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DAS 

SESSÕES DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DB 1892 

No dia lG rle junho, depois da leitum. do expediente, o Sr. presidente diz que, não 
achando-se presente um te1•ço do numero de St•s. sen:ulores. não póde lmver sessrio, e con
vida os Srs. senadores presentes a se occupat•em do~ traiJnlhos das commissues c em seg1tid1t 
dti. a ordem do dia pttra a sessrro segnintc. 

Na sessão do dia 17 aure-se li sessü:o, sendo lidll e approvada li acttt da sessão anterior. 
Depois do expediente é lido o parecer n. 67 de 189~ sobre o regimento commum (Vide 

pag·. 3.) 
São igualmente lidos os pareceres ns. 68 e 59 de 1892 (Vido pag. 5.) 
Em seguida o Sr. presidente diz que llll. sessilo orrlinaritt do anuo passado o Senado 

nomeou uma commissilo especial para examinar o projecto de organiznçilo do Districto 
Federal, da Gamara dos Deputados. 

Essa commissão foi composta dos Srs. Joaquim Folicio, Elyseu Martins o Quintino 
Bocayuva, para preenchet• a vag-a aberttt pelo Sr. Quintino Bocayuva foi nomeado o Sr. 
Rangel Pestana, que deixou tambem vago o log-ar, renunciando o seu mandato. 

Ptira preencher a vaga do Sr. Rangel Pestanl\ nomeia o mesmo Sr. Rangel Pestana, 
que foi reconduzido á sua cudeim n0 Senado. 

O Sr. Amaro Cavalcanti diz que a commissão nomeada pelo Senado para retribuir a 
visita ao l'epresentante da Santll Sé, nesta I{epublica, desempen!10n-se de seu dever. 

O Sr. presidente declam que o Senado tlca inteirado. 
Continúa u. discussão, adiada, do I'equerimeuto do Sr. Aquilino do Amaral, pedindo 

informações sobre as occurrencius de Matto Gro~so. · 
Depois de orar o Sr. Joaquim 1\Iurtinho, a discussilo ficou adiada pela hora, e com a 

palavra o Sr. A1uiliuo do Amaral. 
Passa-se á ordem do dia. 
Continúa em 2• discussão, com os substitutivos o:trerecidos ~elo Sr. Virgil!o Dnmaslo e 

pelas commissões reunidas do justiça e leg-islação e de constitUição o poderes, o twl. I" do 
projecto do Senado, n. S, regulando o estado de sitio. 

Depois do orar o Sr. Joakim Catunda, a discussão rtca tldiada. 
LDvantu-so a sessão. 
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No dia 18, depois da approvação da acta, o Sr. 1• ~e~retario dit conta do expediente. 
Os Srs. Cruz e Elyseu M11rtins tratam de negocios relativos ao Estado de S••rgipe. 
O Sr. Monteiro de Barros requer a reimpressão de um discurso seu publicado no 

Diario do Cong1·esso de 4 do corrente e pede a publicação de telegrammas sobre a immi
gração asiatica .. 

O Sr. presidente responde que a Mesa providenciara quanto a parte do requerimento do 
nobre senador em que S. Ex. reclama a reimpressão do seu discurso, com as correcções 
indicadas. 

Quanto ao segundo ponto pedido, vae consultar ao Senado si consente na publicação dos 
telegrammas. 

Consultado, o Senado concede. 
O Sr. Saldanhn. Mttrinho pede e o Senado concerle a puhlicnçi'io, no Diario do Congresso, 

de um arti~o da Ga=eta da Tarde, sobre o> rle-tet•rudos pol•tiuos. 
Continua a discus.ão do requerimento do St•. ,1quilino do Amaral, sobre occnrrencias 

de Matto Grosso. ' 
O Sr. pt'IÍ8ider.te informa que faltam apenas lO minutos para terminar o tempo 

destinado a discussão do requerimento. 
O Sr. Aquilino do Amaral requer e o Senado approva a prorognção •la hora. 
Depois de orar o mesmo senhor, encerra-se a discussão, sendo approvado o requerimento . 

. Passa-se a ordem do dia, . . 
São approvadas as redacções dos projectos ns. 3 e 16 de 1892. (Vide png. 12.) 
Continua em 2• discussão, com os substitntivos otrerecidos pelo Sr. Virgílio Damasio e 

pelas com missões reunidas de justiça e letrislação e de constituição e poderes, o art. I o do 
prejecto do Senado n. 8, regulando o estado de sitio. 

O Sr. Virgilio Damasio manda á mesa um substitutivo ao projecto. ( Vldepag. 24.) 
A discussão fica. adiada pela hora e levanta-se a sessão. 

No dia 20 depois do expediente são lidos os parecere;; ns. 70, 71, 72 e 73 de 1892. 
( Vide pags. 26 e 27.) 

E' approvado sem debate o parecer da commissão de finanças, sob n. 61. ( Videpag. 27.) 
O Sr. Francisco M>~chado responde a um discurso pronuncie~do pelo Sr. Saldanha 

Marinho em uma das ultimas sessões. 
Passa-se á ordem do dia. 
Entra em 2• discus>ão, a qual encerra-se sem debate, o art. I o dn prnjecto do Senndo, 

n. 12 de 1892, alterando o art. 3' da lei n. 35 de 26 tle janeiro de 1892, com o parecer da 
commissão de justiça. 

Segue-se em 2• discussão o art. 2°. 
O Sr. Antonio Baenn apresenta urna emen,i:t snh<titntiva no art. 2•. ( Virle pa!J'. 31.) 
Oram ainda os Srs. Virgilio Damasio e Campos S·tlles, seudo em seguida approvado o 

projecto. 
O Sr. Antonio Baena requer e o Senado concede dispensa de interstício para a 3• 

discussão do projecto. 
Continua em 2• discussão, com os substitntivos olrerecidos pelo Sr. Virgílio Damasio 

e pelas commissOes reunidas de justiQtt e legislação e •le constituição e poderes, o art. 1° do 
projecto do Senndo, n. 8 de 1892, regulando o Estado dA sitio. 

O Sr. Presidente - Corno lemhrei uo Senado, nn rórma dn re,zirnento, por occnsião da 
dlscnAsão do nrt. 1° de qua1~uer projecto, o or11dor tem o rtireito rle f,dl r sobrA todo o pro
jecto. Mas, como existem sobre a me'a ~untl·o projectns sobrA o mesmn nssnmpto,~t discussão 
deve cornprehemler todos e os ora I ores po I em não só discuti I' o pt·ojecto n. 8 em todas as 
suas disposições, como os outros substitntivos. 

Lembro isso nos Srs. sen 1rtorns por~ue, resolvi,Ja pAio .;;en,vlo a pmfe1•ennia Antre os 
projectos, 1\ discussão ser1\ Mtigo pot• nrtt:;o do pr11joJcto prefdl'ido e restl'ld~t uo us,urnpto. 

Encerra-se 1\ discuss[o sem debate. . · 
O Sr. Presidente - E' chegad~t a opportunidtule do Senado rnrmifdstar-se pela pr,efe

renci~t de um dos quatro projectos, para sobre o preferido versar a discussão artigo 
,tJOr artigo. 

• 
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O Sennllo vno m~n'fest:tr-se s~bra a prefwencia e sujeitarei á prererencia os projectos 
na. orrlem Cllronolo~giM em que l'o1•am upresent;tdos. , 

Submettidos successi vamen te n votos. o :>•m:1do prefere para a discussão, arti!!'O por 
artii-f"• o f.II'Oj,~.:to Sllbstitutiv;l s~b n. 17 de 1892, oft',recitlo· pelas comm1ssões reuni3as de 
justiç:t e ''!gisl;ç;to e de con.;lituiç:ío e po tores, coosideraodo·se prejudicados o projeeto n. 8 
e os subshtutivus rio Sr. Vir•gi liu O ,,,llltSIO. 

Entm em 2• di<cussão o at•t. 1° deste projecto. · 
O Sr. Elyseu M1trtins faz dive1·sas considerações sobre o projecto. 
São lidas duas emendas dos Srs. Gil Goulart e outros. 
E' encerrada a discussão dos arts. 3• a lO• e ultimo do projecto. 
Indo proceder-se á votação verifica-se não haver numero legal . 
A votação tlca adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 21 comparecem apenas 20 Srs. senadores • . 
O Sr. 2' secretnrio lê o parecer n. 74, que vae a imprimir para entrar na ordem dos 

trabalhos. (Vide ptg. 33.) 
O Sr. presidente declitrtt .:tlle, achando-se presente numero inferior a um terço do de 

Srs. senador ·s, não póde haver sAssáo; e convida os Srs. senadores presentes a se 
occuparem dod trabnlhos das commis~iles. 

No dia 22 são successivameute lidas, postas em discussão, e sem debate approvadas as 
actas da ultimtt sessão e Lia reunião de 21 do corrente. 

E' lido, e estando apoiado pelo numero de assignaturas, vae a Imprimir para entrar na 
ordem d •s tJ·ab.tlhos o pt•ojecto ::1. 2ú, assignaJo pelos Srs. Gil Goulart e outros. 
( Videpag.35.) . . . 

O Sr. S dd ,niJa Marinho otl'erece um discarso pronunciado na Gamara dos Deputados 
pelo Sr. L.uíz .\fur•at ao seu co:np.toll~iro em exilio, marechlll Almeida Barreto. 

o Sr. R>Lngel Peot.tntt ,jastitlca e mllnda à mesa um requerimento pedindo diversas 
informaç(les ao Sr. Ministro da Fazenda. (Vide pag. 42.) 

Passa·se á ordem do dia. 

ESTADO DE SITIO 

O Sr. ,presidente annuncia. a votação, em 2• discussão, do projecto do Senado, n. 17 
de 1892, regul:mdo a decretação do estado de sitio. . .. 

O Sr. Amaro Cuvalcanti deseja saber do Sr. presidente qual a sorte que devem ter 
os out1•os projectos que foram apresentados sobre a mesrna mataria. ' 

O Sr·. pr.;sídente inf,;rmtt que os outros projectos tica.m prejudicados. 
Pas:m·se 11 votação do nrt. 1• do projecto n. 17. 
Proce;le-se, com o seguinte resultado, á votação do projecto n. 17 de 1892, .regulando 

a decretuçiio do estado de sitio. 
E' npp1·ovada a 1• parte do art. 1", salvo n emeni.la dos Srs. Campos' Salles e Gil 

Goulnrt, a qual é tambem upprovnda. 
~· approvadn a 2·' ptu·te do referido nrt. 1•. 
E' approv.,, lo o art. 2'', salvo n emenrl11 do Sr. Gil Goulart, a qua.l niio é approvada.. 
Stio suc,es,iva·nelltd ap~;·uvados os ltrt~. 3• 11 JO• e ultimo do projecto. 
g• o [ll'ojecto com 11 em•u,ltt nppromda ar.lopt tdo p:trn pasS111' á 3• discussiio. 
I~' app;•ova lo >em ,[elliLte 11 [ll'll.l.;cto do Senn,r!o, 11. 12 ,[., :~'l·?. (Vide p.1g. 43.) 
Seg-ue-s~ ~m 3• discus>iLo com tt e mentia approvatbt em 2 ', ,, proposição da Gamara dos 

Doputt~dos, n. 33 de 1891. (Vide pag. 4:~.) 
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O Sr. Campos S·llles m:tncln á mesa uma. emeurl:t. (Vide pag. 44.) _ . · 
Ence!'ra-se a discussão e, não havendo mtmer legal, rtc:t tt votacao adt.ada.. 
llncert·a.-se t' discussão dos projoctos do Senado ns. 13 e 15 o das propo>tções ns. 10 e 60, 

(Vide pag. 44.) . . . _ .. 
Entro. em !•discussão o pro.jecto do Senado n. 10. (unmtgrncao n.snttica). 
Depois do orar o Sr. Monteiro rle Barros, a discnsslío fica. a.di:tda pela. hora. 
Leva.nta-se a. sessão. 

No dia. 23 (lepois da a.pprovnçlío da acta <l lido o expediente. 
o Sr. 3° secretario, servindo de 2', Jtl e vão a imprimir pn.ra entrarem n:t ordem dos 

trabalhos os pareceres ns. 75, 70 o 77 de 1892 (Vida pags. 47 e 48.) 
O Sr. E!yseu Martins occupa.-se dn. crise financeira. 
Em seguid:t pass:t-se à m•dem do tli:t. 
E' approvada em 3• discussão :t emenrl:t do Sr. Campos Sn.lles a proposição d:t Camp.ra 

dos Deputados, n. 33. 
São tambem npprovarlos os projectos ns. lO, 13 o 15 de 1892. 
E' approvada ''conclusão do pn,recer n. 60 rle 1892. 
E' rtnalmente n.pprovada tt pt•opnsir;ão dtt Camara dos Deputados n. 10 de 1892, 
Segue-se em discussão unictt u parecer n. 70 de 1892, da cornrnissão de constituição e 

poderes, reconlH<cendo senador pelo <:tistricto federal o cirladiio :\ristirles da Silveira Lobo. 
O Sr•. Aquilino do Amat·aljust.i!lcrt e manda. á mesa um l'cquerimento. (Vide pag. 52.) 
O Sr. Campos Salles responde ao Sr. Aquilino do Amaral. 
O Sr. Aquilino do Amam! volta de novo à tribuna, llcnndo em seguida encerrada a 

discussão do parecer n. 70 de 1892. . 
E' rejeitado o requerimento do Sr. Aquilino do Amr~ral e approvadas as conclusões do 

parecer. 
O sr. pr•esidente proclama senador da Republicn. pelo Districto Federal, o Sr. Dr. Aris-

tides da Silveira Lobo. 
E' rejeitado o projecto do Senado o. 6 de 1892. 
Entra em discnssfio o p11recer n. 71 de 1892. (Vide png. 55.) 
O Sr. Gomensoro da algurnas explic·1~ões sobt•e a ma teria ddste paro1cer. 
Encerra-se a discussão, flcundt, a votnção adiada por fnltn de numero legal. 
E' lido o parecer n. 78 de 1892, que llc·t sobre a mesn. pat•a ssr discuthlo na sessão se

guinte depois de improJSSO no Diatio do Cong1•esso. (Vide pag. 513.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 24 comparecem apenas 12 Srs. senn.dores. 
Depois da leitur:t do expediente o Sr. pre~idente diz que, achando-se presente numero 

inferior• :to de um terço do de Srs. senadores, não póde haver sessii.o. 

No dia 25 slio, successivn.mento, lidas e postr.s cm discussão, n. qual encet·ra-se sem de
bate, us uctns das sessões n.utecetlontes, n.diando-se :t votnçlto pot• iitlttt de numero legal. 

Depois rlo expediente o Sr. Amarico Lobo m11nda à mesa um projecto, sob n. 21 i:le 1892 
(Vide P·'S'· Gl.) 

O Sr. Presidente- O Sr. senndor pot• Minas Gori\Os oiTer~cou nm pl'ajecto, que estit 
n.poin.do pelo numet'O de nssignutm•as o fJll" v:oo n. imprirnit•, 

S. Ex. ao mos mo tomp• • <l[H'rlS 111 tou um 1. c,,[[e,J~iio r! e pnrecerJs, qur1 lhe f,n'tlm forne
cidos pela sect'"tal'Ía tltt .i ustiç.r., perlinrl<~ rJno l'o-;som prtllliC;It!os, a IIm elo servirem da esclltre· 
cimento ao Senado, por occasilío tla discuosão do projecto. 

A publicncii.o em avulso, pelo regimento, é rtpenns dos tra.balhos do senado. 
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Mas o mesmo reg-imonto permitte que possam ser impressos no Diario do Con 
documentos otrerecldns pelos senador·es, si assim o resolver o Senttdo, e, como até a, 
ha numero de Sr·a. senadores par•a delibllrm•, opportun>1rnente submettemi á casa o 
meuto do nobre senador, nestes ter•mos, 'que são os do regimento.· 

Passa-se a ordem do dia. . 
Não havendo ainda numero legal, continúa adiada a votação do parecer n 

1892. . 
Encerra-se a discussão r!tH pro,jecto3tlo Sen:ulo ns. 11, 12 e 20 de 1892 e da propc 

Camara dos Deputados n. 33 r! e 1892. 
E' encerrada tamb·.~rn a discussão rlo parecer da com missão de constituição e pode, 

de 1892, reconhecendo senador pelo Est,u.lo rio Par•li, o Sr. Dr. Raymunrlo Ninr1 Rlba 
RAconhecendo-se haver numero legal com a er1traua de diversos Srs. senado 

approvados: 
O projecto do Senado n. II de 1892, a redacção do projecto do Senado n. 12 de J; 

pareceres ns, 71 e 75 de 1892. 
O Sr. presidente pt•oclama senador da Republica pelo Estado do Para, o D 

Ribeiro. · · . 
E' approvada a proposição da Camara dos Deputados, n. 33 de 1891. 
E' approva'.lo em I• discussão o projecto do Senado, n. 20de 1892. 
Entra em S• discussão o projecto do Senado, n. 17 de 1892, regulando o est 

sitio. 
Toma assento o Sr. Dr. Nina Ribeiro, senarlor eleito pelo Estado do Pará. 
Sito lidas divers,ts emendas ao projecto do Senodo, n. 17, assignadas pelos Srs. 

CavaL·anti e Virgilio Dnmnsio. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão. 
Vem á mesa e é lida a redacção u. i(l de 1892. (Vide pag. 77.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 27 depois da approvaçii:o da acta o Sr. At•istides f,obo, senador pelo Di; 
Federal, contt•ahe o compromi~so legal e toma assento. 

Passa-se ir. leiLur•u do expertiente. 
O Sr. Br•nz Carneiro envia à mesa um requerimento que ê approva.do. (Vide pag 
Passa-se em seguirl>tll ordem clf) din. Entra em rliscussão unica, a qual encerra-s 

llebnte, n r•edacçiio i:lo projecto do Senado n. 13 de 1892. · 

ESTADO DE SITIO 

Continúa em S• discussiío, com as emendas oJl'erecidas, o projecto elo Senado, n. 
1892, regulando o estado de sitio. 

O Sr·. Coelho e Campos .iustidca e manda á mesa diversas emendas, que são 
apoiadas e postas conjnnctamente em discus.;iio. 

O Sr. Elyseu M ,rins occupa-se tnmbem do mesmo assumpto. 
São lidas. apoiadas e posta~ conjuuctamf)nte em discussão diversas emendas asslgí 

pelo Sr. Virgllio Dnmnsio, Amaro Cavalcanti e Amarico Lobo. 
A discussão llca nrli11d't. 
E' lido o pnrecer n. 80 de 1892. (Vide png. 95.) 

No ditt 28 depois do oxpediente são lidos os pareceres ns. SI e 82 de 1892. (Vide pag. 
O St•. · 1'ampos Snlles pede rlispensa de membro tln commissão de constituiQi.to e pode 
O Sr. prestdente dlz que opportunnmente consultttrá ao Senudo. 
Hnvenao numero le"'nl, é approvn.do o roquel'imanto constnntd do parecer n. 82 de I 
Cousultuclo, o Soua,fo concedd a exoneração pedidn. pelo Sr. Campos Salles, ele men 

da commlssiio de constltulçüo e poderes, 
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6 Sr. presidente nomeia o Sr. Aristides Lobo para substituir o Sr. Campos Salles. 
' ' Pàssn-se à ordem do dia. . 

E' approvada a redacção do projecto do Senado, n. 13 de 1892. 
E' tambem approvad>L · a red<tcção das emendas do Seo<tdo, á proposição da Camara 

dos Deputados n. 33 de 1891. · 

ESTADO DE SITIO 

Continúa em3• discussão, com as emendas oft'erecidas, o projecto do Senado, n. I7 de 
1'892, regulando o estado de sitio. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão uma emenda assignada pelo 
Sr, Ama r o C a valcao ti. 

Oram os Srs. Ambrico Lobo e Theudoreto Souto. 
Eocerra·se a discussão sem mais debate. 
Procede-se à votução. 
E' approvaclo o· projecto com a~ alterações feitas, ficando, entretanto, sobre a mesa, 

afim de pas:;<trem por ma1s uma discussão u... sesoão :;eguiote as emendus olferecidas e 
apprOVadas flUI ;)& , 

Vem á mesa uma declaração de voto assignada pelos Srs. Amaro Cavalcanti e outros. 
E' approvado por vota~ãu uomiual, o d~creto não sanccionado, iseutanuo de dirt:titos de 

ilnportação todos os m.tchlnismos e apparelhos imvorladoo para as fabricas de rlt~ção e 
tecidos do Estado do Maranhão. 

Segue-se em 2• discussão· o art. I o do' projecto do Senado, relativo ao regimento 
commum das duas casas do Congresso. 

Vem á mesa uma emenda assignada pelo Sr. Amaro Cavalcanti. 
Encerra-se a dbcussão dos arts. I o a 5•. 
Entra em discussão o art. 6°. 
Ora o Sr. Souza (Joelho, 
O Sr. presidente responde a uma pergunta feita pelo Sr. Souza Coelho. 
Encerra-se a discussão dos arts. 13° a s•. 
Entra em di:;cus.ão o art. 9• com uma emenda dos Srs. Gil Goulart e João Pedro. 
Encerra-oe a tlis~us:;ão uo~ arts. 9° a 24 e ultimo do projecto. 
A discus~ão tlc.1 atliaua, poi' l'ulta d~ uu•uer,, l~gal. 
E' encerrada a dtscus:;tiu uus pl'O!JO::IiVÕdo t.lu lJa111ara dos Deputados, ns. 9,. de 1892 e 

65, de 1891. 
E' tambem encerrada a discussão do projecto do Senado, n. 2, de 1892. 
A votação fica udi~tda, por l'tllta de numero legal. 
E' lido o parecer n. 83, de 1892. (Vide pag. 108.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 29 comparecem apenas 20 Srs. senadores. 
Depois do expediente, o Sr. 3° secrdtarlo, servindo de 2°, lê e vae a imprimir para 

entrar na orde.m dos trabalhos~ o parecer· n. 84, de 18~2. (Vide pag. 121.) 
O Sr. pres1dente dJclara que niio póde haver sessão hoje, por isso que não se acha até 

esta hora presente 1/3 do numero dos Srs. senttdores. 

N~ dia 30, depois ~a leitura do expediente, o ~r. Elyseu M11rtins envia à mesa um 
requerimento, peuiD•lo JUlorm.LçCies ao ::ir. Vic~-Pl'dottlente tlu l{cJ!'UiJli0a, que é appr•ovado 
sern debato. 

Pas~a-se á ordem do dia. 
E' approvad11 a rotluc~iio do projecto do Senado, n. II, de 1892. 
E' approvado o projecto relativo ao regimento commum. 
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o projecto, depois de emendarlo, é adoptado par~~: pnssar á 3~ discu~s~o .• 
o Sr. Antonio Baena pede e o Senado concede dispensa de JDterstJCIO para a 3• dis;. 

cussão do prcljecto. · 
E' approvHda em 2• discussão a proposição da Camara dos Deputados, n. 9, de 1892, 

(Vide pag. 123,) · 
· E' approvada em 3• discussão a proposição da Camara. dos Deputados, n. 65, de 

1891. 
E' tambem approvado o projecto ~o Senado,~· 2 de 1892, .. 
São approvadas as emendas relat1vas ao projecto de e~tado de SitiO. . 
Segue-se em 3• discussão, com o substitutivo otrerecido pelos e.x-senadores José Hygino 

e u. do Amaral e por outros ao projecto do Senado n. 12 de 1891. 
o sr. Amaro Cavalcanti justittca e manda á mesa um:t emenda. (Vide pag. 125.) 
O Sr. Tavares Bastos manda à mesa· uma emenda. (VIde pag. 130.) 
Ora o S1•. Amarico Lobo, que apresenta um requerimento. (VIde pag. 133.) 
o sr. presidente faz diversas considerações relativ<~mente ao requ!!rimento do Sr. 

Amarico Lobo. 
O Sr. Amarico Lobo retira o seu requerimento. 
E' lido o parecer n. 85 dd 1892. (Vide pag. 134.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 1 de julho depois do expediente o Sr. 3• secretario (servindo de 2•) lê os pare-
ceres ns. 86 e 87 de 1892. (Vide pag. 136.) · · 

Passa-se ii ordem do dia. 
Entra em discussãounica e é approvada a redacção do pro,jecto do Senado n. 17 de 

1892, regulando o estado de sitio. 
E' ap(lrovada a emenda, que ja o havia sido em 2• discussão, relativa ao regimento 

commum das duas casas do Congr• •11so. . 
Segue-se em 3• discussão, com as emendas ofl'erecidas, o projecto do Senado, n. 12 de 

1891. (Vide pag. 137.) 
Oram os Srs. Rangel Pestrtna, Tavares Bastos, Amarico Lobo e Amtro Cavalcanti 

que apt•esentou urna emen~a. (Vide pag. 147.) 
Encer·ra-se a dís<!Ussáo do proj>tcto. rtc,.ndo a votnQãfl arliarla por falta de numero legal. 
Encerra-se a 3• discussão da proposiçiio da Carnar.. dos Deputados n. 10 de 1892. 
E' tambem encerrado sem debrte em 2• discussão o pr•ojacto do Senado, o, 18 de 1692. 
Segue-se em 2• discussão, com o parecer da comm1ssão de finanças, a proposição da 

Camara dos Deputados n. 12 de 1892. . 
Ora o Sr. Rosa Junior, doando a discussão encerrada, e a votação adiada por falta de 

numero legal. 
E' lido o parecer n. 88 de 1892. (Vide pag. 148.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 2, depois do expediente, pas~a-se a ordem do dia. 
O Sr. presidente, unnuncia a votuçrlo, em 3• discussão, do projecto do Senado, n. 12 de 

1891, e diz que tendo a commis;ito de jrrstiç ,, e legislaoão, no seu pare<!er sobre a mrtteria, 
preferido pura a discussão o orojecto substitutivo, oft'erecido pelos ex-senadores José Hyghio 
e Ubaldino do Amnral e por• orrtros, vae, na fórrnrt do ••egimento, sujeitur á votação, em 
J•loga:- as emendas otrerecidus ao mesmo substitutivo e depois elle com as nlteruçaes que 
lhe foram feitas. 

E' approvarla n emenda do Sr. Trtvnres Bustos suppressiva do art. 17 do substitutivo. 
São prejudicadas duns emendas do Sr. Amaro Cuval~unti e approvada uma do Sr .. Ta

vares Bustos. 
São npprovados : 
Em 3• discusslio a proposição ela Cnmnra rlos Deputados, n, 10 de 1892; em 2• o projecto 

do Senado, o. 18 de 1892 i a redacção do projecto do Senado o. 19de 1892 i em 1• d1souss1to 
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o projecto rio s~nado, n. 21 ; em 3• o projecto do Senado n. 15 de 1892; e em 2• a proposl• 
çilodaCarnarados Deptltorlosn. 37do 1891. (Vide pag.l52.) 

E' re,ieitnda a pt•op1siç•io d11 Carn•tra doo Deputados, n. 12 de 1892. 
Entra em 2• discussüo o. proposição da mesma Gamara, n. 9 de 1892. 
O Sr. Luiz Deltlnojustitlca uma emenda. (Vide p11g. 154.) 
Oram ainda os Sl'>. Eiyseu Mttrtins e ·Rangel Pestana que apresenta uma emenda. 

(Vide pag. 15.) 
Sobre o mesmo assumpto tambem occupam n tribunrt os Srs. Amaro Gavalcanti e Luiz 

.Delfina que requer n retirada da emenda que apresentryu. 
Fica adiado o requerimento do Sr, Luiz Deltlno, por f,Lita do numero legal. 
Encerrn-se a 2• discussão dtt proposiç~o, ficando a votação adiada por falta de numero 

legal. 
Segue-se em 2• discussão a proposição da Gamara dos Deputados n. 4 de 1892. 
Oram os St•s. Rang-dl Pes_tana o Amaro Cavalcant!, ftcantlo a votação adiada por falta 

de numero legal. 
Levanta-se a sessão. 

-
· No dia 4, depois dn leilul'a do expediente, o SI'. 2° secretnrio 18 os pareceres ns. 89 e 90 

de 1892. ( Vide pago. 162.) 
O Sr. Elysou Martins manda á mes11 uma representação de industriaes relativa a 

auxilias ás industt•ins. . 
O Sr. pr.,siden te diz que a represen tnção vae ás commissües reunidas de finanças e de 

commer•cio, iudustrin e art1•s. 
Passa-se ti ordem do dia. 
Encerra-se a discussáo dus emendas no prnjecto do Senado n. 12 de 1891. 
E' lambem encerrada, em 2• discussão, a p•·oposiçii:o da. Gama1•a do3 Deputados, n. 15 

de 1892, e o projecto do Sen>ulo n. 2 de 1892 e a proposição dn Camara dos Deputados 
n. 9 A de 1892, ( VHe png. 163.) 

A votação fica adiada pot' falta de num'ro l·>gal. 
Havenrlo numero legal com o comp:wecimento de mais alguns Sra. senadora~, procede-. 

se á. votação das matel'ias cuja d i~cussiio rtcou encerrada. 
E' approvnti>L :.1 prnpo.;içiio n. 9 A 1ld 1892. 
J<:' npprovn,Ja em 3• di;cussilo a proposiçii,l d1t Cllmnt'il dos Deput11.rlos n. 9 de 1892 e 

bem assim a retirada eh•. emenrla do Sr. Luiz Dei fino, á mesma proposição. 
A requerimento do Sr. Amat•o C:mdcanti, foi disp~nsado o mtet•sticio para 3• dis

cussão desta proposição. 
Si'io approvados: as proposições da Gamarn dos Deputndos os. 4 e 15 de 1892 ; as emen• 

das suppressivas do nrt. 17 e a<lditivn ao projecto substitutivo, otrerecirlo e approvado em 
3• discussão no projecto do Senado n. 12 de 1891, e bem assim o substitutivo e o projecto do 
Senttdo n. 2 de 1892. 

Levanta-se a sessão. 

.. 

.f 
• 

N11 sessão do dio. 5, depois da leitnt'l\ do expetliente, siio l!do3 os pareceres ns. 91, 92, I • 
93, 94, 95 e OG rle 1892 e o projecto n. 22de 1892, assign11do pelos Srs. Amaro Cavalcanti e 
outros. (VIde pltgs. IG5, 166 e 167 .) 

O Sr. Elysotl M11rtins faz algumas o\Jsorvações so!Jre uma tentntiva de assalto que se 
pretAndAn fazer ao ,i ornai O Pai:. 

Os Srs. ganga! Pestnnn. e Amaro Ctwttlcanti respondem ús observações feitas pelo orado!' 1 · 
precedento. . 

Pnsm-se it. or,Jem rio clht. . 
E' 11pprova,h1 em :J• tliscussiio n. pt•oposiçüo da Camnra tios Deput~tdos, n. 9 de 1892. 

(Yitle pag. 173 ) 
Segue-se em disenssão n. proposiçüo d11 Cama.ra dos Deputados, n. 14 de 1892. (Vide 

pag. li3,) 

-
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Oram os Srs. Elyseu :Martins e Rosa .Junior, ficando a discussão encerrada e adiada a 
• votação. 

Segue-se em 2• discussão a proposição da Camarn dos Deputados, a. 82 do 1892. (Vide 
pag. 173.) · 

O Sr. Amaro Cavalcanti faz ui versas observações .sobre esta proposição. · 
Encerra-se a dlscussiio, tlcando a votação adiada por falta de numero legal. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 6 comparecem 20 St•s. senadores. 
Não havendo expediente, o sr. presidente declara que achando-se presente numero 

inferior no de um terço de Srs. senurlores, niio póde haver sessão. 

No dia i, depois do expediente, o Sr. 2• secmtat•io lti os pareceres ns. 97, 98 e 99 de 1892.· 
(Vide pug. 178.) 

u Sr. Ame1·ico Lobo faz algumas observações sobre um diFcurso do Sr. Elyseu Martins, 
pronunciado ha dins no Senado. 

O Sr. Elysou Mar·tins resronde no orador quo o precedeu na tribuna. 
O Sr. Aquilino do Amura manda it mes!t um projecto sob n. 23. (Vide pag. 181.) 
Pa>su-se it ordem do dht. . 
Vota-se em 2• discussüo, e é npprovad:t n proposição da Camara dos Deputados n. 14 

de 1892. 
O Sr. Presitlent·~- Vao se votar a proposiç[o rla Camara dos DPputrtdos n. 82, de !891, 

concedendo it Companhia :MuonlitctnreiJ·a. e ''1-'ricola do gstudo do Maranhão isenção de 
direitos para os appnrelhos, mMltinas, etc., que importar para as f'abr!cas que pretende 
estabeieceJ• na vilht Je Codó, no mesmo Estudo, 

Recordo ao Senado que o Sr. relator da commissão de flnanQas declarou ao Senado, por 
occnsião da discu~são, que a comrnissão con~irleraVIt prejudicada esta proposição, visto estar 
contirla sua mataria em uma disposição geral, que já é lei do paiz. Mus como se trata de 
umn proposição da Camam dos Srs. Oeputadns, só poderá ser considerada prejudicada .por 
votação do Sen~tdo. 

Vota-se em 2• di>cussão, e é rejeitado o nrt. 1• dn referida proposiciio, a qual vae ser 
devolvida aquella Camara. 

São approvados : 
Em 3• discussão os projectos do Senado, ns. 18 e 20 de !892 ; em 3•, a proposição da . 

Camara dos Deputados n. 37 de !891 e o parecer n. 89 de 1892. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 8, depois da leitura do expediente, o Sr. 2• secretario lê os pareceres ns. 100, 
101 e 102 de 1892. (Vide pngs. 183 e 184.) 

O Sr. Generoso Marques manda á mesu. um requerimento, cuja discussito1lcou encer- · 
rada e adiadn a votação pot' f111ta de numero legal. 

Havendo compnreoirlo muis n.1guns Srs. senado1•es, procede-se á votação das materins 
cuja discussão tlcou encerrnda. 

São np:orovndos : 
O requerimento das commis;ilas reunir1ns de commorcio, agricultura, industria e artes, 

e de finnnç1s, constnnte;; do pnrocer n. 102, de 1802. 
Pns.,n-.e à m·d••m do din. 
Entram suocessivamente, om discn~s!lo nnica, e são som debate npprovadas us 

rednc•.'ll<•S 1los pJ•ojectos •ln Senndo us. 2, 15 o 12 de 18\J2. (Vírle pag. 185.) 
Entram segutdamente em ulscnssi:to unlca, e são t11mbem sem debate approvnclos os 

pareceres ns. 94, 91, 92 e 93 ele 1892. (Vide pag. 185,) ' 
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Seguem-se em dl~cussão unlca ns emAndas ifo Senado, rejeitadas pela Cam~:trll, á propo-
sição n. 43 de 1891, snbr•e u orgnnisaçiio do tli,tr·i ·to f,ler;~J. 

Ora o Sr. Elysen M trtins, tlc,tndo a dis,:ussão erwer•r·n<la. 
O Sr. presidente HXplic~t como rt votnç•io dess:rs emJnLlas deve ser feitll. 
Votam-se as emenrlas. (VJ,le pags. 187 a 189 ) 
O SI'. Antonio. Baena requer e o Senado concede que se suspenda a sessão por lO 

minutos atlrn dos Srs. senadores descançarem. 
Suspende-se a sessão. 
A's 3 horas continua a sessão, e não havendo numero legal p~:tra se continuar a votaç.ão, 

fica esta adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 9, depois da leitura do expediente, o Sr. 2• secretario lê o parecer n. 103 
de 1892. 

O Sr. presidente nomeia o Sr. Nina Ribeiro para servir na commissão de instl'ucção 
publica, no impedimento rio Sr. Catunda, 

Passa-se á or,lem do dia. 
· O Sr. presi,leate diz qne, não havendo ainda numero legal, fica arliada pnt•a quando 

houver esse numero, a votação interrompida das em ~ndtts rio S ·na lo à prnp·Jsição da 
Gamara do~ Deputados n. 4J, de 18111, sobre a organisação do Districto FeJeral, a:> quaes 
foram r~>jeitadas por aqnella Gamara, . 

E' encerrada a discussão <las proposioOes n. 4 e n. 15 de 1~92. (Vide pag. 190.) 
E' encerrada a 1• discussão do pr,Jjecto <iLl s~nario n.' 23 de 1892. 
A votaQão doa arliada por fttlta d~ numero legal. 
O Sr. pre:lilante ·liz 'tue, t~n,Jo atá ac('OrL oo:nptrlci,Jo apenas !lO Srs. sanadores e 

como a m'\teria a tr~ttar se o:trece da nurn9<'0 legal, vaa su;pmJer a se,;s:\o por meia hora, 
atlm de Vdr si comparece e.;se IIUmBro. 

Srtsrende-se rt sessão ao tneio-dia e 40 minutos. 
· A' hora e 10 minuto; <la t•tr<.le r·eabt·e-se a s~;;são. 
· O Sr. Pt·esidenta- .:ompareoeram ::!2 Srs. sena lLlres, m 1s dous de>tes retiraram-se : 

os Srs. GeneriJSO M<~rq<tes e Tl1omaz I.Jruz, tenuo este commuuic.tdo ir, Mestt que o f,tzia por 
negocio de natureza urgente. 

Não havendo assim numero leg•tl pttra poder-S9 continuar a votação das emendas do 
Sen~do, á proposição da Cam.tra, rel•1tiva á OL'!l'•tnisação do Districto Federal e das outras 
matarias cuja iliscussão tlcou encerrada, vou levantar a sessão. 

Levanta-se a sessão. 

Na sessi'io do dia 11 o Sr. Generoso Marques faz algumas observações sobre a parte 
da acta que trata do seu comparecimento e drt sua rotiradtt da sessão aut n•ror. 
· Não havendo m:tis quem tlzesse reclamaçCS3s SJbre a ucttt, é encerrada a discussão, e 

adiada a votação por faltrt de nnmero l~gal. 
Dep11is do expe liente o Sr. Domingos Vicente, serviado de 2' secretario, lê o parecer 

· n, 104 de 1892. (Videpa::. 192.) 
Vem á mesrt o pl'0jecto sob n. 24 de 1892, assig-na,lo pelo Sr. Antonio Baena e outros, 

que vae n impr•imir l'11r:t e11trar na orJem dos trubulhos. 
Passa se à ordem do din. · 
Entra ern discussão unicn, a qua.l é nnce!'rnrla sem debate, udiundo-se n votação por 

falta de numero leg~tl, o projecto do Senado, n. 18 ud 1802. 
O Sr. pr·esideute diz 'lue sAgue-se un or·Liem tio dia n continuaçilo lltt votnçiio llns 

emendo.s do_:Senado, rejeitadas pela CnmnL•n uos Deputrtdos, ir, proposição da mesma Gamara 

-

• 

., 

I • 
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• n. 43 de 1891, sobre a organisaçiío do Districto Federal, interrompida na penultima sessão, 
e bem assim a votaçü.o das matarias cuj ' discussão ttcou encerrada na· sesSão anterior; l1:llllt 
como até agora teem comp11recido apenas l7 Srs. senadores,, conUnuani adiadas eSsa!J 
votnçoes, até que haja numero legal, e passa-se ás outras ma. terias consta,ntea: c:l:\l Qld~m do 
dia. . ·· · · 

Segue-se ein 3• discussão a proposição da Camara dos Deputados,f~n .. ~l4 de_là92, 
concedendo it viu v a e· filhos do Dr. Tobias Barreto de Menezes a. penslo annual de 3:600$000. 

oram os Srs. Coelho e Campos e Luiz Deltlno. 
Encerra-se a discussão, ficando a votação adiada por falta de numero legal. 
Encerra-se a 3• discussão do projecto do .Senado n. 20 de 1892, ficando a votação 

adiadtt por falta de numero legal. 
o Sr. Presid.ente - As ma terias que tlguram:na ordem do dia ·estio. esgotadas,, ~.cando 

adiaria a r~spect1va vntacão J.>Or falta de numero. · 
O Sen,trln continu't a nãn poder votnr. 
A' s~ssiir> rle hoje colnpaNeer~tm apeuas 31 Srs, senadores;· destes retirou-se um, de 

modo que existem actualm~nte na casa sómeote 30. 
Não póde, por consequencia., ter togar a votação das matarias co,J& d~~ dcou 

encer·rada; continua adiada a votação. · · · · 
Levanta-.se a sessão. 

Na sessão do rlin. 12, depois do expediente, passa-se á ordem do dia.. 
O Sr. pre,!dente diz que a ordem dp dia começa pela vota,ciio dàs matel'ias. cuja dis

cussão ficou encerrad11., nas sessMs anteriores, mas como até este momento compareceram 
apenas 27 Srs. senndores cuntinua'n aliadas essas votuçilas, e passa-SEI à, disCussão ~ 
outras mnterias coostnnt"S da ordem do dia. · 

Entra em discu>siin o pnrecer n. 101 de 1892. (Vide pag. 201.) . 
Oram os Srs. Elyseu Martin~, Fruncisco Machado e Amarico 'Lobo que manda à, mesa 

nm requerimento. (Virle pag. 203.) · 
E' lirfo, apoiado, e posto em discussão o requerimento. 
Oram os S1•s. Virgílio D11mnsio, Campos Salles e Amarico Lobo, 
Encerra-se a discussão sem mais debate. 
E' rejeitado em seguiria o requerimento do Sr. Amarico Lobn. 
Continútt em discussão o parecer, o qual encerra-se sem debate. 
E' appNvada a cone! usão do parecer. 
Veem à mesa duas declarações de voto assignadas pelos Srs. Elyseu Martins e Tavares 

Bastos. 
O St•. presidente diz que, havendo n"'ora numero legal, vae-se proceder à, votação 

das matArias. cuj't discussiio llcn ra encerrada nas sessõas anteriores e nes~a. 
· Suo succestiivnmente approvaJas as acta; das sessõas dos dias 8, 9 e 11 do corrente 
·mez. . 

E' approvnda a redacçiío do projecto rto Senado, n. 18 de 1892, regulando os vencimen-· 
tos e ,apus.,ntndorias dos ernp1•rgados da arrecarfncão do imposto do gado. 

Procede-se á votação interr·ompirla das emendas do Senado, á proP.OSição da Camara dos 
Deputados n. 4'~ de 1891, sobre a ot•ganisaçi!.o do dlstricto federal. (Vlile:pag. 206.) 

A votação fa~·se até o § 43, ficando o resto da votaQão adiado, por falta de numero 
legal. 

Veem á mesa e siio_lidos os pareceres ns. 105 e 106 de !892. (Vide pag. 207 .) 
Levanto-se a sessao. 
Na ses>iio rio dia I:J, rlepois do expediente, o Sr. 2' secretario ·lâ os pareceres ns. 107 e 

108 de 1892. (Vide p11g. 209.) 
O Sr .. Mo11t ·il•o de Brt~·ros envia it mesa uma. representação da Cama.ra Municipal da 

Bnrm do Pi1· ,lJy, em favor· da immígruçii.o asiatica, que é remettida às commissões reunidas 
de colonisar;iio e de llnanca~. . 

O Sr. !tangei Pestana explica os motivos por que tem deixado de comparecer às sessões 
do Senarlo; · · 

PaSSI\•Se á ordem do dia. 
O St•. Presidente- A ordem do dia do Senado consta quasi toda de votllfl!es de ma terias 

cuja dlsoussão ticou enoorrrado.. 
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Não se póde proceder natuo.lmeute il essas votações porque ató o.o pt•esente momento 

toem comparecido aponns 27 Srs. senadores, e, pot•tanto, passa-se á. parte da 01•dem do dl!t 
tlependente de discussão. 

São encerradns, em 2• discussão, as proposições da Cam~tra dos Deputados ns. 11 e 20 de 
1892 e a do pro,iecto do Senado n. 24 de 1892. (Vide pag. ~10.) 

pepois de algumas observações do Sr. presidente, levanta-se a sessão. 

No dia 15, depois do expediente, o S1•. Ameriao Louo occupa a tribuna afim de obter da 
:Mesa uma explicação. 

São approvadas as actas dos dias 12 e 13 do corrente. 
E' apprDvado' o requerimento constante do parecer n. 108 de 1892. (Vide pag. 212.) 
Pnssa-se à ordem do dia. 
São approvadasas conclusões do parecer n. 105 de 1892, (\'ide pag. 212.) 
o Sr. presideate proclama senador da Republica pelo Estado das A lagoas o Sr. Messias 

· do Gusmão, que contmha o compromisso constitucional e toma assento. 
São approvadas as conclusoes do parecer u. 106 de 1892, (Vide pag. 213). 
o Sr. presidente proclama senador da RepubliclL pelo Estado elo Parunlt. o SI'. Ubaldino 

do Amaral. 
Continúa a votacão inte1•rompida da proposição n. 43 de 1891, (organisaçiío do districto 

federal, vide pag. 213.) 
Na votaçao do art. 17 da proposição, levanta-se uma. questão de ordem em que 

tomam parte os Srs. Amarico Lobo, Presidente, Gil Goulart, Amaro Cavalcanti, Ramiro 
Barcellos, Presidente, Laper, Rangel Pestuna o Prosideute. (Vide p!lg. 213.) 

Contínúa a votação interrompida. 
Não havendo numero legal fica adiada a votaç<'lo. 
Levanta-se a sessão. 

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

----~--· .. -·--······"'"' 
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Sobro o pro jacto n. 17 do 1802. ( Sessão de 27 de 
junho.) Pag. 70. · 

Sobre a proposição da Cnmarn. dos Deputados, 
n, 1.4 de 1892. (Sessão de i1 de julho.) Pag. 
193. . 

Cruz (O Sr.)- Discm·so: 

Sobre negocios do Estado do Pin.uby. (Sessão de 
18dojunho.)Pag. 8. · 

DeclnraçõeM: 

Votamos contra a 2• parte do n.rt. 1°, annul
lando, de modo incondici,.no.l, as imm·mi
dades doR membros do ~;ongres•o Nacional, 
por ser isso contrario no art. 20 da Consii
tuiçãn,- Amcwo Cava/cr;,nti.- Galt:ão.- .Tn;é 
Bcrna,rdo.- Lapér.- V. Damasio.- Thco· 
do:·cto So!ito.- B ·a: Camciro.- Elyscu 
J11artiu.•.- Gcn'"oso Ma··quc.< - .1. Catunda. 
-Cru:. (Sessão de 28 de j·mho.) Pag. 107. 

Declaro que votei con Ira o parecer da com missão 
de constituição e poderes, por onten:ler que 
pela fórma proposta niio se resolve a q uestao. 

Sala das sessões, 12 de julho de i892.- Elyscu 
.Martins. . 

Declaro qnevotei contra a conclusão do parecer 
da commissü.o do cnnstituiGã.o P. P''dcrea, man .. 
dando remetLer ao Vice-Presiden te da Repu
blica, pat•a ter execução, a resolução do Sena
do, declarando. vago o logat• de senador pelo 
Estado rle Alagôns. qne occupava o mesmo 
V ice-Presidente da Republica. 

Sala das se•sões, 12 d~ julho de 1892.- Tavares 
Bastos. (Sessiio de 12 de julho.) Pag. 205. 

Ely•eu Martins (O St•.) - Discursos 

Sobro negocio~ do Estado do Piauby. (Sessão de 
i8 do junho.) Pag. 9. 

Sobre o projeclo do Senado n. 8 de 1892 
(estado de sitio) (Sessão de 20 de junho.) 
Pag. 32. 

Sobro a ct•ise financeira. ( Sossü:o do 23 de ju
nho.) Png. 48. 

Apresontanclo um rcquet•imonto. ( Sessü:o de 
30 tle JUnho,) Png. 123. 

Requet·cndo i• MeRn uma rept•csentnção .• (Ses-
sao de ·l de julho.) Pag, i63. · 

Sobt•e uma tenlativa do desacato ao jornal 
O Pai::. ( Sossilo de u de julho.) Png. 167. 

Sobt•e n proposição u. i4 do i802 dn Cnmo.ra 
dos Deputados, ( Sesstio do 5 de julho.) 
Pag. ·175. 

Sobre uma tliscllt'SO do Sr. Amorico Lobo, 
( Sossilo do 7de julho.) Pag. 180. 

Sobro n proposição dn Camnt•a dos Doputados, 
n, •13 do 1891. ( Sessiio rio 8 de jullto.) Png. 
i87. 

Sobre o pnl•ccer n. :101 de :1.892, ( Scs&ã:o do 12 
do julho.) Pa&'• 20:1. 

Apresentada pelo Sr. Antonio Baena ao pro
~cto n. i2 de i802. (Sessão do .20 de junho.) 
•-ag. 31. 

AJlrosentada pelos St•s, Campos Salles e Gil 
Goulat•l, aos arts. :1° e 2° do pt•ojecto do Se
nado n. 8 de i892 ( estado de sitio). (Ses· 
são de 20 de junho.) Pag. 32, · · 

Apresentada pelo Sr. Campos Sallos â proposi
ção da Camnra dos Deputados, n. 33 de 1891. 
(Sessão de 22 de junho,) Pag, 44. 

Do Sr. Luiz D,l!lno ao art. i• da proposição 
da Camara dos Deputados, n. 9 de i892. 
( Sessão de 2 de j Ilho.) Pag. i54, 

Do Sr, Rangel Pestana no ari. 1• da mesma 
PEnposição, ( Sessão de 2 de ju.ho.) Pag, 
in9. 

Dos Srs. Amaro Cavalcanti e Virgílio Damnsio 
aos arts. i•, 3•, 4• e 5• do projecto do Senado 
n. 17 ( esk1do de sitio). (Sessão de 25 de 
junho.) Pag. i6. 

Do Sr. Coelho e Campos aos arts, 2• e 6• do 
projecto n. i7 de i892; rios Srs. Virgilio Dn
masio e Amaro Cavalcnnii; do Sr. Amarico 
Loho no periodn final do art. i• e ans art. 4°, 
5•, 6°, 7•, 8• e 9• do mesmo projecto. (Sessão 
de 27 de junho.) Pag. 94. 

Do Sr. Amat•o Cavalc11nti ao projecto n, i7 de 
1892, (Sessão de.28 de junho.) Po.g. 98. 

Do Sr, Amaro Cav':lcanti ao art, i• d~ pro
jecto n. 19 de 1892 ( regimento commum), 
(Sessão de 28 de junho,) Pag, i07, 

Dos Srs. João Pedro e Gil Goulart ao projecto 
n. i9 de i892, ( Sessão de 28 de junho.) 
Pag. i07. 

Do S,r. Amaro 'Cavalca.nti, ao paragrapho 
un1co do art. i7 do proJecto n. il! de 1891. 
( Sessão de 30 de junho,) Pag. i25. 

Do St•, 'l'avares Bastos, ao projecto do Senado 
n. i2 de 1891. (Sessão de 30 de junho.) 
Pag, i30. 

Do Sr. Amnro Cavalcanti, ao projecto do Se· 
nado n. i2 de :!891. (Sessão de i de julho,) 
Pag. 146. 

Do Sr. Luiz Delflno ao nrt. 1• da proposição 
da Camat•a dos Deputados, n. 9 de i892, e do 
Sr. Rangel P••stnna no mesmo artigo, (Ses
são do 2do julho~) Pags .• i54 e 1.59. 

E•teve'" JunloJ• (O Sr.).- Discurso: 

Pedindo a verificaçü:o dQ uma votação. ( Sessão 
de 15 de julho), Pug. 2!.3. 

Francisco !\Inchado (O Sr.)- Discursos: 

Sobre um discut·~o do St•. Saio anha Mal'inho 
( Scssilo do 20 do junho). Pag .. 27. 

Sobre o parecer n. iOi de !.SOl!. ( Se111ão do i2. 
do junllo.) Pa:;o. 201,, 
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Genero•o Marque• (0 Sr,)- Discursos: 

Apresentando um re;p~erimonlo. (Sessão de 
8 de julho.) Pag. 18;), 

Fazendo uma roclamn.ção •obre a acta. (Sessão 
de ii do julho.) Pag. i91. 

. Gil Goúlart (O Sr.)-Discursos: 

Sobre a emenda do Sena'do que manda suppri
mir o § 41 do art. 15 da proposição da Canmra 
dos Deputados n. 43 do 1891. (Ses~ilo do 12 de 
jnlho.) Pag. 207. 

Sobre uma questão de ordem. (Sessão do 15 de 
julho.) Pag. 214. 

Gomen•oro (O Sr.) - Discurso : 

Dando explicações sobre o parecer n, 71 de 
1892. {Sessão do 23 de junho.) Pag. 55. 

.Joaklm Catunda (O Sr.)-Discurso; 

Sobre o projecto do Senado n, 8 de 1802. (Sessão 
de 17 de Junho.) Pag. 6. 

.Joaquina Murtlnho (O Sr.)-Discurso : 

Sohre occurrencias de 1\Ialto G1•osso. (Sessão de 
17 de junho.) Pag. 6, 

Lulz Delflno (0 Sr.)- Discursos : 

Sobre a groposição da Camara dos Deputados n.9 
de 1S9:..(Sessão de 2 de julho.) Pags. 153 e 159, 

Sobre a proposição da Camara dos Deputados 
n. 14de i892. (Sessão de ii de julho.) Pag. 194. 

Monteiro de Barro• (0 Sr,)-Discursos : 

Fazendo um l'equerhnento. (Sessão do iS de 
junho.) Pag. !0, 

Sobre immigração aaiatica. (Sessão de 22 de 
junho.) Pag. 44. 

Mandando á.Moso. uma representação da Camara 
Municipal da Barra do Piraby. (Sessão de :13 
de j unlio.) Pag. 209. 

Oftlcloa: 
Do governador do Estado de Sergipe, datado de 

6 do corrente, remettendo dous exemplares 
da Constituição daquelle Estado, promulgada 
cm 18 de maio passado. (Sessão de 16 de 
junho.) Png. i. 

Do 10 secretario da Camarn dos Deputados, 
datado do :16 do corrente, communicando que, 
em sessão de hontom, aquolla Camarn appro
vou po1· Si votos contra 28, na fórma do § 3o 
do art. 38 da Constituição Federal, o decreto 
do Congresso Nacional concedendo isenção de 
direitos de importação ús fabricas de Ilação e 
\ecidos, companhia do aguns e trafego marí
timo no Estado do .Maranhão, ao qual negou 
sancçiio o Vico·Presidonto da Republica, e do 
ac~ordo . com a disposição da Constituição 
ao1m11 Cilada, romettendo·o para o~ devidos 
offeitos. 

Senado-~ 

Do Min!storio da Justiça, datado de :13 do cor
rente, devolvendo, prom11lgado, um dos nuio
graphos do decreto do Congresso Nacional, 
a ui OL'isando o Governo a conceder ao cidadão 
Bellarmino Braziliense Péssoa de Me!lo apo
sonmdoria no cargo de director da Casa de 
Correcção desta capital, com os vencimen1os 
a que iiver direito • 

Do governador do Estado do Ceará, datado de 
3 do corrente, declarando, em resposta ao 
otlicio desta Camara, de i7 do mez proximo 
lindo, que ficou· inteirado do result11do da 
eleição da l\lcsn, que tem de dirigir os tra• 
balhos do Senado. (Sessão de i7 de junho.) 
Pag. 2. · 

Do i• secret11rio. da Camara. dos Deputados, 
datados de 17 do correnio mez, communi
cando : 

O :!•, que, em sessão de i5 deste mez, aquella 
Camara approvou, por 87 votos contra 20, o 
decreto do Congresso Nacional, iniciado nesta 
Camara, que autoL•iza oPoder Executivo a 
mandar abonar 110 Dr. Evnri•to Nunes Pires 
a gt•ntificação a que tenha direito como pro
fessor interino de geographia do Externato 
do Gynmasio Nacional, ao qual foi negl\da 
sancçãn, e que, de conformidade com § 3• do 
a~t. 37 da Con•iitnicão Fede1•al. vae ser en
viado Po Sr. Vice-Presidenie da Republica 
para a formalidade da promulgação ; 

O 2•, que em sessão da mesma data foi adop
tado pela refer1da Camara e dirigido á sane• 
cão presldencinl, o projecto do :Senado, me• 
lhorando a reforma do capitão do exercito 
Luiz José da Fonseca Ramos, no posto de ma• 
jo1• com o soldo que lhe competir pela tabella 
moderna; 

E o 3•, finalmente, que a mencionada Camara 
não pôde dar o seu consentimento ao pro
jecto desta elevando 6. 2• classe a adminis• 
t1•ação dos correios do Estado do Amazonas, 
o que devolve. (Sessão de 18 de junho.) · 
Pag. S. 

D11 lllinisterio da Guerra, datados de i7 do cor• 
rente mez, restituindo, sanccionados, um de 
cada um dos autogrnpboa das tres resoluções 
do Congresso Nnoional; uma, autorisando o 
Governo a dar transporte para os Estados 
nalaes :is praças que obtiverem baixa e ore. 
quererem; outra, autorlsando a reorgani
zação de varias l'epartições dos Miniaterios 
da Guerra e da llfal•inha; ,e outra, llnal
mente, concedendo ao tenente do corpo de 
estado-maior de i• classe João de Albu· 
quer9.ue Serejo, um anno de licença, sem 
vencimentos, para p1•nticar err. lrabnlhos de 
engenharia. (Se asilo de 20 de junho.) Pag. 26. 

Do 1° secretario da Camnra dos Deputados, re~ 
mottendo na proposições na. H, i5 e 16 do 1892. 

Do mesmo Sr. secretario, datado· de 22 do cor
l'ente mez, communionndo quo aque!la Camnra 
app1·ovou a omondn do Senado {I proposiç~o 
dtt L'eforid,\ Camara, concedendo a D. Clara 
de Faro Montes a pensão correspondente ao 
soldo que porc"bia seu filho o alferes volun
tario da patria Josó Antonio de Cerqueira, 
morto em combl\to no Pnraguay, e vae ser 
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remettida á sancção presidencial ·a respeoHva 
resolnçiio do Congresso Nactonal. 

Dos governadores dos Estados do !lf,nanhão e da 
Pat•ahyba do Norte, dat~rlos do 6 e !4 do cor· 
rent' mez, communicando, em reqposta ao 
nlllcio do Senado de 17 de maio ultimo, qno 
ficaram inteirados do resultado da eleição da 
Mesa que tem de dirigir os trabalhos desta 
Cnmara. ·(Sessão ·do 23 de junho. ) Pag. 
47. 

Do Sr. Dr. Aristides da Silveira Lobo, dahdo 
de honlem, communioando, em resposta ao 
convite do Sr. i• secretario do Senado, para 
comparecer nesta Camara e tomar assento 
como senador oleitl pelo Districto ·Fa.loral, 
•que .por doonle deixa ile comparecer, " fltl-o· 
lia ·lo~o ·que.se•t e•tttdo de sande permitta. 
( Sessilo de 24 de junl,o. ) Pa'g. 57. 

'])o ·sr. senador Rangel Pestana, dat1do de hoje, 
commnnicando, que por incommodo de saude 
niio•póde comparecer á sessão de hoje. 

Do Sr. secretario da Gamara dos Deputado•. 
dv.tado de 24 do corrente maz, commllnico.,do, 
.em I'Ospostn ao officio desta Co.marn de 21 
deste mez, que na secretaria daquelltt não 
existem os estudos approvados, relv.tivos no 
objecto da proposição da referida Gamara 
·sobre a.ligv.ção ila .Estrada do Fert•o dn Bahin 
com as.estradv.s Central·eS •. Frv.ncisco e São 
Francisco e Jaoú, a qual leve origem em uma 
emenda ·apresentada por alguns Srs. deputa· 
·dos do Estado da :Bah ia na 3• discu•siio do 
orçamon'o do Mini•sterio da Agricultura. 

'Do Ministerio da Marinha, datado de 2! do 
'eorren te mez, devolvendo, de ordem do Sr. 
Vice-Presidente da Republica, d•vidamonto 
sanccionado, um dos autogrv.phos da resolução 
do' Con·gresso Nacional. concedendo vantagens 
aos inferiores·dos corpos de marinha, quando 

·doentes nos ·hospitaes e enfermarias militares· 
e ás pragas·de pret dn armada, quando bnixa

·r.om aos mo•mos estabelecimentos •. por mo
·t,vos de accidentes a bordo dos navios. 

Do Sr. Serzedel!o·Corr<ia, cln.tac!o de 2:) do cor· 
ronto mez, cemm·unicnnda, que assumiu na· 

·que !la· data o •oxorcicio do cargo tio minist•o 
do~:~ ·neg-ocios da nJricult~trn~ commercio e 
obras· publicas, pnrn o qu1tl ftlt•a nomeado por 

·decreto de '22 desta mez. 
:Do'Sr.Custodio .José de 1\Iello, datado. de 23 do 

corrente moz, ·communicnndo, :CJIIO v.ssumiu 
no.quetln du.ta o cargo inte•ino de ·ministro 
das relações .exteriot•es, !'ara o quul fõra 
nomeado por decreto de 22 . .deste me~. 

Do .!governador ·do' Eslado das A:lagôns, datado 
·de 9 do corrente mez, sobre n vaga de um 
senndor .. por aquol!o Estado •. ( Sessilo de 25 de 
Junho. ) Pag. 58. 

Do St•, senador Joakim de Oliveira .Catundn, 
da 1 a' do do 2 do cort•onta mez, oom rn unica ndo 
que,, pot• ncilat·-se g•nvemonte doente, deixa 
do·comp11rL,C0l' ti.s l'l'StiLULO'l RSSSÕPI:I, 6 liOlici
tarfdo Uo SenU:do liconçn. pttra. l'oga,esRnr no 
Ceará .• Foi ouviudo {L commissiio tio .oonsti
·tuiÇiln o podares na sossão do dia 2 de julho. 
'P~g. '152. 

Do ~overnador do E•tarlo do Amazona•, dahdo 
de !3 do moz findo, v.cc•tsnndo o recebimento 
do officio cm q11e lhe foi comm1tnicv.do o ro• 
snltado dt ele çiiodaM1S.1 que tem de dirigir 
os trabnlltoa do Senado. 

Da ~festl do Senado do Estado du Bahia, de 
23 do mez ultimo, comm unicanc!o 'l!IC aque!lv. 
corporação deliberou repre;entv.r no ·Con~ 
Rresso contra u interpretação dada pelo 
~r. ministro da fnzo11du no§ i• do art. 2° da 
ConstitlliQão Federal, que trata da ttun do 
sello, v.fim de ser attendida essa deliberação, 
(Sessilo de 4 de julho,) Pag,162. 

Do Sr. sen!tdor Aristides r.obo, datado.de hoje, 
comman1cnndo q:~e, tendo rocrudescido os 
seus incommoJos, deixa de comparecer ao 
Sen:tdo. · 

Do i\Iinisterio da JuAiiça., datado de i do cor
rent,, p1•esta •do, em l'esposta ao otncio do 
Sen11uo del4 dfl mez lin•lo, inf ·rmaçõ•s l'ela
livamente ao req·terilll'!ll.to.em que,f)s .empr•
gados da Cas.L do Co,.,•eoçào Lle>b capital 
p:<dem a 1gmento de soas .vencimentos. (Sessão 
de 5 de julho.) Pag.·165. • 

Do i• sect•etario da Gamara dos Deputados, 
datades de 5 do co1•rente, remettendo as pro
JlOSições ns. 17, 18, 19 ".20 .. Foram remetti· 
ilas as respectivas commissões. (Sessão de 
7dejulho.) Pag. 177. 

Do Ministerio da llarinlm, rl.a.t.a.d.o de:5 do,.eor
l'ente, re!ttl'lindo, de ordem do St•. Vice
·Presidellte da H.•publicv.. ·um dos autographos, 
JÚ .sancciona.do, ilo d•creto do t.:ongt•esso Na
cional, a•ttorisando .... gov.erno a co11ceder v. 
Adolpho Fortunado :Hass •lmann as honras 
do posto de capitão de fragatv. da armada 
nacional. 

Do presidente do Estado de Santa Catharina, 
datado de 27 elo .mez findo, tra-nsmillindo 
v. representação que diversos negociantes im~ 
portaclore! da c11pital daq.uelle !!:atado dil•igem 
ao ·senado, ácercv. do decroto n. 805. de 2~ de 
a.b1•ilultimo, quo estabelece -as facturas con
.sulares. 

Da Mesa do Senado do Esta.do de ·Minas Ge
raes, da1ado de 4 do cort•ente, communioun•lo 
que nq uellu c "'porllçà•>. approvou a in licação 
de um de seus membros, a IIm de. qu' ·Seja 
levantada a.excep;;ào determinad.t uo art. 1• 
do decreto n. ·528 do 28 de j mho de '1890, 

·com relação iL entt•nda nos 'portos da Re
publica dos indigo11as dv. Asia e, dv. Africa. 

Do coURelho di1•ector do Club de Engenharia, 
datado desta capital, de. O do corrente, remet
tondo,a r~p1•osent11çilo qu" á conside~açüo do 
Sonudo ub uette o mesmo Club.em (v.vor da 
pt•omptn decretuciio do "uxilios às industl'ias. 
(~essüo de.!! dejalilo.) Pt~g;.,19l.e 192. 

Oo ,M ·nistorio dn Guerra, dn1ndo :de·S ·do cor
·,ronto ruuz, rostituindt), de orcl'1 m ~do St•, V ice .. 
P1•osldo •te da . ltepltblica, devidu.m •nto ·snnc
cio:la lo, um de oada ·um tios ·a r.,.gr •·pho! das 
resoln<;üos do Coug:•osso Nacional, mu·trda IHlo 

· readmittil• no IJ:lllluro .activo do exercito o 
.·tenente ·reformu.de . Raymundo !Perdigão de 
Oliveira e autorisando a ooncessilll ·ide um 

• 
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anno de licença, seni vencimontos, ao capitão 
de artilharia Octavio Gonçalves, 

Do Min iate rio da Fazonda, de 9 do cot•rente mez, 
devolvendo, aanccionados, um de cada um 
dos aulographo~ das resoluções do c.,ngresso 
Nacional, i•enlando do impo•to de imp •r· 
taçtio lodo n rnttlerial d •atinudo á canali;aç!io 
de arrua potavel na villa do Curralinbo, do 
Estado da Bahia e reconhecendo a D. Pau
lina Huel de Bacellar Pinto Guedes e outras 
o direito á. percepção do meio soldo, como 
Ilibas do major reformado do oxercito Vi
cente Huel de Bacellar Pinto Guedes. 

De roferido Ministerio, datado de U do cor
rente mez, infor~t~ando, em resposta ao officio 
do s~nudo, qne naquelle Ministerio ·tiio exis
tem, mas sim no da ,~grictiiLura, os documen
tos relativos ao t•equerimonto em que .\bel 
Pereira Gtlimarães reclama o pagamento da 
somma que allega ter despendtdrJ como the
soureiro da Asa:lciaçüo lnilu•lrial do Rio de 
Janeiro, iuc 1mbida de exhibir os productos 
nacionaes. na b:xJ;losiçüo Continental de 
Buenos· Aires, em f882. 

Do meNmo Ministerio, datado de 12 do cor
rent• mez, devolvendo um dos autogt•aphos 
da resolução do Congresqo Nac10nal, jti. pro
mulgada pelo Sr. Vi.,e·Pr;~idente da Repu
blica, que concede iaençào de qualquer im
posto de impllrtação P" ra lodos os machinis
mus·e appar•·lhos importados do ostt·angoiro 
para as tabric11s de llaç.to e tecidos, compa
nhias de agua e G rafego marilimo, no Estado 
do Maranlião. 

Do presi,!ente do Estado de Santa Catharina, 
datado de 4 do corrente moz, remettando 
dous exemplares da mensagem lida, na sessão 
de abertura do Congt•os~o daquelle !!:atado. 
(Sessão de 12 ele j .• lho.l Pag. 2JO. 

Do ~linisterio dos Neg:tcios do Interior, da
tado de 12 d11 correu te, devo! vendo, de ordem 
do Sr. V ice-Presidenta da ltepuiJlica, devida
mente sanccionndo, um dos autographos da 
resolução do Congresso Nacional, relativa á 
concessão da pensão vita!icia de 50:: moo
sues a D. Isabel Curve!lo de Menezes, viuva 
do tenente ref,,rmado do ex ·rcho Helvecio 
llluniz· Telle~ dA Menezel, 

D~ goveruat!or do l!:stlldo ·do Piauby, datado 
de 1~ do maz jlt'oximo pa<sado, accusando re
cepção do otllcio em que lhe foi oommunicado 
o r.•su:tt•do da e!eiçao da Mesa que tem de 
dirig-ir os triLbalhos tio Senado. 

Do Sr. Coriolano elo CarvnlhJ e Silva, datado 
de 14 do mez !Indo, communicando que prestou 
o compromisso cons•ituc:onnl e tomou posse 
do cargo de gov<lruadot• do Estado do Piauhy 
para que foi eleito unanimQmonte pela Ca
mara dos D,•putadoa, 

Do presidonle do Eqt.tdo do Amt\zonas, dntado 
de 20 de ju dw, remoltendo dons oxomp!ares 
improssos dn Jnt1J1Siig'L'Ill 'L te lou p•t•tmto o 
Congroaso logblu.Livo d:tttuoUo l~H~udo, por 
occa:iiii.o da. FlUI!. uborLUl'fl., 

Da junta ap11r:tdtH'U tlus oloiçüos no ditL 24 do 
maio Jlndo pttrn um senador o tlous depu· 
lados ao Congresso Nacional, pelo Estado dns 

Alagôas, remettendo a cópia authentica d& 
acta da apuração geral das mesmas eleições. 
(Sessão de 13 d~ j11lho.) llg, 20~. 

Do Miniqterio da ,lusliça, datado de t3 do cor
roo le, communicando, em resposta ao tio 
Senado do 9 do mesmo mez, que nacl'tol!e MI· 
nisterto niio oonata q11e fossem privado3 dos 
seus e!Iicios oB servenluurios de justiça vitali· 
cios do Estado do Paraná, e que, só em 
satisfação á mesma requisição, nesta data 
solicita do mesmo govarnlldor as necessariaa 
informações, as quaes, logo que 1\8 receba, 
serão enviadas ao Senado. (Sessão de !5 de 
julho,) Pag. 211, 

Parecere•: 

N, 67 do t892, relativo ao regimento commum 
das duas casas do Congresso, t'oi lido e a im
primir no JJiario do Congresso na sessão da 
1.7 de j •tnho, entrou em 2• discussão na 
sessão do dia 23 do mesmo mez. Na sessão do 
dia 28 o Sr. Amaro Cavalcanti mandou :i. 
mesa uma emenda ao art. i•, e os Srs. Gil 
Goulart e João Pedro ao art, 9°, a 2• discus· 
são do projecto ficou encerrada nesta se•siio 
e adiada a votação por falta de numero 
legal. Na sesqiio do dta 29 é approvado o 
art. i• do projecto, salvo a emenda do Sr. 
Amaro Cavalcllnti, que é rej•itada; são ap
prú'fados os arts. 2• a 8• do projecto. E' 
apyrovado o ar,, 9• salvo a emenda dos Srs. 
Gi Goularlo João Pedro, que é lambem ap· 
provado. São approvados os arls. 10 a 24, o 
ultimo nesta m~Pma sessão o Sr. An·topio 
Baena requereu e foi approvada a dispensa 
de inters<icio para a 3• discussão do proj•cto. 
Na sessão do Clia i• de julho foi sem debate 
encsrrat!a a 3• discussão e approvada a 
emend~ que j:i. o havia 6ido em 2•. E' o pro· 
jacto, com a alteraçito feita, approva<lo e 
adoptado para ser remettido á Camara dos 
Deputados, indo antes á commissão de re· 
dacção, sendo a redacção lida nesta mesma 
sessão e approvada no día 2. Png. 3. 

N. 6S, da com missão de redacção, ao projecto 
sobra a Associação Sergipense. Foi approvado 
na sessão de 18 de junho. Pag, 5, 

N, 69 de 1892, da com missão de redacção, re
stabelecendo o Hini•terio da Justiça. Foi ap· 
prova<lo na oosqão do dia 18 de j nnbo. Pag. 5. 

N. 70 de t802, da commissíio de constituição " 
poderes, sobre n vaga do um deputado pelo 
districto federal. Foi lido na sossão de 20 de 
junho. Entrou em discussão na sessão de 
23 de junho, tendo o Sr. Aqui!! no do Amaral 
apresentado um requerimento de informa
ções ; sobre esse requerimento tomaram a 
palavra os Srs, Cnmpos Sal!cs e Aquilino do 
Anuu·al; t!cando a di<cnssão encerrada e 
approvndo o parocer. Contruhiu o compromisso 
ooustitncionul e tomou assento na sea•tlo do 
dia 27 d" j tnho o Sr. Ariaticlos LoiJo, senador 
el"!~ 1, Png. 26. 

N, 71 ,:u !8~2, dns couunissõos reunidas da 
jusLi~a o legi•lnçito o do iuclustrin. " artos. 
l<'oi lido nl\ sessão do 20 do junho e entrou em 
cliscussfio nn. soss!io do 23, tendo o Sr, Go~ 
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mensoro dado algumas explicações, Nessa 
se•siio ficou encerrada n discussiío, sendo o 
pM·e•e•· ;tpprovado na do dia 25 de junho. 
Pug~ 26~ 

N. 72 de !8g2, da commis<ào de marinha e 
~tte•·ra, <obre a P''"l''''içtlo ria C~tmara dos 
DJtmtados n. 9 de id9.:?. Fui Jitlo nn ses<ão 
ele 20 rlo innhu t~ entrott em 2a di:~cusB:lo na 
sessão elo dia 23 e approvado na do dia 30, 
No dia 4 de .i11lho entrou om 3• discussão o 
foi approvado e arloptado par" ser remettido 
á snncção. Png, 26. 

N. 73 de 1892, da commissiio de justiça e le
gislação, sohre o projecto do Sen:1.do n. 12 de 
189l Foi Iii! o na s •ssiio de 20 de junho e 
entro; om 3••1iscus<tlo ua do dia 30 do mesmo 
mez'; s•>bre ••llo tomou a palavra o !:ir. Amaro 
Cavalc:lllti q'<e ap••"sen1ou uma emenda, 
Nesta diSCilqSÜI) o Sr. Tavares a .. si't• npre
Se:ttou lambem duas emen•las, •> Sr. Ame
rico Lo 10 na meRma sdasào requal'tHl adia
mento da discussão do projecto, o Sr. prr•si~ 
donle, depois de vat·ias obBervações, adiou 
a votn,üo. A' vista desta resolução o Sr. 
Amertco L'bo reti•·o~ o sou requerimento, No 
dm 1• ct • jnllto uq S••i, R·mgel Pest;;na, 'l'a
,.are1 Bnotnq, Amarico Lob;> e Amaro Cavai· 
c:tnli occupnm·s• do ass·m•rto, o q11~l Oco11 
eucerr.t<h d ·pois de uma emenda apt•eson• 
Llldll por est., e.•nho.r, No dia 2 de JUlho é 
app•·ovarlo o sultsLlt•rltvo aproa •nta•lo pelos 
ex-senadores J0só Hygino e U. do Amaral na 
ses,q:ã.o do anno passnd1J1 n.o projecio ern dis·• 
cussão, o sub.·tit ti v o depois de alterado e 
'approvado em 3• diRc :ssão, ficou sobre a 
me"' par•t passar por uma nova discus~iio no. 
sessão aeguintQ, Na sessii·• de 4 ficou encer~ 
rada sem debate a disr.ussã,,, e ,,pprovndo e 
adoptado o referido substituti•·o. Pag. 27. 

N. 74 de 1802, da commis•ão de marinha e 
guorrn, mandando t•evel'tor para o qua,lro 
dos otllciaes e flecti vos do ox~rcilo o coronel 
refot'ntMio Chrisliano Fred·.•rico Buys. Foi 
lido na sessão de 21 de iunJlO e etttl'OU em 
2• discussão no rlia 28, iic:tndo a discussão 
~ncert·adn. Foi approvnda na sessão de 30de 
.]Unho para p~ssar tl 3' discussilo. Entt•ou 
em 3' discussão no dia 4 de julh,o. e foi np
provndo sem debate e t•omettido u Camura dos 
J?eputados. _A rodncçã~ des1e projecto foi 
ltda nn sessuo de 7 e uppt•ovada nn do clia S. 
Pag. 38. 

N.75 de !892, da com missão de constituiç:1o opo· 
dare~, reconhecendo soll:tdot• pelo )lstp.t.!o do 
Pu1•a o Sr. pr. R:Lymundo Ntntt R1beu•o, Foi 

ltdo_na sess_!'o do 23 de ju~ho c approvndo na 
sosau.o do 2o, nestn so~fmu S. E.'\, contrahiu 
o comp1•omis•o constiluciunal e tomou 
assento, Pag, ·17, 

N. 7G do !892, da commissilo do finanças, sobt•o 
a p1•uposiçiio dn Cnmm·n dos Deputados, n, O 
do !SU2. J<oi lido na ~<e8são do .23 do junho o 
onttouu em 2" dtscttssao na do dta 2 da !lllho. 
Nesta sessão os Srs. Lu i~ Deltlnu e ltnu::rel 
Pt'slann. a.}Jl'csontnrnm cmcndns ll pt•op,Jsicho. 
O S1•, Amat•o Cavnlcanti occupa cm st•guida a 

. ~ribunn c o Sr. Luiz Dolllno podo a roLirndlt 
~t de Bun emenda. lf cncorrmln l! cl!sc4s~ilo o 

adiada !t votação, Na sessão do 4 foi appro
vnda a pt·o~osiçiío, ficando pre,iudicaaa .a 
emenda do :>r. Hnn~el Pestana, A roquer1• 
ment" do Sr. Amaro Cavalcanti foi conce
dida diRpensa de intet·sticio para a 3• dis· 
cussii.o da prnpo~ição, que foi approvnda ; na 
sessão d~ 5 de j11lho foi atloptada e .tpprovada 
pat'a ser remettida 6. sancção. 'Pag. 48. 

N. 77 de 1892, da commlssiio de justiça e 1~· 
gislação, isentando de direitos de importaçl!o 
algumas industrias no Estado do ~aranhao 
~no (lt•ojecto n que se refere este parecer o 
Sr. V ice-Presidente da Republica nego}! 
sancçiioJ, O parecer foi approvado por llnanJ• 
mtda~e de votos na sessao do 28 de junho e 
romettido no poder executivo, para a forma· 
lidttde da promulg~ção. Pag. 48. 

N, 78 de 1892 (redacção). Foi lido na sessão do 
dia 23 de junho e nppt•ovado na do dia 24 do 
mesmo. moz. 

N. 79 de 1892 (redacção), ~'oi lido na sess~o do 
dia 25 de junho e approvado na do dta 28. 
Pag. 98. 

N. 80 de 1892 (redacção), Foi lido na segsiio de 
27 r!e junho e approvado na do dia 28. 
Pag. 95. 

N. 81 de 1892, da commissão de fin:~nças, :i 
fll'oposição da Camara dos Deputados, n, 15 
âo 1892, Foi lido na sessão de 28 de junho. 
Entrou em 2• discussíio na sessão de 4 de 
julho e foi appt·ovado. Pag, 97. 

N, 82 de 1892 da com missão de finanças. Foi 
lido na s'ssiio de 28 do junho,. Pag. 97. 

N. 83 de 1892 (redacção). Foi lido na sessão de 
28 de junh() e approvado na do dia 30. 
Pilg. 108. 

N, 84 de 1892, das conunissões de marinha e 
e:uerra e de finanças, sobt·e a proposição d~ 
uamara dos Deputados, n. 37 de 1891. Fo1 
lido n11 se~são de 20 de illnho. ~oi aJ:lpr,ovado 
em 2• dtscussão na sessao do d1a 2 aejulho, 
Foi encerrada a3• discussão na sessão âo dia 
5o approvadn na da dia B, sondo a proposição 
rometlida ÍL s!Lncçilo presidencial. Pnr;. 121. 

N. 85 de 1892 (rednc~iio). Foi lido na sessão do 
30 do jnnho e appt·ovado na do dia 1 de julho. 
Pag. 134. · 

N, 86 de 1892, da commissilo do finanças, sobre 
a pensão a viuva do Dr. ToiJins Barreto de 
Menezes, Foi lido na sesBILO de 1 do julho e 
entrou am 2• discussão na sesRiío de 5 do 
mesmo mez; occuparnm a ·tt•ibuna sobre esta 
proposiçiío os Sra. Rosa Jun!or e _Elyse'! 
J\!artins, ficando encerrada a dtscnsstLo. Fo1 
npprovado e passou á 3• discussão na ses~ão 
de 7 de julho. Na sessão deU do mesmo mez, 
entrou em 3• discussão a ocouparam a tribuna 
os Srs. Coelho o Campos o Luiz Delllno, ti· 
cando a discussão encerrada. Foi approvnda 
o J'omettid~t á snncçilo na sossilo do 16 do 
julho, PtLg. 135. 

N. 87 do 1802, da commi~silo o.~pecial, sohre as 
emondas cio Sollttdo que niio toram nppro· 
vad~ts pela Cnmnt'IL ÍL pt·oposiçl1o q uo org~t· 
nizt• o dislt•icto fedornl. I•'oi lido nn sessão elo 
1 do julho c on·t•·ou om discussão unioa na. 
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sessão do 8 do julho occupou a tribuna o 
Sr. Elyson l'viartins, Jlcando a discussão en
cerrada. Depois de algumas observações do 
Sr. Pt•osidonte, votam-se algumns emendas, 
ficando a votação interrompida por falta de 
numero. Na sessão do dia 12 votaram-se 
algumas emendas, llcando adiado o resto da 
votação. 

Na sessão do dia 15, ao votar-se a emenda ao 
art. 17 da vroposição, suscitou-ao uma questão 
de ordem na. qual toma.ram parte os Srs. 
Amarico Lobo, Presidente, Esteves Junior, 
Gil Gonlart, Presidente, ficando a vota~ão 
adiada até á emenda ao art. 32, Pag. i36. 

N. 88 de 1892 (redacção). Foi lido na. sessão do 
dia i de julho o approvado na do dia 2. 
Pag. HS. , 

N. 89 de 1892, da Mesa do Senado, sobre ore· 
querimento do continuo M'anoel Marcos da 
Ressurreição, Foi lido na sessão de 4 de 

. julho e opprovado na do dia 7. Png. 162. 
N. 90 de 1892, das commissões re11nida; de com· 

mareio, industria. o artes e de 1lnanças, 
sobre o projecto do Senado n, 20 do 1892. b'oi 
lido na •essão de 4 de ju!l1o e approVlldo em 
24 discussão na de 8. Foi encerrada a 3• 
discussão na sessão de 12 do mesmo mez, 
Pag. 162. 

N. 9:1 de 1892, da commissão de marinha e 
~uerra, sobre a petição do alferes reformado 
ao exercito Bellarmino Accioli e. ''ascon· 
cellos. Foi lido na sessão de 5 de julho e 
approvado em discussão unica na do dia S. 
Pag. 165. 

N, 92 de 1892, das commissões de ma~inha e 
guerra e do finanças, sobre o requerimento 
do i• tenente reformado da armada José do 
Almeida Bessa. Foi lido na sessiio de 5 de 
julho e approvado na do dia 8. Pag. 165,. 

N, 93 de 1892, das com missões de marinha c 
·guerra o de flnança~, sobre o requerimento 
do alferes honorur1o do exercito Solero 

. Joaquim de Almeidll. Foi lido na sessão de 
5 de julho e approvado na de 8. P:lg. i65. 

N. 94 de 1892, da com missão de constituição o 
poderes, sobre uma licença ao senador Joa
kim de Oliveira C" tunda, Foi lido na ses
silo do dia 5 de julho e approvado na de 8.-
Pug. 165. · 

N. 95 do 1892, das commíssõos do commeroio, 
agricullura, industria o artes e de llnan· 
ças, sobro auxilios ús industrias, terminando 
por um projecto do loí. Foi lido na sessão do 
âia 5 do julho. 

N. 96 de 1892, da commissilo de marinha e 
guel'\'a. Foi lido na sessão do dia 5 de julho. 

N. 97 (rodv.cçiloj, Foi lído na sessão de 7 de ju· 
lho o tipprovndo nu do S. Pag. 178. 

N. 98 (rodacçii.o), lloi lido na sessão do din 7 do 
julho o appt'O\'Itdo na do S. Pag. 178. 

N. 99 (redacçiio). Foi lido na sessão do dia 7 do 
julho o nppt•ovado nu do S. Pug. i78. 

N. 100 do 1802, das commissõos reunidas elo 
mnrJnlla o gttorm tl de Jlnançns. Foi lídq 

na sessão de 8 de juiho e encerrada a 2• dis
cussão na do dia 14. A votação Jicou adia
da por falta de nu111ero legal. Pag. 183. 

N. 101 de 1802. da commi~são de cons1ituiçilo 
e poderes, sobre um officio do fl'Overnador do 
Estado das Aln~ilas. Foi a imprimir na sessão 
de 8 de julho. F,ntrou em discussão unica na 
sessão de i2 do julho. Sobre o nssumpto fal
I aram os Srs .. Elyseu Martins, Francisco 
Machado, Amarico Lobo, que apresentou um 
reiJ.Uerimento, Virgilio Damasio, Campos Sal· 
las e Amarico Lobo, encerrando-se n discus
são. Foi rejeitado o requerimento do Sr. 
Amarico Lobo e approvada a conclusão do 
pat•ecer, Pag. 183. · 

N. i02 de 1892, das commissões reunidas de 
commercio, agricultura o artes e de fmanças. 
Foi lido na sessão de 8 de julho, Pag. 184. 

N. i03 de 1892(redacção),Foilido na sessão do 
11 de julho e approvado na do dia 12. 
Pag. 190 . 

N. i04 de i892, da commissão de Jlnanças. Foi 
lido na sessão de U de julho. Foi encerrada 
a 2• discussão da sessão de 13 de julho o 
adiada a votação por falta de numero legal. 
Pag. i92. 

N. 105 de !892, da commissão de constituiçilo 
e poderes, reconhecendo senador pelo Estado 
das AltLgôas o Sr. Manoel Messias de Gus
mão Lyra, Foi lido na sessão de 12 de julho 
e upprovado na do dia 15 de julho, Pag. 201. 

N. i06 de t892, da commíssii.o de constiluição e 
poderes, reconhecendo senador da Republica 
pelo Estado do Paraná o Sr. Dr. U6aldino 
do Amaral Fontoura. Foi lido na sessiio do 
dia 12 de julho c approvado na do dia 15. 
Pag. 207. . 

N. 107 de 1892, da commissiio de !tnançtLS, so· 
bre a proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 19 de !:892. Foi lido na sessão de 13 de 
julho. Pag. 209. 

N. i OS de 1892, das comm1ssoes reunidas de 
iino.nças e de commercio, agricultura, in• 
dustria e artes. Foi lida na sessão de i3 de 
julho. Pag, 209. 

Pre•ldente (O Sr. PI•udento do Moraes)
Discursos: 

Sobre o projecto da o1·gnnisacão do Dlstricto Fe
deral, (Sessão de 7 de junho.) Pag. 6. 

Sobra um requerimento ào Sr, Saldanha Mn~ 
rlnho. (Sessão de i~ de junho,) Pag, i2. 

Sobre o projecto do Senado, n. 8 de 1802 (estado 
de sitio). (Sessão do 20 de junho,) Pag. :rz. 

Respondendo ao Sr. Amaro Cavaloantí. (Sossüo 
de 22 de junho.) Pag, 42. · 

Proolnmnndo um senador pelo dístricto federal. 
(Sessito de 23 de junho.) Pag. 5ií. 

Declm•ando niio IHII'OI' sessão. (Sossiio de 24 de 
junho.) l'ng. 57. 

Sobt·o um projecto do Sr. Amorlco Lobo. (SessilO' 
()e 2ti 'lejunlto.} Png. 63. 
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Nomeando uma comm1ssao, (Sessão de 27' de 
junho.) Pag. 78. 

Nome!Lndo um membro da commis•ão de consti
·tuiçiio e poderes. (Sessão de 28 de junho.) 
Pag. 97. 

Respondendo ao Sr. Souza Coelho. (Sessão de 
2B de junho.) Pag. 107, 

Declarando nilo haver sessão, (Sessão de 29 de 
junho,) Pag. 121. 

Sobre um requerimento do Sr, Amarico Lobo, 
(Sessão de 30 de junho.) Pag. 133. 

Nomeando um membro para a commissão de 
instrucção publica, (Sessão de 9 de junho.) 
Pag. 190 •. 

Sobre a votação da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 43 de 1891. (Sessiio de H de 
julho,) Pag. 192. 

Sobre a ordem do dia, (Sessão de 12 de julho.) 
Pag. 201. 

Sobre uma votação. (Sessão de 12 de jnlho.) 
Pag. 206• ' 

Sobre a ordem do dia. (Sessão de 13 de julho.) 
Pag. 210. 

Proclamando um senador, (Sessão de 15 de julho,) 
Pag. 212. 

Nomeando uma commíssão, (Sessão de 15 de 
julho,) Pag, 212. 

Declarando uma emenda rejeitada. (Sessão de 
15 de julho.) Pag. 212. 

Proclamando um senador. (Sessão de 15 de 
julho,) Pag, 213. 

Respondendo ao Sr. Amarico Lobó, (Sessão de 
15 de julho.) Pag. 213. 

Respondendo ao Sr. Esteves Junior. (Sessão de 
15 de JUlho,) Pu.g, 213. 

Annunc1ando uma votação, (Sessão de i5 de 
jullw.) Pag, 214. 

Sobre o modo de resolver uma questão de ordem. 
( Sessão de i5 de julho.) Paga . 215, 217, 218 e 
219. 

Projecto•: 

N. 20 de 1892, sobre serviço de reboque, por 
meio de vapores, nas barras dos rios ltape
midm c Benavente, no Estado do BspirilO 
Santo e assignado pelos Srs, Gil Goulart e 
outros. Foi a imprimir pat•a entrar na ordem 
dos trabalhos na sessão do 22 de junho, 

Na sessão do 25 foi approvndo em i• discussão, 
visto ás commissões do commcrcio, industria 
e artes e de finanças, i' o i approvado em .2• 
discussão na sessiio do 7 de julho. Entt•ou em 
3• discussão na sessão do 11 de julho, ficando 
a discussão encot•rada sem do bato. Pag. 35. 

N, 21 de 1892, sobre a justiça no Di&tricto Fe
deral. Foi lido na sossão elo dia 25 do junho, 

Entrou em i• discussiio o loi appt•ovndo na 
sossti.o do dia 2 de julho. 

N, 22 de 1892, apresentado palas commissõos 
do commorcio, industria o artes o do Jlmtnças 

com o J:larecer n. 95 de 1892, (Sessão de 16' de 
jnlbo.) Pag, 166. 

N. 23 de 1892, concedendo amnistia aos revolto• 
sos de Matto Gro~so, ltBaignado pelos Sra. Aqni· 
lino· do Amaral e outros. Na a•ssão do dia 7 
de julho foi a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos, entrou em i• discus•ão, a qual 
encerrou-se sem debate, na sessão de :lO e 
ficando a votação adiada por faUr. de n11mero 
legal. Pag. 181. 

~. 24 de 1892 (aforamento de terrenos de ma
rinha), ~·o; apresentado ·na sessão de U de 
Julho, estando assis-nado pelos Srs. Antonio 
Baena e outros. Fot encerrada a 1• dhoussão 
em 13 de julho, ficando a votação adiada por 
falta de numero legal. Pag. 192. 

Rangel Pe•tana (O Sr.)- Discursos: 

Apresentando um requerimento, (Sessão de 22 
de junho.) Pag. 3õ. ti , 

Sobre o projecto n, 12 de i~V9i. (Sesaiio de i de 
julho.) Pag. 137. 1 . 

Sobre a proposição da Camfira dos Deputados, 
· n, 9 de 1892. ( Sessãyde 2 de julho.) 

Png. 155. 
Sobre a proposição da mesma Clj.n'Íara, n. 4 de 

1892. (Sosiilo da 4 de. julho.) P"ag. 160. . 
Respondendo ao Sr, E~seu Martins, (Sessão de 

5 de julho.) Pag. 168. 
Fazendo uma communicação. (Sessão de l,3 de 

julho.) Pag. 210. 

Repre•entaçõe•: 

De diversos negociantes e indnatriaes sobre 
auxilias âs ind11strias. Lido no expediente da 
sessuo de 7 de julho e nessa mesma sessao foi 
remettida ás COlnmissões reunidas de indus
tria, commarcto e artes e de Jlnanças, 

Da Camara Municipal da Barl'a do Piraby, 
soure a immigraçào .asíalica. Foi enviada as 

· commissõos de colonisaçào e de finanças na 
sessiio de 13 da julho, Pag. 209, 

Requerimento• : 

«Requeiro <lUO, por int.ormedio da Mesa, sejam 
pedidas ao ministro da rr.zenda informações 
sobro o seguinte: 

i 0 Quantas empre~as solicitaram do governo 
auxílios ás industt•ias; 

2• Qual a data da formaçüo dess!ls empre~as ; 
3• \~ual o cnpitul nominal de cada uma o o 

!/Uantum realizado; 
4' Que industrias ao propu~oram a explot•ar o 

si JlÍ dct'lllll com,•ço aos seus trabalhos ; 
5° Ondo estiLo loca lisadns tacs empt'JZas, 
Sala das sessões, 22 de jtmho do 1802.-llangcl 

Pc.~tunu. ,. 
Foi approvado na sossíio do 22 de junho, 

Png. •12. 



«Requ~iro,que, .pela Mesa do Senado,.se reclame 
da Camara Municipal a remeqsa ú. commissão 
de constituição e poderes, das 62 authenticas, 
. que deixar·1m de ~ir ás mãos da mesma com
missão, e que, entretan.lo, fo1•am presentes 
áq uella. Camara. · 

Sala dns ses~ões do Senado, 23 de junho de 1892. 
- Aquilino do Amar~:~l, » 

Foi rejeitado na sessão do .dia 23 de junho. 
.Png. 52, 

•·Requeiro que se 1ance .na arta de nossos traba• 
lhos de hoje, um voto de profundo pezar pelo 
passamento do eminenlo brnzileiro Bento 
Car11eiro da !jil:va, .llX•.ÇlR!lde de Arar)ll\m.ll· 

Sala das sessões, 27 de junho de 1892.- Bra: 
Carneiro. » · 

Foi lido na sessão do dia 1!1 e approvado na do 
. dia .28 t:Ie junho. P~~g .. 711. 

23 

•o•a JunJor .(0 S · :) -Discurso: 

Sobre a Jlroposiç;{ üa Camara dos Deputados, 
t'is~4 de 18S{ (Sessão de 5 de julho.) Pag • 

Malda~ba IH~IIlbo (O Sr.)- Dis~ursos: 

Ft!zendo um requerimentçl •. (Sessão .d~ ~8 de 
Julho.) Pa.g. 11, / 

Sobro o anniversari.Ó/!)o marechal Almeida. 
· Barreto. (Sessii'o ;e 22 de junho,) Pag. 35. 

8ouza (:lpelb,o (O.Sr.}- ,Di.spur,so : 

Pedindo explicações sobre o projecto n. 19 de 
.1892. (Sessão de 28 dejunho.}'Pag, 107. 

8ub•tltutlv.o: 

c.R~queiro q11e,,por intermedio .da Mes:t .do Se• apros•ntado pelo Sr. Virgilio Damasio na. 
nado, se· requisite do Exm. Sr. Vico,Presi- sessão de iS de junho, aos .projecLos ·na. 8 .e 9. 

. i 
i 

dente da. Republica as seguintes informações: !Sesstunesrna .sess.ão foi_ apoiado e ,posto cnn-
Jimctamente em d1scussao,.nn pnrte relativa. .i·.·. 

i• Qual o so:ldo, em ouro, exisiepkno ;rhcsouro ao artigo em d.ebate. · 
Federal e na sua delegacia cm Londres, atê á Na sessão .do dia· 20 foi considerado prejudi-
da.la de 30 de novcmliro passado. cado e.ste subslil)lliyo. P11g. · ;!~. · · 

2° Si é certo que o governo tentou levantar, ou 
de fac~o levantou, om Lodre~. um cmpre<timo Tavare• Da•to• (O Sr.)- Discursos: 
de .t! 1.000.000, e qual o fim a que se des1ina 
o producto des~e emprestiwo. Sobre o projecto do Senado n, 12 de 1891. 

Sa.Ia das sessões, 30 de junho de 1892.- Elyscu (Sessões de 30 de junho e 1• de julho.) Pags. 
Martins.• 125 e 141. 

Foi approvado na sessão ((e 30 de J'unho. Pedindo pa.ra nomear-se uma commlssão. (Ses-
Pag. 123. são de 15 de julho.} Pag. 212. 

c Requeiro o _adiamento do projecto n. 12, ora 
em d1scussao. Telegramma• 1 

Snla das sessões,30 de junho de 1892.- A.mcrico • Senado, Rio- Installou-se hoje com grande 
Lobo.» concurrencia popular o Congresso conslituinte 

Apresentado na sessão de 30 de junho e retirado do Estado. Foram eleitos governador e vice-
na mesma sessão. Pag. 134. g~vernador p~ovisorios os cidadãos tenente 

« R•queiro que, por intermedio do ?t!ínisterio 1\Ia~oel J. Machado e tenento-coronol Elyse~ Guilherme da S1lva. Ao encerrar a sessão, fo1 
da Justiça, se requ1síte do Poder l~xecutivo volada unanimemente a s•guinte moção; Ao 
a seguinte informação: Presidento da Republica- O Congresso con-

Si tem conhecimento de qne no Estado do Pa- stiluinte do Estado de Snnta Catharina, 
raná. f.,ram ullimamente privados de seus installado hoje, 1•esolve as•egurar pleno apoio 
officios servent tnrios de ju~tiça vitalícios e no benemerito Presidente da Republica, ma• 
inamoviveis, providos na conformidadÀ de leis rechal Flori ano Peixoto, e faz votos para que 
ordwarias, anteriores ú Constituição Federal, S._ E~. continue des~mpen)mndo a patriolica. 
e que providencias tomou ou pret·•ndo tomar m1ssao do manter a m·tegr1dade e desenvolver 
para qne a esses funcciona1•ios seJam manli- o progresso dzt nação sob o intiuxo do actual 
dos os direitos garantidos, não só pela procla- reg-imen politico,- O presidente, Elyseu 
mação do Governo Provisorio de 15 de novom- Guilherme da Silva.» 
bro do 1889, co1no pela lein. 42 de 2dejunho «Ao i• secretario do Senado-Installou-se 
do corrente anno, hoje o Congresso do Estado, Em seguida fui 

Sala das sessões do s~nado, 8 de julho de 1892. eleito por unanimidade de vot<•S A'•lvernador 
-Generoso .\!arques.» provisorio e assumi a administração.- Vice-

Approvado na sessão do dia 8 de J'ulho. Pa"'. 185. governador, tononte-corouol Ely.<eu G. Silva, 
o -Tenente Manocl J. llfaoltado,governndor,. 

• Roqueiro qno 0 parecer volte ú. commissilo (Sessão ele 16 de junho.) Pag. i. ' 
para propor dia para n eloiçiio do Jogar vngo • Fui hontom eleito unanimemente governador 
ile senador por Alagôns. do E•tado e, perante n Camara dos Deputados 

Sala das sessões, i2 de julho de i892.- tlmcrioo assumi hoje o exercício do cargo, Sempre á. 
Lob vossa disposição os meus serviços.- Co-

0'" . . l d " r'o ano c varvalllo Silva,» (Sessão de :1.8 de 
Rejeitado na sessão de 12 do julho, Pag. 203, junho.) Png, 8, 



24 · INDICE 

Do i o secretario do Congresso do Estado do Rio 
Grande do Nor~e, expedido da cidade de 
Natal em 20 do corrente, assim concebido : 

« Exm. secretario do Senado Federal- Rio -
Congresso do Estado encerrou hoje trabalhos 
legislativos, tendo votado todas leis organi
sação, Votada unanimemente moção confian
ça ao governador.-Auaust~ Jofaranhiio.•
Inieirado. (Sessão de 23 do Junho.) Pag. 47. 

Expedido de Maceió, Estado das Alagôas, da
tado do i do corrente mez, assim concebido: 

~Depois rle muitas o porfiadas luctas cívicas, o 
Estado de Alagôas ent~a hoje francamente em 
sua vida autonoma. Foi instal!ado solemno
mente o tribunal superior de justiça e co· 

· meça a vigorar o orçamento com todos os 
sel'Vlços que passaram para o Estado. Foram 
inauguradas tambem hoje as duas secretarias 
de estado.- Gabino Bezouro, governador.» 
(Sessão de 4 de julho,) Pag. i62. 

Expedido do Cuyabíl, em 6 do corrente mcz, 
ao 1o secretario do Senado, concebido nos 
seguintes termos: 

• Causou aqui geral contentamento a noticia de 
ter o Congresso l'esolvido que o marechal 
J!'loriano continue ate Jiudar o pe1•iodo presi-

dencia!, Foi uma dcliberaçiio s{,bia, qne con· 
su!ta bem 09 interesses da Republica.- José 
Maano da Silva Pereira, secr~tario do go
verno.• (Sessão de 8 do julho.) Png. i83. 

ExJ?Cdido do Desterro, Estado· de Santa Catha
rma. datado de 7 do OOI'rente, assim con· 
cabido: 

• Rio - 1° seCl•ctario do Senado,- Em sessão 
solemno do Con~resso t'oi hoje promulgada a 
Constituição o em seguida eleito presidente do 
estado e do Senado Tenente Machado, presi
dente,» (Sessão de 9 de julho.) Pag. !89. 

Theodoreto ll!!louto (O Sr.)- Discurso :' 

Sobre o projecto n. i7 de i892. (Sessão do 28 de 
junho.) Pag. i04. 

VIrgUlo Unmaelo (O Sr.) -Discursos : 

Sobre o ~rojecto n. 8. (Sessã~U· ~e ~8 de junho.) 
Pag. i2. . 

Sobre o projecto n. i2 de i892. (Sessão de 20 de 
junho.) f>ag. Si, 

Sobre o parecer n. 10!. de 1892. (Sessão de 12 de 
julho.) Pag. 203. 

• 
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SENADO FEDERAL 
SoiDinda sossão da Drimoira , .Ioaislatnra do Gonarosso Na~ional · 

Acta em 16 de iunho de 1892 

Pl'Ctidcncic~ elo 81•. P1·uclcntc de Jllomcs 
(vice·prcsidcntc) 

Ao meio dia comparecem 19 Srs. senado· 
, res, a saber: Prudente de Momes, Antonio 
Baena, Souza Coelho, Joaquim Sarmento, 
Cunha Junior, Elyseu Martins, Catundo,, Oli· 
veira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Firmino da 
Silveira, Tavares Bastos, Rosa Junior, Braz 
Carneiro, Saldanha Marinho, Campos So,lles, 
Paranhos, Aquilino doAmarttl, Joaquim Mur· 
tinha e Raulino Horn. 

Deixam de comparecer por motivo justo 
os Srs. João Pedro, Gil Goulart, Thomaz Cruz 
Francisco Machado, Gomensoro, Cruz, Almeida 
Barreto, .João Neiva, E. ·wamlenkolk, Jmquim 
Felicio, Campos Sttlles, Silva Canedo, Pinheiro 
Guedes, Santos Andrade e Generoso Marques ; 
e sem causa participada os Srs. Manoel Ba· 
rata, Theodoreto Souto, José Bernardo, Coelho 
e Campos, Virgilio Damttsio, Domingos Vicente, 
Monteiro do Barros, Americo Lobo, Joaquim 
do Souztt, Esteves Junior, Luiz Deltlno, Ramiro 
Rarcellos, Pinheiro Machndo e .Julin Frotn. 

• 

O SR. 3" SFJCRl~1'!\RIO (,'cruillclo de 1") dá 
con,ta do seguinte 

E~PEDIENTE 

Ofncio tlo govematlot• tlo estado tlo Se1•g·ipo, 
t.!n.tado tlo ü do corrente, remettondo dons 
cxumplttrc~ dtt constituiç·üo tlnqucllo eslmlo, 

SllNAllO 1 ·- V • II 

promulgo.da em 18 de maio proximo passado. 
-Ao archivo. 

Telegramma expedido do Desterro, estado . 
de Santa Cttthttrina, datado de 14 deste mez, 
assim concebido : 

«Senado, Rio-Installou-se hoje com grande 
concurrencia popular o congresso constituinte 
do estado. Foram eleitos governador e vice
governador pro visarias os cidadãos tenente , 
Ma?oel J. Macl~ado e tenente·coronel Elyseu 
GUilherme da Stlva. Ao encerrar a sessão, foi · 
vota~la unanimemente a seguinte moção: Ao 
Pr.estdente da Republica-O congresso consti
tumte do estado de Santn. Catharina, installado 
hoje, resolve assegurar pleno apoio no bene· 
merito Presidente da Republictt, marechal 
Flor!ano Peixoto, e faz votos pa~tt gue S. Ex. 
contmue desempenhando tt patr10t1ca missão 
de manter• 11 integridade e desenvolver o pro
gresso da nttção sob o influxo do actual re"'i· 
men politico.-0 presidente, E!pseu Gui!l~er~ze 
clct Sit~ce. »-Inteirado,, 

Outro proveniente do mesmo Jogar, de igual 
dttttt, assim concebido : 

~ Ao l" secretttrio do Senado -lnstallou-se 
liOJe o Congresso do Estado. Em se"'Uida í'ui 
eleito po1• unanimidade. ele votos •·overnador 
proviso1•io e assumi tt administraqüo.-V ice· 
governador, tenente-coronel Etysaze O Silva -
Tenente :fricenovt J. ;l!aclwdo n·overnador ».-
Inteirado. , ' " ' 

O mesmo Sl', iJn SCCl'etrtrio declara que níio 
1m ptll'CCCl'CS. 

O SH. PnNSIPEN1'E tliz que, nfio aclmndo-se 
prcsen~.to up1 torQo do numero de Srs. senatle· 
l'CS, lltlO pudo htti'Ol' scs.~sfio, o, convidando os 

. I 



2 ANNAES DO SENADO 

Srs. senadores presentes a se occuparem dos 
trabalhos das commissões, desig-na para a 
ordem do diu. 17 a mesma designada pu.ra 
hoje: 

Continuação da 2• discussão do projecto do 
Senado n. 8 de 1892, regulando o estado de 
sitio, com os projectos substitutivos olfez•ecidos 
pelo Sr. Virgilio Du.masio, sob n. 9, e pelas 
commissões reunidas de justiça e legislaç,ão e 
de constituição e poderes, sob n. 17; 

2" discussão do proj0•~to do-Senado n. 12 de 
1892, alterando a disposição do art. 3• da lei 
n. 35 de 26 de ,janeiro de 1892; 
· 311 dita da propo>içiio da Gamara do3 Depu

tados n. 33 de 1891, estabelecendo os casos de 
competencia exclusiva dos poderes federaes ou 
estaduaes, para resolverem sobre vias ele 
communicaçúes fluviaes ou terrestras, e os 
em que deve haver accordo entre a União e 
os estados ou destes entre si ; 

2• dita do projecto do Senado n. 15 de 1892; 
autorL~ando o Poder Executivo a conceder 
aposentadoria a Bernardo José da Costu., no 
Jogar <le chefe de sec~ão da secretaritL da 
agricultura ; 

3a dita do projecto do Senado n. 13 do cor
rente anuo, concedendo licença sem. venci
mentos ao procurador seccional da Republica 
no estado lle S. Paulo; 

2• dita da proposição da Camara dos Dapu
tados n. 10 de 1892, autorisando a concessão 
de pensão Í1 vi uva do tenente reformado I-Iel
vecio Moniz Telles de Menezes ; 

Discussão unica do parecer n. QO de l 892, 
da commissão de finanças, sobre o ex-escri
pturario dtt Contadorio. de Marinha Innoc~ncio 
Menezes Vasconcel!os de Drummond. 

28" S~!iao em 17 de innhD de 1892 

P;·esiclencia do S;•, Prudente da M01·aes 
( viea·Jn·csidantc) 

Stl~l~!AIUO- CJ,.mn<ln- Lo! tum o nppt'OI'nçüo •ln 
nctn. - }~XN:nm:-;•t•~-: - Pnt•ocuros - Oh:iUI'VM,\iliH do 
!'ir. ProHidonto- Conmmnlcncii.o •lo SJ•. Atltnro C!t .. 
va.lc~wti- ~~utmmu;iio dt~ •liscuHsii.o do roquot'i!JIOIIto 
do ~~·. Atttuhuo do Anmrtd-Discut•Nn do St•, ,Jonquim 
Um•tluho - AdinnJtmto tln. •list!ussii.o-Continllnf'iiu dn 
thscu'lsii.o do pt•ujoctu do HentuiO, n. ti- Di:lcui·sn •lo 
~~·. ,/onlüru Cntuttdn-!JUsut•vn•,\lies tio St•, t•t•osidouto 
Adlnmonto da tliscus~mo- OrdoUJ do !]ln pnr:L 1'1 do 
cot•ronto, 

Ao meio-ditt compttrccom 32 Srs. senadores, 
tL StLbor : Prudente tio Moracs, .Joüo .Pellro 
Antonio Bn.cnn, FJ'u,ncisco Mnchttdu, SOtlZI; 
Coelho, .1mu1uim SJtrmento, Mn.nocl Bar~tto, 

Cruz, E!yseu Martins, Catunda, José Ber
nardo, Oliveira Galvüo, Amaro Cavalco.nti, 
Firmino da Silveira, Tavares Bastos, Virgílio 
Damasio, Domingos Vicente, Monteiro de Bar
ros, Braz Co.rneiro, Saldanha Mo.rinho, Joa
quim Fe!icio, Campos Salles, Rangel Pestana, 
Jo~tquim tle Souzo., Silva Canedo, Paranhos, 
Aquilino do Amaral, Joo.quim Mur•tinho, San
tos Andrade, Ro.ulino Horn, Esteves Junior e 
Luiz Delfina. 

Abro-se o. sessão. 
E' lida, posta em discussão e sem debate 

o.pprovado. a acta do. sessão anterior. 
Comparecem durante o correr da sessão 

mais seis Srs. senadores, a saber: Gil Goulart 
Cunha Junior, Theodoreto Souto, Rosa Junior' 
Coelho Co.mpos e Americo Lobo. · ' 

Deixam de comparecer por motivo justo os 
Srs. Thomaz Cruz, Almeido. Barre'to, João 
Neiva,Eduo.rdo Wandenkoll;:, Pinheiro Guedes 
e Generoso Marques. 

Deixo.m de comparecer sem causa partici
pada os Srs. Gomensoro, La per, Ramiro Bar
cellos, Pinheiro Machado e Julio Frotu.. 

O Sr. lo SECRETARIO tlít conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do 1 n scc!'Ctario ela Co.mara dos Deputados, 

datado de lQ do corrente communicando 
que, em sessfto de hontem, aquello. co.maro. 
approvou por 81 votos contra 28, na forma 
do § 3° do art. 37 da Constitui~.ão Federal o 
decreto do Congresso Nacional concedendo 
isenr;ão de direitos de importação ás Ji1bricns 
(!e fiação~ .tecidos, companhia de aguas e tra
fego m:1l'ltuno no estado do Maranhão, ao 
qual negou sanc~'ão o Vice-Presidente da Re
publi~:t, .e_ de p.ccor~lo com a disposiç,üo da 
ConstJtUiçao actnut Cltltdrt, remettemlo-o po.ra 
os devidos elfeitos. - A' commissão de fi
nanças. 

Do Ministerio do. .Tustiça, datado de !3 do 
corrente, devolvendo, promulgado, um dos 
autog:raphos <lo decreto do Congresso Ntt
cionu.l, tLutoris:wdo o governo a concedet• no 
cido.diio Rellu.t·mino Hrazilicnse Pcsso1t de 
Mello ttposentadoritt no cargo do directo!' àtt 
Castt du Corrccr}iio desta ctLpital, com os ven
cimentos a quo tiver direito.- Arc!Jivc-se o 
o.utog'l'ttpho e communique-so it outm ca
maru.. 

Do gorcrnador do estado do Ceo.riL, dtttudo 
de 3 tlp corrente, dccllLmndo, cm resposttt 
ort o!llcJO desl.tt C<Llllltl'a de 17 do mcz pl'Oximo 
1lndo, CJUO ficou intei mdo do resultado t!n. 
cloiçfi,n dn. mes~t, que tem de dirigir o~ tmbtt· 
lhos do Srnaclo.-:- lnteimdo. 
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Vlnte e tres authonticus da eleição sen:tto- á realisação dos respectivos actos, o as ordina
rial tL que se procedeu no estado das Alagôas, rias começarão ao meio-dia e durarão quatro 
nas 1", 2" e·3• secçües do Limoeiro; na 6• dp horas, poclemlo serprôrogadas. 
Triumpho, nas i", 211 , 311 e 4" do Pílal'; Art. 5." A' reunião do Congresso em sessão 
nas 3• clo 2" districto e 4" de Camtcragibe ; precederá. ptwticipaçiio e mutua. intelligencia 
na 1" de Macei o; nas l" e 2" do Porto Cal v o ; entre as duas camaras, na Jürma de seus ro· 
na 4" de Muoombo de S. Braz; na secçilo unictt gimentos. 
de Píassabussü (Curmipe); na 3n secção de 
Piranhas; nas 1", 2", 3" e 4" de Maragogy e 
nas 1', 2' e 4" de Paulo Afi'onso, e sete au
thenticas da eleiçi'io senatorial a que se pro· 
cedeu no estado doParà,nas 1", 2', •i'-' e5" sec· 
ço.ões do Porto de Mós; na 4" de Macapà e nas 
li" e 12" de Belém (Sttnt'Annt1 da Campina). 
-A' commissiio de constituir;ilo, poderes e 
diplomacia. 

0 SR. 3• SECRET,\.niO ( ~e1'Pindo r.le 2°) lê, e 
vne a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, o seguinte 

PARECEI: 1\, 07 -JJE 1892 

CAPITULO II 

DA )!ElA DO COt'\GRESSO 

Art. 6.• A mesa do Congresso se comiJorit 
de um presiclente e quatro secretarias. 

§ 1." Presidirá as sessões o v ice-presidente 
elo Senado, que será substituído pelo presi· 
dente e vicc-presidente dtt Camarn. dos 
Deputados. 

As mesas (lo Senado e da, Camara dos Depu
tados, do.ndo cumprimento it incumbencitt 
que lhes 1bi commettida, 1imnularam e sub· 

. mettem á approvaçi'io de ambas as casas do 
Congresso o seguinte projecto de regimento 
commum: 

~ 2. n Set•virão de secretarias os I 0' e 2•• das 
duas cttm11ras, os quaes tomtwi'io Msento â. 
direita e it esqueNhL do presidente, gu11rdada 
11 su:t ot•dom n umerictt. 

§ 3. • Os secretorios serão substituido3 pelos 
respectivos substitutos, 

CAPITULO 'II! 

-

Projecto n. 19 

O Congresso Nacional re~olve : 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

.t\t'L. I • • As duns eu.marns do Conp;t•csso Na
dotml J'uncciomtrão cm commum IJ!1l'tL os J!ns 
se~uintes: 

1", abcx·Lura c cncel'l'ttnwnlo dus scssücs 
legishtims (art. 48, n. 9 da Constituiqiio); 

2', 11pumçüo da elciçiio do Presidente e 
Vicc-Presillente dtt Republica (art. 47 da Con
stituição); 

:3•, .posse do Presidente e Vicc-PJ•esidcnte 
tln. Jtepnblicn. (twl;. 44 llr. Constituír:ão); 

Art. .2. • Scriío solcrunes as sessúL•s de a.!m·· 
tum o encm·rttmcnto llo congt·cs~o o 11s de 
posse do Presidente c Vicc-Prcsillonto da. Re
pulJ!icn.; c ortlimtt•ia8 n~ sessGes destimulas i1 
apm'rtQÜil dn~ e!eiçtles dest~'S. 

Al'L ~~.o As ~CSS\!es s.críi.o iéitns na sa.la, tlo 
Semulo ou rm lla Ca.mam dos lhpttl.tulo8, me· 
l(ianto Jll'l•VÍO llCCOL'dO llllS I'C8peeLil'llS IUCS!\S, 

Ar I:. ,I." As sos,t)cR solcmneR comer.'tLI'~O it 
1 ltot·u. tia iardoc dut·urúo o tewpu ucce~:mdu 

AllEitTU!{A E E/I'CEitRAMENTO DO CO:\'GRESSO 

Art. 7." Nas sessões preparatorias a . que 
ooúa um;t das camaras deve proceder annual· 
mente, conibrme o seu respectivo . regimento 
interno, logo que houver· o numer·o de mem;.. 
bras exigido pelo art. IS da Constituição, 
íéitas as precisas communícações entre si e 
ao Presidente dtt Republica, se marcn.riL o dia, 
ltottt e logttr 11am <L sessiío solemne de aber
tm•a do Congresso. 

Art. S.• Quando em ambas ou cm uma das 
camal'!I.S ni:Lo houver o nwneJ'O 1o.;rttl par;t 
priuciphtrorn a~ sessões no dht marcado 11ela. 
Constítuiç·lí.o ou no cht convocação extraor
dinariu, as camartts o communicarão entre si 
e ao Presidtmte da Repu ulictt. 

Iguaes communica~ões se Jlwiio logo que o 
HLIJUCl'O estival' completo, procedemlo-se pelo 
modo indicado no tu•tigo nnteriot•. 

A1•t. !!.• A' hora. ma.rca<hc · ptwa n. s~ssiT.n 
de alJet·turtl., occupantlo seus Jogare.~ n mesn 
ll os scmulorcs e tloputados, o prcsid()nte dll· 
clttmriL nberttt :1 ses>i'io lc•gislntim do Con
)!l'l'~so Naciomtl. 
· :'i 1." Abert<t tL ,;css:ío, os rlous 2'" scct•rtn· 
rio~ rcc~IJl'rão t'1 pOL•bt tltt 8ttltl o cmis~tu•io do 
'Pl'csidenb dtt lloplllJlictL, o qnnl, jntrorlHzido 
uo recinto, oni.J•ol(al':'t an JH'l'~illrmte do Con
g'l'esso o au!:Og'l'ttl1llo da lllPn~n;.reiH, retil';lU
du·s~ eOJII ~~~ JIJOSJIIllS Jili'JJ1iilida.rlt\<, 

. ' 
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§ 2. o A mensagem será licla pelo I o secre
tario, e, concluída a leitura, o presidente en
cerrará a sessiio, sem permittir que se trate 
do qualquer outro assumpto. 

Art. 10. A sessão do encerramento será 
precedida das diligencias prescriptas nos 
arts. 3• e 5• deste regimento. 

Nessa sessão, o presidente, ao encerrar a 
sessiio legislativa do Congresso, 1i1I'á umu.t·e
senha ou exposição, verbal ou escripta, dos 
trabu.!hos realisados. ' 

CAPITULO IV 

l•ossE DO PRESIDENTE E VICE·PRE8IDENTE 

Art. 11. No dia desig-nado para posse do 
Presidente e Vice· Presidente 1la Republica, 
aberta a sessão, o presidente do Congresso no
meará duas deputações de seis membros cada 
uma para recebei-os it porta do eclificio c in
troduzil-os no recinto. 

§ I.• A' entrada do Presidente o Vice-Pre
siclente da Hepublica no sa!fío, a mesa, os 
deputados, senadores c espectadores cstat•ão 1!0 
pé ate que aquelles tomem assento a direita 
do presidente do Congresso. 

§ 2." Em seguida, o presidente do CongTesso 
annunciarít que o Presidente e Vice-Presi
dente da Hepublicit vão fu.zer a a!Ilrmaofío so
lemne 'detet•minadtt pelo ttrt. 44 da Consti
tuiç,íi.o. 

§ 3.• Postos então de pe todos os membros 
do Cong1•esso o pessoas presentes, o P!'esidente 
e Vice-Presidento da Hepublica pronunciarão, 
em voz alta, cada um por stm vez, a seguinte 
a1llrmaç1lo: 

,~ P1•omctto manle1· c Wilt]n'ii' cout J!Ui'f'âtn 
lealdade a CansWiti\:~ia li'er/CI·al, J!l'muover o 
bem f/CI'cti da Be1mutica, IIUSCi'OaJ' as swts leis, 
sttstcnuw-Uw a ttni<io, a interp·;dadc c tt indc
JlDntlvncitt. » 

§ 4.•.Da posse so ltwrarit termo, que, depois 
elo Iiclo, serit assignado pelos cit!tttlüos empos
sados c peltt mesa 1lo Congresso. 

§ 5.• 'l'crmino.dt1 :t solemnidadc tht pos;;e, o 
Presiclente e Vico-Presidento dtt Rcpublicn se 
retirarão com :1s mc~mas Jtn•mnli<lndes 1l:t rc
c~pçiio o o presidente do Con:.:rcsso oncet'l'il.I'Ú, 
a scssfi.o, sem llcrmittir IJI!c ~u l:t•n.tc ilc l!ni:I'O 
nssumpto. . 

Art. 12. Das scs.,;,ics :;u!t·mncs 1le posse elo 
Pt'c~identc o Viee .. J·>rc•8idente da l:.epuiJ!icn., o 
du alnH'IiUl'a, e o!leet'l'ii.IIWII Lu do Cung-t•e.s:-;o, ~e 
ln.vmriio aclus, que sc1·~.u appi·ova,las p~ltt 
mesa c lllll' clla ust!iguutlns. 

CAPITULO V 

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO PRESIDENl'E E VlCE• 
!'RESIDENTE 

Art. !3. A apuração da eleição para Presi
dente e Vice-Presidente da Hepublica seriL 
i'eittt pelo Congresso, com qualquer numero 
de membros presentes (u.1•t. 47, § I• da Con
stituição). 

Art. 14. A apuração será Jeit11 pela mes11, 
ilUXilíada por cinco commissões sorteadas 
de entre os membros presentes do Congresso •. 

§ I. • Cad11 com missão constará de seis mem
bros e elegerá de entre elles um presidente 
para distribuir e dirigir os trabalhos. 

§ 2. • As actas eleitoraes e ele apurações 
parciaes Jeitas nas CI!:Pitaes dos estados e no 
Districto Federal serao distribuídas as com· 
missões pela Ji:irma seguinte: 

A' I", commissão, as actas do Amazonas, 
Par;í, Maranhiio, Piauhy, Cearit o Rio Grande 
do Norte; 

A' 2", as da Parahyba, Permtmlmco, Ala
gôas, Sergipe e Espirita Santo; 

A' 3", ;ts da Bahia, Hio de Janeiro e Di· 
stricto Federal; 

A' 4", as de Minu.s Geraes, Goyaz e Matto 
Grosso; 

A' 5", as de S. Paulo, Paraná, Santtt Catha· 
rina e Rio Grande do Sul. 

§ 3." Cadu. commissão apr2sentu.rit ti m2sa 
do Congresso, dentro do cinco dias, um reht· 
tor•io exponclo o resultado do exame e da 
apuraçilo da eleição de sua respectivu. eil·cum
scripçiio, propondo as conclusões que julgar 
convenientes. 

§ 4.• Na ttpuração serão contcmphtdas as 
votações constantes de authenticas eleitor-aos, 
(]Uc nfío tenham sido presentes c considera
das Jlelas ,itulttts apnracloms. 

!il 5.• Nilo poclcriLJhzer pal'te da. commissiio 
apuradora o reprcseutu.nto t!t\ respectiva cir
cumscripr;lto. 

Art. 15. A mestL, it propor~~.o que Jbr re
ccLendo o~ reltLtorios tlu.s commissõcs, irá 
Jazuntlo a u.put·açi\o gero.!, e concluidtt esta, 
Jbrmularit o ttpresentarit ao Congresso o seu 
parecer, acompanlmdo dos relator i os das com
misslíes. 

Pamg-mpho unico. Esse parece!' e r•elatorio 
sori\o puLlicados antes dtt discussi\o, snlvo si 
o Congt•esso rcsolvet· o contmrio. 

Al'i .. 16. O parecer d;t mcsn. lm·i'1. unm dis
cuss~.o unim, ~no niT.o se prolongn.t·ú. n.Jóm do 
duns sessões. Ness;t discus~fio catltt omdor su 
Jitlln.t•it umn. vez, 11lí.o potlomlo oxcc1ler do mna 
i!Ol'il.. 

At·l.. J 7. Qua.lquor· t'i•prcsenl.n.nl.n lJndm•<'t 
o.llbreco!' omemlas ús conclusões do lllL!'ccor· 
dumuto a. discussii.o, bem corno n.p!·csontar 

.. 
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á mesa ou ás commissões apuradoras recla- Art. 23. A secretaria do Senado func-
mo.Qões ou documentos relativos a eleição. cionara como secretario do Congresso, e .terú. 

Art. IS. Emquanto não for a~resentado o a seu cargo o archivo de todos os :pape1s e 
parecer da mesa com o resultado aa apuração,· documentos. Os empregados da secretaria da 
a ordem do c!ia elo Congresso ser[L o trabalho Gamara dos Deputados auxiliarão os da se-
das commissües apuradoras. cretaria do Seniido.. · 
· Art. HJ. Verificando o Congresso que os Art. :U. Revogam-se as disposições em con-

cidadãos mais votados obtiveram maioria abso- traria. 
luta para Presidente e Vice-Presidente daRe- S. R. Sala das commissües, 15 de junho de 
publica, o seu presidente os proclamart\, elei- 1891. -Prudente de ]lforaes. - Berna,·dino 
tos. de Cctmpos.- Joii.o Pedro, -A. A:eredo. -

Art. 20. Si nenhum dos votados houver Gil Goulart.-Antm~io Borges âa Athayde Jtl· 
alcn.nçado maioria o.bsolutn., o Congresso, em 11io1•, -Antonio Baenct, - F. de Pnulc, O. 
acto continuo, elegerá, por maioria elos votos Gt~imaraes.- Domingos Vicente, servindo de 
presentes, um ele entre os dous mais votados 4• secret11rio. - Joao Avellar. 
na eleição direc~a.~ . . São igualmente lidos e ficam sobre a mesa, 
. & I.•. E~sa oletçuo sera felt~t em d~us escr~- atlm de serem discutidos na sessão seguinte, 

• tmws d1stmct~s para Prest~lente e VJce-Pyesl· depois de impressos no Díario elo Congresso, os 
dente resp~cttvamente, st p~l~ a:puraçao ~e se"uintes 
houver verdlcado que a ele1çao d1recta nao "' 
deu maioria absoluta para ambos os cargos. 

§ 2.• O escrutínio sera secreto e o voto só 
podera ser dado a um dos cidadãos mais VO· 
t11dos nn. eleição directa. 

§ 3.• A eleição sera feita medirmte c1m· 
m11da ; e cada. membro do Congresso, a pro
porção que for chamado, depositara sua, ce
dula nn. urna fechada, que deve estar sobre n. 
mesa. 

§ 4.• Antes da aberta a urna, poderá vot~r 
qualquer membro do Congresso que não o te
nha 1éito nn. occasião de ser chamado. 

§ 5.• Finda. a votação, a mesa abrírtL a urna, 
contara as cedulo,s, fttra a apuraçilo e publi-
cará o resulta.do. · 

§ 6.• Em caso de empate, consicl~rar-se-lta 
eleito o mais velho. 

§ 1.• A acta, além de todas as occurrencias 
que se derem na eleição, mencionarà os no
mes dos membros do Congresso que houve
rem votado o o numero dos que deix11rem de 
o fazer. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 21. Parn. regulat• n. ordem dos trn.
balltos, Jo.ttl'ibuiçücs elos membros !la meso., 
discussilo, voútçúb, reg·imen o policia ela cn.sa, 
sm•vi!•i1 o regimento do Senallo om tu!lo que 
não ostivm• providoncin.do neste. 

Art. 22. O Congt'osso corresponrlc-so: 
I." com o Presidento dtl Republictl por moi o 

do commissões ou de mensag-ens assig·tmilas 
pelo presidenta, om nome do Cong-resso; 

2." com os ministros do Estado o com os 
govct'naclorcs dos esl;ailos pot• of!lc.ios do 1 • 
~ecrot11rio, em nome da mcsr1. 

PARECERES 

N. 68- 1892 

Reclncç<io 

A commissuo de redacçiío das leis olferece 
assim retligído o projecto n. lt3 do corrente 
anuo. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. o E' o governo autorísado a prorogn.r 

por cinco n.nnos, com as mesmas condições e 
vantagens, o contracto de 18 de junho de 1887 
com a Associação Sergipense para o serviço 
de reboque a vapor nns barras de Cotinguiba, 
S. Christoviio e Estancia. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con • 
traria. 

Sala das commissües, 17 ele junho c1e1892. 
-Tctva1•es Bastos.-!lfanoel Ba1·ata.-Americo 
Lobo. 

N. 69-1892 

Rcclacçtio 

O Congresso Nacional tlecretn.: 
Art. I." E' restt~llelecido o Ministerio de 

.rustiço., que foi unido ao dos Neg-ocios Inte
rioros pela lei n. 23 ele 30 do outubro do 1891, 
flcamlo ncsttl parto alterado o art. 1 o ela mesma 
lei, e pass11mlo po.ra aquelle miuisterio os ser
viços do correios o tclog-rapltOs. 

Art. 2.• Pertencem ao Ministorio da Jus
ti~a. Conoios o Tclogrnplws: 

a) ti administração d11 justiç11 locltl do Dis
tl'icto Federal ; 

"' ,I'.,··': 

·. ' 
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b) a da justi~a federal, em todas ns suas I O Sr. Amaro Oavalcauti-
depcndencias o serviços ; Sr. prcsiclente, a commissão nomeada e en-

c) a policia elo Districto Fetleral; vinda pelo Senado ao representante da. Santa 
d) a gua.rdtt nacional, tanto do Districto Si.J ncsttt Rcpublicl1, p11ra. retribuir eagracle• 

Fedem! como dos estados; ccr-Jhe 11 visitn. íeHa pelo mesmo 11 esta cor-
c) os correios terrestres e marítimos; poraçiío, no desempenho de seu. dever• proce-
Paragmpho unico Ficttrit a Secretaria tla tleu tli1 seguinte Ji:>t•ma : ás I O horas de hoje, 

.Justiç•a, Cor•r·eios o Telegrttphos composta do achando-se ni1 residencii1 do Internuncio de 
quat:•o secções: l", dtt mag-istratura; 2", de Sua Santidade, foi introduzidu. a commiss1io 
~cgm·ança e fOl'Çtt publica: 3", de correios e em uma sala especial, onde foi recebida por 
tclegraplws, o 4" ele contttbiliclade. aquelle illustre camllieiro, com todas as at-

Art. 3." O :Ministerio do Interior terú. mais tenç,ões de benevolenciu. e cortezia, depois elo 
i1 seu cnrgo os serviço:; rltt instrucç•ão publica que, tt mcsmtt commissão declarou ú, S. Ex. 
o de esttttistica; o a resp2ctiYtt secreta!' ia Rvm., que ia por parte do Senado apresen
serti. constituidll por uma. directol'ia geral, tttr-llte seus respeitosos comprimentos c, ao 
subdivididtt em quatro secções, 11 saber: mesmo tempo, ag·radeccr-lho a visita que ha-

a) a l" secçilo, de politica o administmç•iio via i'éito <t esta corporacão; accrescentam!ll, 
federal; ig-ualmente, que o Senado de.,ejava, que S. 

/J) i1 2", de sande, assistcncia e soccorros Ex. ibsse Jeliz na missão que o havia trazido 
publicas; ao Br:vtil, 

c) a 3", de instrucçã.o pulJlica; Respondendo, S. Ex. agradeceu, por sua 
ll) a 4", de contabilidade. vez, as attençües do Senado, e u.dduziu que, 
Art. 4." O serviço com 11 colonisação c nu- l'Oprescntants de Sua Santidade nesta Re-

clcos coloniaes, de Ci1techeso e civilisõlç~.o dos ·publicn., muito embora somente cm relação 
in!ligenu.s pertencerú. ao ~Iinisterio dtt lnclus- aos inetl'csses religiosos; todavia n1io ígnot•a
tl'ia o Obrns Publicas. va que no J'Cg'imen nacional, u. autol'idode p~l-

Art. 5.0 Os ministm·ios acima referidos se b!ic;t supremu. era representadtt pelo Prest
denominariío, respectivamente, i\Iinistcrio da dente cht Republica, e pelo Congresso Nacio
.Just[{;o., Ministerio do Interior e Ministel'io da na!, e por isso entendeu que iüra de sett de
Inclustl'ia e Ob:·as Publicas. ver, depois de ter apresentado i1S credenciaes 

Art. Ci,' Os empregados que niio forem ao Sr. Vicc-Prosidente da Repub!ic(l., dirigir
contemplados na org-müsaçiío cles.,2S dons mi- se, tambem, em visita especittltt ambas as ca
nisterios, tlcariio aclrlidos até serem aprovei- sas <lo Congl'csso. 
tndos, i L medida que se derem Vttgas, po- Tal Iili o modo por que a commissiio des-
tlendo, porém, o g'OI'erno aposentar os que ti- empenhou do seu deve!'. 
Yorem adquirido dil'cito íL aposontaçiío, nos 0 su. PRESIDENTE dechwtt que 0 senu.t!o 
termos dos respectivos regulamentos. fic(l. intcíral!O. 

Po.l'agrapho unico. Os lagares de dh'ectot'CS 
t!e secí·fi.o soriío preenchidos por accesso. 

Art. 7. o Ficam alterados os ttl'ts 40, 5" o G' 
lcttrtt h c 7" Jottras b e c dtt referida lei n. 23 
do 30 de outubro do ttnno passado, o revoga
dos os n. I e 2 do art. 4" thL lei n. ~O do 30 

Continúu. a discussiio, adiadtt, do reque~·i· 
menta do S!'. Aquilino do Ama.ral,peclindo in
formações sobl'e as occurrcncins tlc Matto 
Grosso. 

dezembro do mesmo anno. o 81.•. J oaquiJn Mtu·tinho pl'o-
S;lltt dns commissücs, 17 de junho de 1892.- nuncia um discurso. 

Tavw·cs Bastos.-Jliauoct JJm·da.- 111ucl'ico 
Lobo. 

O $1.•. PJ.•csideu·te- Na. sessiío Ot'
dinn.rin do anno passado o Senado nomeou 
um<t commissiio cspecit\1 ]Jarn. exo,mimw o 
pr(\jccto do Ol'i(tLnisaç·~.o do Districto Federnl, 
da Cttmam dos Dnput,:tdos. 

Ess:t com missão Jhi composta dos Srs. .Joa
quim Felicio, l~ty,;eu Mn.rlins li Quintino 13o
en.yuYn., JllWt1 Jll'eonc\ler <t vagtt ttb·,rt.a. pelo 
Sr. Qnintino Bocn.yuva Iili nomeado o Sr. 
.l~n.ngol Pestana, quo deixou ütmbom vt1go o 
log:rLl', J•onuncinntlo o scn mn.ndn.tn. 

l'tn'<t preencher <t vag:a. llo Sr. Rn.ng-cl Pe~
ütntL uomoio o mc~mo Sr. Hn.ngel Pcstnun .. 
quo Jbi rceo!I(!Uzido tL sua. cntleim uo Scun.tlo. 

A tliscusslio tlcrL adiada pela lwm e com a 
pttl<Wl'i1 o Sr. Aquilino do Amaral. 

ORDEM DO DIA 

contim'm cm 2" discussão, com os substitu
tivos oll'crecidos pelo Sr·. Virg-ílio Drunasio o 
pelas com missões rounidas do justíçn c Jogis
tn~ã.o c 1lc constitui\'~ o e polleres, o art. I" do 
ppojecto tlo Senado, n. 8, rcg-ulantlo o cstntlo 
do sHio. 

O !'";r. Joaldn1 On.l..lnlda Jll'O!ltlll· 
ciu. um cliscmso. 

• 

'' 
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O SR. PRESIDENTE declara que na fórma 
do precedente, é adiada a discussão, visto 
lia ver no recinto numero inferior a um terço 
do numero de Srs. senadores, ficando com 
a palavra o Sr. Virgilo Damasio. 

Em seguida dtí para a ordem dodia 18 : 
Discussão unica da redacção do projecto do 

Senado n. 16 de 1892, pro rogando por cinco 
annos, com as mesmas condições e vantagens, 
o cont!'acto com a Associação Sergipenso para 
o serviço de reboque a Yapor nas barras de 

. Cotinguiba, S. Christovão e Estancia; 
Dita da redacção do pro,jecto do Senado 

n. 3 de 1892, restabelecendo o Miuisterio da 
Justiça, que foi unido ao dos Negocias do 
Interior ; 

Continuação da 2" discussão do projecto do 
Senado n. 8 de 1892, regulando o estado de 
sitio, com os projectos substitutivos o1ferecidos 
pelo Sr. Virgilio Damasio, sob n. 9 e pelas 
com missões reunidas de .i ustiça c legislação e 
de constituição e poderes, sob n. 17 ; 

2" discussão do projecto do Senado n. 12 
de 1892, alterando a disposição do art. :Jn da 
lej n. 35 de 26 de janeiro de 1892 ; · 

3' dita da pl'oposição da Camara dos Depu
tados n. 33 de 1891, estabelecendo os casos 
de competencia exclnsiv<1 dos poderes feder
aes ou estadoacs, para resolverem sobre vias 
de communicaç•ões tlu viaes ou terrestres, e os 
em que deve haver accordo entre a União e 
os estados ou destes entre si ; 

2"·dita do p!'ojecto do Senado n. 15 de 1892. 
autol'isando o Poder Executivo a conceder apo· 
sentnção a Bernal'do José dtt Costa, no Jogai' 
de chefe de secção da secretal'ia da Agricul
tura ; 

3• dita do pro,jecto do Senado n. !3 do cor
rente anno, concedendo licença, sem venci
mentos, ao p1·ocmador seccional da Republictt 
no estado de s. Paulo ; 

2' dita da proposiç<üo cht Camam dos Depu
tados n. 10 do 1892, ttutorisando a concessão 
do pensiio ;i vi uva do tenente reformado Hel
vecio Muniz Telles de Menezes ; 

Discussão unica do parecer n. GO de 1892, 
da commissito de finanças, sobre o ex-escl'iptu
rttrio da Contadoria. de Marinlui Innocencio 
Menezes Vnsconcellos do Drununond; 

I" discussão do pro,jecto do Scmulo n. 10 
1lo corrente liJlllO, permittindo tt livre en
trada., no territorio dn Republictt, n. immi· 
~rn.utcs elo nacionalillado cluncza c .iltponcza e 
dando outr·us providencin.s PiLI'a. mJxiliar essa 
immig-ruç•iio. 

Levanta-se a sossiio its 3 llorn.s dn. tn.rdo. 

29• ses~ao em 18 ·de Jnnho de 1892 

Presidanaia do SI'. Prudonte de Moraes 
(vicc-pJ•esidcntc) 

SlHDfARTO-Chnmndn-f,eiturn e npprovnçilo ün neto 
- EX\'IWIU!'i'L'g- Discursos dos Srs, Cru~ e Elysou 
1\.lnrtms- DiF;curso.o requoriDlento do Sr. Monteiro 
dn Bn.rros-1Hscurs1> " rwjUorimento do Sr. Snldnnha. 
Marinho- ));scurso do Sr. Aquilino do AllllHlrnl
Approvnçiio do requerimento ilo mesmo senho1•
OnoBli no DIA.-a.p~rovn~.ão dns redncçõo~ ns. 3 o '16 
-Discussão do proJecto n. 8-Discurso e substitutivo 
dn Sr. Vit•gilio Un111nsio- Admmento tla. discussilo
Orüom üo dia paro 20 do corrente. 

Ao meio dia comparecem 33 Srs.senadores, 
a saber : Prudente de Moraes, João Pedro, Gil 
Goulart, Antonio Baena, Francisco Machado, 
Sousa Coelho, Joaquim Sarmento, Cunha 
Junior,Gomensoro,Cruz, Elyseu Martins, Ca
tunda, José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro 
Cavalcanti, Firmino da Silveira, Tavares 
Bastos, Rosa Junior, Virglio Pamasio, Domin
gos Vicente, Monteiro de Barros, Saldanha 
Marinho, Joaquim Felicio,Amerioo Lobo,Cam
pos Salles, Rangel Pestana, Joaquim de ·sousa, 
Silva Canedo, Paranhos, Aquilino do Amaral, 
,Joaquim Murtinho, Santos Andrade e Raulino 
Horn. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão e sem debate 

approvada a acta da sessão anterior. 
Comparecem durante o col.'rer da sessão 

mais tres Sr8. senadores, a saber : Manoel 
Barata, Bt•az carneiro e Esteves· Junior. 

Deixam de comparecer por motivo justo os 
Srs. Thomaz Cruz, Almeida Barreto, João 
Neiva, Eduardo Wttndenl;.oll;., Pinheiro Gue
des e Gene!'oso Marques ; e sem causa parti
cipada os S!'s. Theodoreto Souto, Coelho e 
Cttmpos, La per, Luiz Delphino, Ramiro Bar
cellos, Pinheiro Machado e Julio Frota. 

0 SR, I n SECRETARIO dó. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tt•es officios do 1 o secretario da Cn.marn. dos 
Deputados, datndos de 17 do corrente mez, 
communicando: 

o 1', que, em sessi1.0de 15destemez,aquella. 
camaru. approvou por 87 votos contra 20 o 
decreto do Congl'Osso Nacional, iniciado nesta 
cn.mara, ~ue ttutoristt o Poder Executivo u. 
mnndn.r abonar ao Dl'. Evaristo Nunos Pire~ 
1t grntiJlcar,•iio a quo tenha direitl) como pro
Jbssor interino de geogrttpllitt rlo Externato do 
Gymnasio Nacional, ao qual Jbi negada sanc
~ão, e quo, de conlbrmidado com o§ 3° do 
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art. 37 da Constituição Federal, Yae sol' en
viado ao Sr. Vice-Prosillente da Republica 
para a formulidado d:1 promulgaçfto ; 

O 2", que, em sessão da mesnm (lata, foi 
adoptado pela referida camara e dirigido it 
sancçiio presidencial o projecto do Senado, 
melhorando a reJorma do capitiío do exercito, 
Luiz Jose da Fonseca Ramos, no posto de 
mujor com o soldo que lhe competir pela ta
bella moderna ; 

E o 3", ftnalmento, que a mencionada ca
mara não pOde dar o seu consentimento ao 
projecto desta elevando a 2" classe a adminis· 
tração dos correios do estado do Amazonas, o 
qual devolve.-Arclüve-se. ' 

Telegramma do governador do estado do 
Piaully, datado de Tlleresina cm 14 do cor
rente, assim concebido: . 

« Fui hontem eleito unanimemente gover
nador do estado e, perante a Camara dos De· 
putados, assumi hoje o exercicio do cargo. 
Sempre it vossa disposiçüo os meus serviços. 
-Coriola110 do Carvalho Silva, govermt(lor .
Inteirado. 

O SR. 2" SECRETARIO declara que niio !la 
pareceres. 

O S1•. Cruz- Sr. prcsi(\onte, não sei 
si devo apresentar pa1·abons ao St•. mareclml 
Floriano Peixoto pelo telegmmma que ac:tba 
(le ser lido nesta casa, ou si devo desta ca
(leira dar pezames ao estado que tenho a hon
ra de representar. 

Para ser coherente, para ser correcto, (\ovo, 
Sr. presidente, proce(\er de um e outro mouo 
devo apresentar pambons ao marechal Flo
riano Peixoto,por ver llo,ie realisa(la naquelle 
estado a loaalidarle sui gonoris, dilferente da
quella pela qual subira. ao poder o mesmo 
mareclml; devo dur pezttmes ao estado tlo 
Pittuhy .•• 

0 SR. ELYSEU MARTINS-Não apoiado. 
O SR. CRuz •.. porque, senl10res, vejo pm• 

aquelle telegmmma o resultado de uma 1i1rra 
eleitoral, o prQ(lucto de um regulamento q1le 
tambem JlOsso denominar sui (JOnoris, pelo 
(jl!ttl foi eleito um Congresso aind~ mais aper
fmçoa(lo do que aquello que adhcrJm ao g-olpe 
de Estado, sendo igualmente cloito por esse 
processo o emissario que !ti i'tim por or(\em 
do Presidente d:t Republica e que, em pouco 
tempo, pmlern com parto do p1trtW.o 1edera
lista .eleger-se governador daque Ue estado ! 

Assim, senhores, por colterencin, dovo 1tinda 
umtt vez protestar om nome, posso (lizer da
quello povo, em nomo do eleitomdo, quo pt'O· 
cedon(lo com a pt·urloncht ncccssn,ria, 11üo po. 
dendo sanccionur aquello dictndm•, niio po
dendo sanccionat• nqucllo rt•gulmnento abste
ve-se tle comparecer no pleito oloitoml. 

Portanto pergunto : por q~em iora eleito o 
Sr. capitão Coriolano, governador do Piaulty1 

0 Sn. ELYSllU MARTINS- Pelos elementos 
reaes que lít governam. 

O SR. CRuz- Pela fmcção, que por sua 
vez :ulhcrira no golpe (\e Estado, na pessoa do 
governador que lit esteve o foi deposto ; de· 
pondo aquelle dictador por um decreto o vice
governador que deveria assumir naquella oc
casiüo o goyerno, o que passados muitos dias 
foi que dissolvera o congresso que por sua vez 
tambem adllerira ! 

De sorte que, senhores, não comprehendo a 
legalidade no Plaully.; não posso compreen
dei-a porque desta cadeira achei-me em op
posiçiio ao govm•no (lo Sr. Lucena, desta ca
deioa achei-me ao lado da opposiçiio e tive de 
assignar o manifesto do congresso repellindo 
o golpe de estado. . 

No emtanto, vemos que o emissario que 
p:.tra lit fôra estudar os acontecimentos polí
ticos do Piaul1y. segundo muitas vezes disse 
o Presidente da l~epub\iea, vemos, repito, 
esse emissario, assumir o governo por ordem 
do Presidente da Republica, segundo peças 
officines pulJlicadas nos jorn11es, pelo entii:o 
commandante da força, coronel Ramos, e des
montar o pessoal que la occupava os cargos 
publicas, porque mani!estaram-se com inde
pendencia a 1i1vor da legalidade, sendo dez 
minutos depois acclamado o mesmo emissario 
governmlor, por um empreg-ado do thesouro 
estatloa!, que tornou-se celebre e, segundo 
consta, poucos dias depois, recebera uma gm
tificuç,ão de cem mil rliis t 

0 SR, Er, YSEU MARTINS-Isto e ató rídiculo. 
O SR. CRuz-E' tt pura verclade. 
0 SR. ELYSEU MARTINS-Gratificar serViÇOS 

desta ordem com 100$ ! V. Ex. devia trazer 
os documentos. · 

O SR. CRuz-Sr. presidente, nesta cacleira, 
procuro sempre collocar-mo ao lado dos prin
cipies, ao lado da justiça, d1t ordem, do bem 
estttr (\o meu paiz, mas observando o que so 
passa nuq uellc Estado, não sei como classifi
c:tl·o, mas o que ti incontesta vel 6 que niio 
deixa de ser um buarJo·porll·o quer na Re]JU
blicn como o 1'oi na monarchia. . 

Por isso desejo saber qual o cunho de lega
lidado nos factos quo a\li se pttssam, e si ó 
estn a legalidade pelit quttl subiu ao poder o 
81'. Floriano Peixoto, 

Nilo posso comprohender, mas asseguro que 
ó muito dilferonte. 

La Yl'ttndo o meu }Jrotcsto em no mo daquolle 
~ovo, tlovo tambcm appellrtr lla!•a o patrio
tismo llo Sr. goncml l~loriano Peixoto, que 
procu,ro informar-se do seu governatlor a 
rcslJClJto do ostntlo (las íhmnçus, llrocuro no 

·-···· .. ·-·' --------·' -------······ -~-----·-: 
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me1,1gs conhecer o quo so p11ssa naquella 
regmo. 

Que observei. senhores, naquello estado ? 
Uma reacção politica extraordinaria contra os 
partidos e elementos que achavam-se ao lado 
da verdadeim legalidade. Não existe um só 
empregado pertencente ao g-rupo, a que ho.ie 
estCJu ligado, que não tenha sido demittido ; 
posso até dizer, que as demissões estenderam· 
se desde o inspector de quarteirão até ao in· 
spector do thesouro estadoal e membros da 
junta, não escapando desta reacçiio, empre· 
gados vitalicios, como prolessores publicas es
tadoaes, os de fàzenda, correio~ da Uniiio e 
tabelliiies ! . 

No emtanto devo dizer tambem que, 
apezar desta reacção enorme,existem ali dous 
partidos, além da fracção federalista, o lega
lista, o democratico e arregimentados. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Democmticos, 
~ascarados com os princípios dos antigos par
tidos. 

O Sa. CRuz - Por conseguinte os pn,rtidos 
estão ali arregimentados. 

Esperando resignados que ainda possa im· 
perar alli a lei, a ,justiça, o direito de voto, 
afim de que possam IMnifestar em qualquet• 
pleito que novamente tenha de alli dar-se. 
. ~ Sa. AMARO CAVAI,CANTI- E' bon. po· 

SlÇU,O. 
~ Sa. CRuz - Com relação a minl1a po

siçao, Sr. presidente, nesta casa continuar(t 
a ser a mesma, procumndo saber onde existe 
a legalidade, procurando saber onde existe o 
direito. onde existem os principias Jedcmes 
11ar~ poder seguil-os ; e pot•tanto não virei 
aqut fàzer opposiçiío systematica; e sim com 
a calma e independencin necessaria que 
devo ter nesta cadeira p11m dar o meu voto 
sempre como entender e como fbr de justiça e 
bem estar desta patria. (J1fuito bem, muito 
bem). • 

O Sr. Elyseu. Martins - St•. 
presidente,coi!leço por declarar que não tenho 
com o actual governadm• do eshttlo tlo Piaully 
a miníma relação e que nem ao menos nos 
correspondemos. 

Sei que o!le fbi mandado daqui pelo Sr. 
marechal Vice-Presidonto da .Ropu15lica logo 
que o governatlor do meu estado Jbi deposto, 
por insinuações do meu colle<l'tt do represou· 
tação que acabtt do úl!lat•. . . " 
~O S1t. Cnuz-Niio apoiado; mmctt fiz insinua· 

çues .. 
0 Slt, ET,YSEU MARTINS - Si V. Ex. as niío 

tiv~sse. feito, o g-ovcrnntlor do Pittuhy niio 
torm s1do deposto; ou e o~ ontl'os collogas do 
roprcsontução cntomlemo-nos com V. Ex. a 

HJm,\llo ;2 - v, n 

esse respeito, afim de evitar a divisão do par
tido federal, a quem V. Ex. deve o. sua elei· 
çüo e lhe oft'erecemo3 a retirada do governador, 
mas por nosso pedido e intervenção. V. Ex. 
não o quiz, t.'tl era a sua sêde de ver no go· 
verno do meu estado o Sr. Barão de Urussuby, 
que, como V. Ex., nem ao menos é filho 
dalli. 

O Sa. Cauz-',Mas, não obstante, tomamos 
tanto interesse pelo Piauhy como V. Ex. 

0 Sa. ELYSEU MARTINS-PÓlio ser; mas não 
é agora occasião opportunn. de liquidar isso. 
O vicio que V. Ex. encontrá na eleição do 
actual governador do estado do Piauhy não é 
por certo aquelle que me levou à posição que 
occupo com relação a elle. Não posso concor
dar com o modo por que elle entrou no gover
no quamlo alli chegou; mas, verificada a re
tirada, embora por modo violento, do seu 
anteces~or, devo dizer que a sua elei~.ão teve 
logar ultimamente de modo bem diverso e a 
contento do partido fetleral, que é o unico que 
dispõe de elementos de governo. 

O Sa. Cn.uz-Niio apoiado. 
0 SR. ELYSEU MARTINS- 0 actual gover

nador do Piau]ly e filho de là e pertence a uma 
fa.milin influente do partido federal. · 

Tomando conta do governo . quando alli 
chegou, niio fez rcação; apenas, segundo me 
constn., reintegrou n.lguns funccionarios demit· 
tidos pela celebre junto. de que jl1 faJiei aqui 
no Senado. . . 

O SR. Cauz dl1 um lk'<rte. 
0 SR. ELYSEU MARTINS-O Sr. capitiío CoriO· 

lano està governando o estado tle accordo com 
os meus amigos políticos, que a IIi representam 
grande maioria; o não posso deixar i!e pro
testar contra a virnlencia de linguagem com 
que acaba de exprimir-se o Sr. senador Cruz. 
E devo dizer que o caso não é para dar peza
mes ao Piaully, como pensa S. Ex. 

O Piauhy estít sendo dirigido segundo as 
vistas politicas de um grande partido e não 
de pequenos grupos, como aquelle em que se 
apoia o meu distincto companheiro de repre· 
sentação. 

O Sa. Cn.ur.- Grupos cujo apoio V. Ex. 
pediu. 

O Sa. Er.YSEU llfARTil'\S- Estti. enganado. 
O SR. CRuz-Leml.Jro-so dos telegramma qu_o 

so passnram. 
O Stt. Er,Ysrm MAnTINs-Quo telogrn.mmas 7 

V. Ex. me ol.Jrigrt a tlizer que isto nilo ó vcr
tltulo. 

O Sn. C1wr.-Existcm provas 
O Sn. Ers!lu MAR1'INs-Pois bem ; nproson· 

tc-as. V. Ex tem o tlovcr do o útzct·. Nuncrt 
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solicitei o apoio de catllolios ou democratas, 
que alias deram a victoria a S. Ex., collocan
do-o com os seus votos no primeiro lagar da 
listll de senadores. 

O SR. CRuz dó. um aparte. 
0 SR. El.YSEU MARTINS-O que fiz foi apenas 

affirmar que não sou inimigo da reli-gião ... 
O SR. CRuz dá um aparte. 
0 SR. PRESIDENTE - Attenção. A discussão 

· não póde continuar assim, porque torna-se 
inconveniente. Peço ao nobre senador que se 
dirija á mest1, para evitar esses uialogos irri
tantes. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Obedeço e agra
deço mesmo a intervenção de V. Ex., porque 
deso,io concluir esta discussão, que a mim 
mesmo constrange. . 

A eleição do actual governador do estado 
do Piauhy corrou muito livremente e sem a 
miníma coacção, segundo me consttt ; e, ainda 
mais, sem protestos dos grupos contrarias. 

Sr. presidente, no que diz respeito a collo
car o estado do Pian\ly em melhores condi
<•ões economicns e financeiras, devo dedamr 
que o meu d.stincto companheiro de J•epresen
taçiio rrie encontrarti sempre ao seu lado ; ·em 
politica, porém, não, porque presumo repre
sentar aquPl!e estado ... 

O SR. CRuz-Eu tambem o represento. N<Io 
sou piauliyense, mas amo aquel!a terra mais 
do que V. Ex. 

0 SR. ELYsgu MARTINS - Póde ser ... a seu 
modo ... Mas devo dizer que tenho lá um pe
daço da alma e que sempre mo esforcei p11ra 
arr11ne1tr do Phmhy a a olligarchia que o 
o esmagou por tantos annos e á qual V. Ex. 
serviu. 

Concluindo, direi que aeeeitci a acttli1l or
dem de cousas no Piauhy, porque l'lla satislltz 
aos meus amigos e patricios, livres hoje d11 
pressão que soure elles pretendeu exercer o 
meu collega o Sr•. senador• Cruz. 

Si o Piauhy está satisfeito, como creio, ou 
seria injusto si estivesse descontente. 

VozEs - Muito bem; muito bem. 

O Sr. lU:onteiro de Ba.~·o)Ol (pela 
01·dem)-Requeiro tt V. Ex. que mando recti-
1lcar <L puhlicaçilo,leita no Dial'io tio ComJI'rJsw 
de 4 do corrento,llo discurso com que aqtii fun
dn.mentei o projecto sohro immig·ra~•ilo chinc
nezn., pois es!tt publicaçilo foi muito ineor-
reci!L, ,. 

Rcmetl:o ÍL mcstt o numero do Diarin r/o Cnn
f/J'esso dttqucl!o dia, em que 11;~, tL correcção o 
tambem o mesmo discurso publicado pelo Jm·
nttt do Coiimw,·cio do hontcm, onde tL im
presslio Joi muito mais correcta. 

11!11 

Estando com a palavra, aproveito-me della 
pllm pedir a V. Ex. que consulte ao Senado 
si consente em serem publicados no Dia;io 
Of{icial alguns tolegrammas,que me teem srdo 
dirigidos aproposito .do referido projecto .. 

Niio faço este pedrdo por amor propr10, 
mas, apenas para mostrar que a questfi.o tem 
merecido a 'atten,,ão da opinião publica., e 
que os interessados dese,;am vel-a tratada. e 
resolvida de modo ftwora vel pelo corpo legrs
lativo. 

Devo mesmo dizer, Sr. presidente, que, si 
são poucas essas manilestações por emquanto, 
e isto devido a estarmos em época de colhei
tas e ser a classe agricola pouco afeita a 
mcetings e reuniões, fugitiva dellas; reunin
do-se para deliberar em cQmmum poucas 
vezes, não e de estranhar que deixasse de o 
fi:Lzer agora, quando entregue a seus traba
lltos principacs. 

Entretttnto, alguns representantes estaduaes 
da Baltia são sigmttarios de um destes tele
gramrnas. Consta-me, tambem, que o con• 
gresso mineiro tem tratado desta questão, e 
está disposto a Jbrneeer ao governo estadual 
autorisaçilo e meios para que, lo!(O que o Con
gresso Nacional permitta. a entrada dos chins, 
o grande estado de Minas recorra a esses bons 
trabalhadores. 

Mesmo o estado do S. Paulo, tão digna
mente repr<'Sentaclo aqui por V.Ex.e pelo no
bre senador o Sr. Campos Salles, que ha rlias 
deu-mo um ap;trte, dizendo que S Paulo se 
acha satisfeito com o colono europeu, apre
ciitrti a entrada dos chins, porquanto não é 
todtt a lavoura p~tulista favorecida pelo euro
peu, principalment~ 9 nor•te desse ~stado ~em 
necessidade do auxrho do bmço clunez, v1sto 
como o europeu nilo se acclimata tão bem alli 
como em outras partes do seu territorio, aliás 
mn.is ferteis do que o norte. 

E' incontesi<wel que nem todo o territorio, 
mesmo de S. Pttulo, e do clima' f11voravel, 
comporta o trabtLlhador europeu, porquanto 
sabemos que, para desbra.vador. não é esse o 
melhor opemrio, nilo ó elle o mais proprio. 
p<tr<L lutar com a lilr•tLCidadc do solo. na
cional. 

Possuímos terrenos J•ieos e muito product.i
vos, que, entretanto, fica.rilo inuteis emquanto 
os seus brejos não forem esgotados ou dt·e
nados os terrenos e suas mattas dcsbrn.vttdn.s, 
antes dtt entrada. do i.rab;tlhador europeu. 

Er·a o que tinha n. dizer. 

O Sr. l" .. o,o;ident;o- A mosn. provi
dcnciltrit quanto ti parto do r•equerimonto. do 
nohrc sonatlor em ~uo S. Ex. reclanllL 11 rotm
presRiio do seu discurso, com us corre~•õcs in
tl icuclas. 
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· Quanto ao segundo pedido, vou consultar o 
Senado si consente na publicaç•iio elos tclegralil· 
mtts. 

Consultado, o Senado consente na publi
cação, 

· O S1•, Saldaull.a Marinho (at
tençrio)-Sr. presidente, li hontem mt Ga:;eta 
ll<t Ta1'1la um artigo relativamente aos depor
tados políticos, que me impressionou extraor
dinariamente. Vejo o tratamento que estiío 
tendo collegas nossos, deputarias, generaes, 
agentes tle publicação e red11ctores; aliás com 
bons serviços ao paiz e, conl'il::so a v. Ex. , 
fiquei summamente pezaroso, porque nunca 
esperei que, em um governo que se chama 
Rerneblíca, se praticasse o que se tem prati
cado, especin,Jmente com esses honrauos brazi
leil•os, que, :wrancados do Senado, da Camara 
dos Deputados e do exercito, das maiores pa
tentes, se acham sujeitos a uma pena de morte 
indirecta. 

0 SR. A~L\RO CAVAI.CANTI-Apoiado. 
0 SR. SAI.DANI!A l\L\RI:\'!10-Niío quero to

mar tempo it, cttsa. Fn.ço meu este ttrtígo (mos
ll'ando Hm ímpre.<so), que hontem, como já 
disse, li na Ga~clet rl•< Trn·dc, e rog·o a V. Ex. 
que o mande inscrever em seguida destas pa
lavras, e peço daqui ao Sr. Presidente daRe
~ublica que com o .Patr!otísmo indis[l~nsavel 
taça cessat' o que ate J!OJe tem cont!'JStado a 
todo o Brazil. 

Niio concordo, St'. presidente, com ·o estado 
de cousas a que estamos reduzidos; não con
cordo com esse valor da espath, fora de sua 
nobre missão, o que se 1i1z santir. O Sr. Pre;i
deute da Repub!ica,com o seu patriotismo,farli. 
que as cousus en~rem em estado normal. 

Peço a v. Ex., repito, o favor de mandar 
inscrever em seguida ao que dig-o o artigo que 
íll.c;o meu, e 11cço daqui ao Sr. Floriano Pei
xoto, não o favor,mas n. justiça indispensavel, 
que elle niío pótle, niio deve negar a ninguem. 
(Jlluito bem; mui/o bem.) 

Vem á mesa o ó lido o seg·uinte 

Os DESTBRitAoos- Sobro os desterrados es
creve o seguiu te o ])cmocl'ctla de Bellim : 

« Pelo Ala~iJas cntmdo hontem do MtuJáos 
tivemos noticitt que os deportados pam Cucuhy 
idos daqui nesse vnpm· Jomm mandmlos pelo 
governador do Amazonas pttl'a Tabatíng·o,! 

Ahi tomos um governador minomndo o, 
1wna intlínyída pelo Presidente dtt Republictt! 

Como s;tbc-se, Cucnhy ó sitnarlo nas li·on
toil'lls, um Jogar do diiilcil ttccesso pelas ca· 
cliooil't.LS o cot•r·etloíms; e Tn.btttinJ.(tt, nm Jogar 
commomiltl, ~orvido pot' muitos lnnclms n. 
n.LJlOl', q uo vlnjam mtlis ou monos rogu!ar
monio. 

Os Srs. major Sebastiiío Bandeira e capitão 
Eloy gosam, pois, desta millOI'oçr1o ele pena, 
graças a bondades do governador de Manáos ; 
os outros desterrados 11 Cucuhy, porém, fica· 
ram a seis dias de viajem a vapor de Manáos, 
em Santa Isabel, onde continu~trão porque 
dahi para cima a viajem a vapor é impossível; 
por causa da violencia da corrente e das ca
choeiras, que sómente poderiío ter transportes 
em canôa especial, tripo!adas por 100 bons 
homens. . 

Santa Izabel ó o ultimo ponto do rio Negro 
onde viío as lanchas a vapor no teinpo das 
cheias. 

A vali e-se por isto quanto teem so1l'rido e 
aind.a soJfrerão os deportados para Cucuhy até 
chegat•em ao Jogar que lhes loi destinado. 

Confrange-se-nos o cora~ão imaginando 
as privações, os so1l'rimentos, as agonias por 
que tem passado tantos homens distinctos por 
motivos políticos.» 

Lê-se no Díw•io de Jllan,!os : 
«A bordo do vapor Jllatleíl'n, procedente elo 

Rio Negr·o, veiu tle sande alterada o br~tvo 
general Clarindo de Queiroz, governador do 
estado do Cea,rá deposto pelo governo fe
deral. 

Está em tratamento nt~. Santa Casa de Mise
ricortlia, em quarto e.~pecial, o Exm. Sr, ge. 
neral Jose Clarindo. 

A ,junta medica que o inspeccionou foi ele 
parecer que o· i!lustre militar não podia, sem 
risco de vida, continuar viagem para o des· 
terra. 

Somos, porem, informados que o illustre 
entermo foi posto incommunicavel no hospital 
e guarda,elo por trma torça militar, comman
dalltt por um alll:!res. 

Si e l'erdadeiro o thcto que ora noticiamos, 
nüo podemos comprellenrler que motivos ca
laram no animo do Sr. Eduardo Ribeiro para, 
depois do procetlimento que teve, ordenar 
esstt incommunicabilidade. 

Estavam os illustres prisioneiros politicas, 
desterrados para Cucul1y, aro a sahida elo 
Jlladeil'a, tle ller!eita St\Ude, embora ameaço.
dos eminentemente de uma completa innun· 
dttçiio, em virtude da extrnordiuaria cheia 
que vn.e dominnndo as tcrrPs mais ttl tas da· 
quelllts pttragens. 

Por cartas que nos foram mostradas, estúo 
os illustre:J desterrados de animo bastante 
Jln•te ptwa armst11r pcnrts mais g'J'twcs e rigo
rosas quo lhes possnm advir. 

Com a enorme cheitt quo por aquelles laga
res appnrecon ti bem passivo! qno na proximtt 
vnsn.nto so desenvolva, como soo ncontocer, 
t1S foht·es plllnstl·os o porniciusas endomicns, 
como se Stti.Jo, naqnellns rogiiios. 

. A' gt_wm•nnç•íi.o do fl~í.ado cttbo tlcsdo ,ji'L pro· 
Vtrlencw.r para quo osso punltado do lll'CStan-
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tes cidadãos nilo sejam covardemente assas· 
sinados, sob a capa, sob o rotulo de simples 
deportação. 

E' tempo aindtt para estas providencias 
que devem interessar t\ todo o governo mora
lisado e humano.» 

O Sr. Presidente- O Sr. senador 
Saldanha Marinho requer permissrto, na fOr
ma do regimento, para que o artigo da Gazeta 
ela Taráe, que acaba de ser lido, soja publicado 
no Diario do Conr~rcsso, cm segÍüda ao dis· 
curso proferido por S. Ex. 
_Consultado, o Senado consente na publica

çao. 
Continúa a discussão adiada do requeri· 

menta do Sr. Aquilino do Amaral, sobre as 
occurrencias de Matto Grosso. 

O Sr. Presidente informa que 
!itltam apenas lD minutos para terminar o 
tempo destinado ít díscussiio do requerimento. 

O SR. AQUIT,INO DO A~IA!l.AT, (pela ordem) 
requer. ao Sr. presidente :que consulte ao Se
nado s1 consente na prorogaçíio desse tempo 
por 3/4 de hora. afim de poder tratar lleste 
assumpto, sobro o qual já havialletlido u. pa
lavra na sessão anterior. 

Consultado, o Senado concede a prorog-açíio. 

O Sr. Aquilino do AJnarnl 
pronuncia um discurso .• 

Ninguem mais pedindo a pala.VJ'::t, encer
ra-se a tliscussrro. 

Vota·&o e é approvauo o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

Entram successivamente cm tliscussiio 
unica, o são sem debate approvadns, as re
dacções dos projectos tlo Senado, n. Hi 
de I 892, prorogando por cinco annos, com as 
mesmas condições c vantltgens, o contracto 
com t\ Associação ScPgipenso pam o serviço do 
rebof!Ue tt Vl\por nas bm•ms de Cotinguiha, 
s. Christoviio o Estancht ; o n. :3 (\e 1802, 
re~tabelecendo o Ministol'io ~a Justi~•n., que 
que fbi unido ao do Intm•ior·. 

Continüa om 2" díscussiio, com os suhstitu
tivos ollilrecídos pelo Sr. Virgilio Du.mnsio o 
JlClas commissõos I'ounidns tlo iustiça o Jco·is· 
Jaçüo o do constitui~•iio o poderes, o :trt. I.~ do 
projecto do Somulo, n. 8, l'cguhtndo o cstttclo 
tio sitio. 

O Sr. Virgílio DaJUazio-Sr. 
pre~idente, a minha justiflcaçiio, de fu.llar de
pois do terem illustràdo este debate os nobres 
senadores por S. Paulo, lUo Grande do Norte 
e Cet\ril, estit em duas razões, uma das quaes, 
11elo menos, é bem forte. Siio e!Ias : o ter eu 
apresentado um dos projectos concernentes ao 
assumpto, c a importancia incontest:wel e su
bidissimi1 llO mesmo. 

Com e1Teito, e isto bastará a comprovai-o, 
a materia que se tliscute tem C]Ue ver com 
o facto fundamental, dominante no inicio da 
nova era republicana no fim do seculo pas· 
sado, da proclnmaçiio llas verdalles, llo,je ac
ceitas universalmente pelas nações civilisadas 
e compemliadas na declara~ão dos direitos do 
homem. 

Ate então, a extensrto e o valor desses di· 
rei tos desconheciam-se ou contestavam-se no 
mundo inteiro,salvo em um peC)ueno terrítorio 
limitado entre montanhas, na Suissa, ontle, 
aind11 assim, niio era nítida e precisa e nem 
acceita por todos a amrmaçiio de que os ho· 
meus, qualquer que seja a sua classe social, 
teem direitos que são iguaes, inalienaveis, ln
viola veis, congenitos com elles, por serem 
derivados da propría natureza humana. 

E' por isto que esses direitos, quer os cha· 
mem individuaes, quer naturaes, são con
siderados. irrevocaveis, por isso que não 
foram adquiridos. E' por isto que os pu
blicistns da boa escola • democratica, da ge
nuína escola republicana, negam qtie em 
hypothese alguma seja licito aos poderes pu
b!icos tocar nesses direitos, illidil-os de qual
quer fórma. E' por isto que,quando os povos, 
illuminados pelos clarões d11 revolução í'l'an
cezn,, conservando embora a fórma monarchi
ca de governo, modiflcara~-a fundando a 
monarchio, constituciont\l representativa, fize· 
r·am inserir em um capitulo especial de suas 
constituiçües esses direitos, que não podem 
ser tocados ou so1Trer a miníma altcra~.ão, si
niio pelos tramites estttbelecidos nas proprias 
constituições, nos artigos que regulam o modo 
de reformal-as. 

Pois bem ; declaro ao Senado que sou adep· 
te, sim, sou adepto convicto dessa·escola que 
proiessa tt 11bSC\luta inviolabilidade dos direitos 
inclividuaes. 

Niio se trata, porem, neste momento, do 
melhorar nesta ponto a nossa Constituiçiio. 
Acceitemos, pois, como fitcto constitucional o 
chamado estado tlc sitio, isto é, o ost!ldo em 
q uo, como o pl'oprio nome in,líca, cm 110stili· 
clade declaradtt, qual do sitiante a sitiado. so 
collocttm J'ronto tt frente o governo o nma 
parto dtt naçüo; cm que o primeiro, julgando· 
so amout;ado como g-uarda das instituições na· 
ciomws, pcnsn. ltwtnt• peln. vi,la sua o dollas, 
oxm'ccmlo o que cuidn sor sou dil•cito do leg-i· 
thml defesa, o CJUal ostit superiot' u todos os 
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outros, e em cujo exercício portanto se per- Repito estas palavr:is e recordo esta cir· 
mitte tudo quanto ó possível para a etncacia cumstancia, não porque preciso de afilrmar a 
do. mesma defesa. minha o.ttitude politica po.ro. com o governo, 

E assim é, quando se tro.ta da defesa indi· nem porque niío possa vir o. estar um dia, para. 
vidual. · com elle, na posiç~o em que estive, pára com 

Mas, Sr. presidente, o estado de sitio que o seu antecessor na derradeira metade da. sua 
se ampat•a no. defeso. da sociedade, não ó ho,ic existencill -a ráziio e a consciencia traçarão 
o que antigamente admittin.-se e que :1inda sempre, como até hoje, o. minha directriz poli·· 
hoje as nações barbo.ras continuam a admittil• tica ; mas porque,· tmtando-se desta matéria, 
e praticar, e que permittilL, por exemplo, que cm qtw entendo que o espírito tle exclusivismo 
os vencedores passassem a fio de espad:1 :1s p1.1rtidario nilo deve absolut:1mente entrar, .• 
guarnições sitiailas e vencidas. COJlSIÍrvando 0 SR. A~IARO CA VALCANTI- Apoiado, 
o mesmo nome, o facto modificou-se prol'umllt· 
mente, permittido como um recurso extremo O S~t. VIRGlLIO DA~L\ZIO • •. deve haver 
de seguranço. publica, nas constituições que de nossa parte a necessaria isençilo de ttnímo 
como a nossa 0 acceitamm. Em todo caso, e a precisa cttutela .•• 
elle fere direitos que devem ser c normal- O SR. AMARO CAVALCANTI-Sobretudo isto. 
m~nte são inattacaveis. e vor isto n~esmo é o sa. vmmr.Io DAMAZIO •.. para que nilo 
mister que, !end~ de prat!Cal-o, c~nstdere-se nos deixemos levar pelas circumstiincias do pre· 
D:, ~atu_reztt exc~pcw~o1 dessa m~dtua e pre- sente, como disse 113: pouco, pela idéa de apoio 
veJam se e pravn~am se os temerosos. abl!,SD~ no governo que esta no poder, mas sim pelós 
9ue.podem a.utor1sar-sc s_ob tal qeno~masao · motivos que judicios11mente pesem em nosso 
e m1st~r que elle. ~roporcwn.e-se a urgencti1 d~ espir~to para a elaboração de um bom projecto 
nece~sHlade pu~l~cu ' que paute-se !)ela pru de lei rc"ulador de futuras emer()'encias 
dencm e restrm.]a·se uo prazo estrJct11mente ' "' . . " • 
if!dispensavel i1 ser efilcaz, produzindo o mi· Sr. pres1~en~e, o. I~1tura do projec.to 9ue 
mmo de damno e vexame social; o sobretudo aos tlous pr1meu•os f01, como substttutlvo, 
que nilo se _parca de visto. o futuro, ouvindo a ap~escntado pel.as .l~onrad!!S cpmmissões re
voz da razao calma e desapaixon:1da, que nos umdas de constitUiçao e JUStiçi1, despertou, 
Iembro.aquillo que e provavel ou,pelo menos, cousa notavel, em meu espiritoa mesma im· 
11ossivcl que venha a dar-se em corto tempo, pressilo que no do nobre senador pelo Rio 
como natural consequencia do presente, e, Grande d~ Norte. . 
Jlortant~,niio se prejudiqucm,pelo açoclamento . ~embrel·f!1e. da orgamsaçilo dos partidos po
que se mspire no descuido ou na paixilo do htJcos e. di1 1dea fu~damental e do nol'te q~e 
momento, vantagens politicas e sociaes que, caractcriSltm e d1~tmguern cada um dos parti· 
com mais reflexão e mais cautela, teriam dos gemes; lembret-me de que, com quanto, nas 
sido garantidas para m:1is tarde. sociedades bem organisadas, todos desejem a 

Encar:1ndo o assumpto sob est:1 Jilce, passo 9rd~m •. ~ paz, o funccionamento regular das 
a oceupar-mA qos projectos em disctJssão. J~stttmçues, ent~ndem os dous. grandes par· 
.. Antes de ma1s, sr. presidente, devo desde t1d~s de . mo~o d11Terente ~t Jl~lttJCa conducen
Jtt declarar que vou pronuncim·-me contm te tt reabsa~ao dessas uspiruçues. 
quasi tollos os ~~rtig·os e dou~rinas, nell9s ~r- Hi1 em mnbos, é cm·to, dous principias ge· 
madas e enuncw.das no prp,l':cto subs~ttuttvo raes, como bem disse o nobre senador pelo Rio 
11pres~nt~l!O pelas coml_llJssues. reulllqas .de Grttnde elo Norte c repetitt o nobre senador 
cons~ltmç~ao, poderes e lhplomacm e doJusttço. por s. Paulo, que inspimm os cidadãos que 
o legJslaça~. . _ 1ilzem parto 1.1ctiva desso.s orgo.nisaçlies: o 

E, por 1sso qu~ nest:1s dua~ comm!ssues principio autoritario e o principio liberal. E' 
se encontrn:m de!ensores. notOI'JOS, csJm•ç:1- dtt com!Jinaçii.o destas duas influencias, dos im· 
llos .e convJCtos do govcr•no, tenho ppr con- p9tos d:1liber(lade o dosri~oresda autoridade 
vemen~e lemul'ar ao Senatlo o segt~mte:Ha que. derivtt :1 ordem, mt~s ~ms querem quo ~ 
dou~ tbas, quuudo oravtttim tlo u~eus 1Hustros autori(lttde entre ... 
chefes, senador por S. Paulo, cuJO nome peço 
Iícenç:1 para declhmr, o Sr. Ran'gcl Pcstantt, 
dizendo que «muitos dos nossos velhos com
Jllllll!eiros, mesmo pam n. consolida~·ií.n tht Rc· 
llllhll?n. e como um cnmpr·imento de llover, 
aCl·cdlttwam-se obrig-ados, lJ(•]as Jlttulidat!os 
liistoricus, llO!ltS condi•,,fíes espcciae~ rln. Jmtl•in., 
u. prestarem a.poio pulil:icu if,ttl e li'u.Jrco no 
Viee-Presidonte tl!t RopulJ!iom>, t!ei o scg·uiul.o 
aparte:-«Peí'Oa V. Ex. que uw couto 110 nn· 
mol'O desses». 

0 Sn.. AnAHO CAVALCANTI- Mais. 
0 Sn. VJHGILIO DAMAZIO • ; , cm maiOl' 

pt'OJlOI'çiío, Rerulo u. sun. intluoncia sompro pro
pondorn.nto; outl'Os querem que 1t liuet•dade 
prcc!omin~. uast:tndo 9.l!C cltt autoridade flque 
o necc~sar-10 pa.rn. cohtllll' desmn.mlns de ltg-en
l.eK '~o potl or, p:i.I'U. ~v i ta r dosur1Ion~. ynl'O. ~J:a· 
J'aJÜil' tt ll!ar~ul.on•;ao. du. p:tz, pttm respeitar 
todos os tlu•eüos o t!mxar q uo so tleseu v o! vnm 
li VJ'omcnto, sal Vtt U.Jluuas a rcspons:tlJilitlttde 
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legal, touns ns faculdndes, todos os recursos e 
toelos os elotes da actividade ilumltna. 

0 Su. AMARO CAVALCAl'i'TI- Muito lJCm; as· 
sim c. 

o SR. VmmLro D.urAzro- Ora, Sr. presi· 
dente, é escusl1do dizer que pertenço a este 
ultimo grupo. O partido politico que com
mungue em taes ideas é e seriL sempre o meu 
partido: libeml, autonomista, democ1·ata- o 
nome pouco importl1. . . 

Pois bem; lendo o sui1stttuhvo apresentado 
pelas commissões, ele q<te 1oi ·digno relator o 
meu nobre amigo, senador por S. Paulo, vi 
ljUe, sem querer, (l1sseguro-o, porque o co
nheço de muito tempo), S. Ex. deslizou-se, 
descambou para o terreno autoritario ... 

0 Sn. CAMPOS SALLES- Nilo apoiado. 
0 SR. VIRGJJ,JO DAMAZIO ... mas muito mai8 

elo que eu tinha o direito de esperl1r dos se~s 
prececlentes, do seu nome, dos seus senti
mentos, penso e o gl1ranto aindl1. 

0 Sn. CAMPOS S,\T,LES - Estou dentro elo 
preceito constitucionl1l. 

O SR. VmorLro DA)!Azro - Com elfeito, 
Sr. presidente, sustentando o seu substitutivo, 
clep::>is do discurso do nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte, S. Ex., o illustre senador, 
meu l1migo, cujo nome ouso declinar, o 
Sr. Cttmpos Salles, tli;:se, nós o ouvimos, que 
queria que houvesse indepenclencia completa 
de poderes c equivalencia delles, cadtt um em 
~Ul1 esphcm constitucional c não que o Legis
ll1tivo cavalgltsse sobre o Executi r o, nem este 
sobre nquelle. (Creio que 1oi isto, mttis ou 
menos.) 

0 SR. CAMPOS SALLES- Isso e do nosso re
gímen. 

0 Slt. VIRGIL!O DA~!AZIO- Ouvimos mais a 
S. Ex. as seguintes pahwms (mn,is ou menos, 
Hi nilo liJmm estas exnctl1mente): que querht 
dltr fot'f)tt ú, ttntoridacle, mas não pretendia 
alastl1r-se do elemento popular. 

Estas pall1Vrl1s de S. Ex. são ainda uma 
provtt de que eu estava com n, verdade qultll
do clizilt, lltt pouco, que S. Ex. tinha-se des
lizttdo elos seus proprios intuito>. C[lhindo dcs
cuitlad[lmentc cm extremo opposto n, elles. 

Com eJl'cito, bastou n, leitura do substitutivo 
]ltU'tt p1•ovar-m'o, enchenelo-me elo dolorosissi
mo pezar, como velho soleltttio democrata e 
velho amigo dos. Ex., o lhzendo-mc cogitar 
d11 :aziio por que o nobre san~tdor pot• S. Paulo 
assun se expuzortt tt contl·adiZOI'-sc a, s1 Jli'O
pio. Não ttclwi, porém, razão sull\cientr, 
nem out1·o motivo occorrc-mo, si não esto: 
S. Ex., em vez do olhnr p:trn, ol'ltturo, olha um 
pouco mttis do que convo!n _pm•u, o pr~~ento o~ 
pum um ptt~sado recentt>stmo quo antellt esta 

tão presente iL memoril1 que quasi que e o 
mesmo. 

0 SR. CAMPOS SALLES- Mas acho que é 
dever do legislttdm• aliJar muito para o pre· 
sente. 

0 Sn. Viuomo DAMAZIO- E ml1iS ainda 
pl1rl1 o futuro. · 

E, Sr. 11resulente, a primeira provl1 de qua 
é verdade o meu l1sserto neste momento estit na 
suppressilo que nota-se no substitutivo apresen
tado pell1s nobres commissües reunidl1s, sup
pressiio silenciosa, sem discusslío nem mençlío 
no respectivo pl1recer, de duas disposições, uma 
elo meu projecto, outra do projecto do nobre se
nador pelo Rio Gmnde do Norte ; duas dispo
siÇ!ües que silo de primeira importancia. Uml1, 
do meu projecto, é a que, prevenindo possí
veis abusos de interp1•etação constitucwnal, 
diz que seríL promulgl1da independente de sane· 
çüo a resoluÇ!iio toml1da pelo Poder Legislativo 
em relação ao estado de sitio; porqul1nto niio 
se póde ltdmittir que suba á sancçiio e, por· 
tl1nto, posstt l1te sólfrer os trl1mites e delong-l1s 
constitucionaes de voltar l10 Poder Legisla ti m 
em caso de veto c pl1ss:tr por nova discussão 
nl1s dul1s casas elo • 'ongresso, o projecto de 
cleclarl1çfio ou de julgamento do estl1do de 
sitio. Isto, no caso de decretnçiio de sitio, pela 
urgencianl1tural da materüt, que não com· 
porta delongas; e, qul1ndo se trate de julgar 
do sitio decll1rado pelo Presidente da Repu· 
blicl1, porque elle não pódo ser juiz em cttt1Sl1 
propril1; elle não póde, portanto, sanccionl1r ou 
deixar ele sanccionar uma lei que approva ou 
reprova actos por elle praticados. 

E', por consequencia, cleimportancia Cl1pitl11 
estl1 materia, e a Slll1 elisão do projecto sub
stitutivo indica simplesmente a verdl1de da
quillo que assevero, isto e, que o espirita de 
S. Ex. l1o elaborar este projecto era mais 
autoritario do que devíamos e tinltamos o 
direito ele esperar. 

Ont1·a clisposiçlío quo não mereceu ser con
sidertllht peltts honradas commissões, ó tL do 
projecto tio nobr~ senador pelo Rio Grttmle do 
Norte, quando cltz que. uma vez cleclttmdo o 
estado de sitio p~lo Poder Executivo, o Poder 
Legi~lativo se reunirtí, no mttis breve prazo 
passivo!, afim de toml11' conhecimento, com a 
l'ompotcncitt plentL que lhe assiste, do estado 
tio sitio tlcehtrado. !Mn, ú unm disposição chl 
pl'imeirtt importl1ncia, sinão do primcim ue
cessiehulo, porque evitl1ritL certamente a rtppli· 
cação de umn, nnl:orisa,,fio cxor!Jit1mtc, quo 
10-so no substitutivo c cm qtre toenrci 
d'nqui a pomo, a sabor, tt elo poderem as me
elidas de exc~p~lío de quo tenlm lmwnclo mão 
o Poder Executivo sm· mantidas pcrmanen
temunto clm•nntn um long·o t,ompo, clumnto o 
pmzo ele Heis mer.cK. ErtL eonvonicnte, St•. pre
sidente, que ~e di~cutisso c~~u assumpto, ortt 
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conveniente que fosse acceita essa disposição, 
sinão na iorma que lhe deu o nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte, ao menos precisando 
mais, dizendo, por exemplo: «0 Poder Execu
tivo, quando declarar o estado de sitio, dcverit 
immecliatamente convocar• par<t uma sessão 
cxtraordinaria o Poder Legislativo» i ou, me· 
lho r: « deverit logo communicar o liwto aos 
governadores dos estados, que o communicarão 
aos membros do Congresso, os quaes se re· 
unirilo dentro de um prazo, que póde ser de 
21 dias ou dos que forem neces~<trios para 
cheg-arem dos estados longínquos os membros 
do Congresso.» 

E' innegavel,.Sr. presidente, que isso evi
tará muitos dos inconvenientes sempre graves 
do facto, possivelmente realistt vel,dadeclaraçüo 
precipitada do estado de sitio e permanencia 
deste, com todos os seus vexames e abusos. 
durante muitos mezes. 

Mas, si desta falta de consideraçüo por parte 
das honradas commissúes a esses dous pontos 
dos projectos deduzo .aquella consequencia, 
-de que só o espírito mais autoritario as in
spirou quando os examinamm-aimla com 
mais razüo chego a esta deduccilo. lemlo e pe
sando os artigos do projecto substitutivo. 

Logo no primeiro artigo. Sr. presidente, 
mesmo naquelle que, it primeira vista, prtrece 
ser copiado da nossa Constituição, as nobres 
commissõcs (nüo asseguro que proposital
mente, mas, permitiam-me ellas a expressüo, 
pot• descuido) supprimiram alguma cousa e 
essencial. . 

Assim, o art. 1 • diz (lê): 
«Nos casos de imminente perigo por aggres

silo estrangeira ou commoção intestina, ex
igindo-o a segurança publica, o Podar Ex· 
acuti1Jo pode1·l! declarar em estado de sitio a 
extensão do territorio que seja necessaria e 
pelo tempo que julgar indispensavel, suspen
dendo-se ahi tL~ g·arantias constitucionaes. 

Nestas garantias. comprehende-se .•• etc.» 
Ora, a Constitui~·ão não diz isto, mas sim 

q uc «quando o Congresso não estiver reunido» 
o Poder Executivo exer·cerá a ttttribuiçilo de 
declarar a estaclo ele sitio ... etc. (Apartes.) 

Nilo digo que uma lei ordinaria posstt 
rlerogar a Constituiçilo; mtts o que ó certo é 
que, sem necessidarle alg-uma, se tmnsporttt 
pn.m um:1lei ot•dinn.ria uma disposkão consti· 
tuciona.l, mas nüo ri ella tt·auspot·tuda em sua 
i n tog'!'a. . 

Isto pudo tlrtr lagar a qne. daqui tt tempo, 
fundado em lei q ne podcrit consir!L•mt• in ter· 
pretativa da Constitui\•üo, o governo ou qtml· 
quer de seus ttgentes t•esponsavcis, para i~so 
com potentes consti tucionu.Jmcn te, q uet·ontlo de· 
crctl.tr o estut!o Lle sitio, entendtt poder 1\lzei-o 
e 1itça-o, csttmdo o Congresso J'unccionamlo, o 
que sert't um 1hcto de deplomvcis consc
quencins. 

-

0 SR. CAMPOS SAT,LES - Seria fóra da hypo
thesc constitucional i mas não acho inconve• 
nientc em dizei-o expressamente na lei 

O Sit. Vmcm.ro DAMAZIO - Tenho grande 
prazer em ouvir V. Ex. pronunciar-se deste 
modo, e oxalit que, por fim. pudesse ver-me 
neste assumpto de todo congraçado com 
V. Ex · · 

Mas, aproveitando a boa vontade ele V. Ex., 
direi que ainda noto no artigo seguinte do 
substitutivo outro lapso, que V. Ex. vae di· 
zer, eu o espero, que deve ser rectificado. 
(lê): . 

« Art. 2' Nas medirias ele repressão contra 
as pessoas, o Poder Executivo restringir-se
ha a imp<ir: 

I" A rletenção em Jogar não destinado aos 
réos de cl'ime> commuÍls ; 

2" O desterro para outros si tios do territorio 
nacional.» 

A' parte a reproducção, que julgo escusada, 
de um texto constitucional, para s~r su~met
tido it de!iúeraçüo como artigo de projecto de 
lei ordinal'ia, noto o seguinte: 

A Constituição diz: 
«Nas medidas de repressão contra as pessoas, 

rl~<rante o estado de sitio o Poder Exectttivo 
restringir-se-ha a impor: ... ~te.» 

Uma vez suspenso o estado de sitio, o exe
cutivo nilo tem mais direito de impor medida 
alguma de repressão. 

0 SR. CA~IPOS SALLES- Mas isto estit claro. 
0 SR. VIRGILIO DAUAZIO- Bem; ainda mais 

claro ficarit com a transcripç•ão completa do 
texto constitucional. 

Voltando agora ao art. 1', a commissão de 
que V. Ex ti relator, acrescentou it tran
scrip\•Üo que jit vimos, e iürma o corpo desse 
artigo, alguma cousa que nilo só não estit na 
Constituiçüo, como ate a meu ver ó de todo 
ponto contral'itt ao espirita que inspirou a sua 
elaboração. . 

J?inalisa o art. 1" com estas palavras (IG): 
«Nestas garantias (as suspensas pelo estado 

de si!io) comprellendem-se as immunidades a 
que se relere o art. 20 da Constituiçilo.» 

O Sn. CA~IPos SAr.r.J~s-isso ti p!Lra remover 
as duvidas. · 

0 S!t, VmoJL!O DAMAZIO-Pois bem, llo meu 
projecto, no ultimo ar•tigo,digo exactamente o 
contrario c vou mais longe, declarando que tL 
s~1spensüo do g-amntias não LI8Ye attingir, nem 
su os membros do Poder Legislativo, como t!Lm· 
bem os membros do Supremo Trilmnal Fe-
deral. . 

Vojamos ns J•aziícs cm que mo J'unrlei para 
dizer quo nito Jbi feliz tt cummisst1o, uaquelht 
r.lisposi<:üo qull ruldiciunou ao I" nrl.igo do seu 
pro,jccl.o sn bsti tu ti v o. 
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sr. presidente, um dos argumentos apresen- phos do art. 72, e vel'li. que nenhuma das 
tados no eloquente discurso pronunciado pelo garantias será suspensa. 
illustre relator da commissão, para sustentar, o SR. VIRGILIO DAMAsro-Perdôe·me V. Ex., 
interpretando a Constituição, que as medidas isto não e exacto. . · 
de excepção de que se occupa o seu art. ~O Depois que acabar de mostrar quaes são as 
se estendem aos membros do Congresso e nao garantias que evidentemente niío são suspen
teem que respeitar as imml!nidade~ pal:lll;_mcn- sas pelo estado de sitio, demonstrarei que 
tares, e tirado da collocaçao das chspos1çues do outras garantias ha que são por elle suspen- · 
art. 8 O, isto é, de estar elle depois do artigo sas, nem podem deixar de sel-o. , 
que consagra aquellas immunidades. o SR. CAMPos SALLEs-Não são garantias;. 

As immunidades, diz V. Ex. são garantidas garn.ntia niio é o mesmo que direito. 
pelo art. 20, salva a hypothese do :trt · 80, que, o SR. VIRGILIO DAMAzro-Mas o direito, para 
a realisar-se, modifica o disposto no art. 20 se iuzer efi'ectivo, ·e preciso que seja garan
que o precede. · · tido por tbrmalidades e pela sancção penal 

Mas, Sr. presidente, si assim é, esse art. 80 contra aquelle que investir contra esse di-
deve modificar todos os artigos anteriores reito, . . 
que digam respeito a garantias constituciona- Não se suspendem, sim, os direitos. mas 
es todos os paragraphos do art. 72 que se suspendem-se as formalidades e a sancção 
occu:pam de ga~antias de ~i_reitos individuaes. legal que garantem esses direitos. 

Po1s _bem, nn~gue.m d1ra que, suspende~~o Lerei ainda, Sr. yresidente, por exemplo, o 
garantias c~nstJtucJOnaes, o e~tado de s1t1? § 24 do art. 72. (!e) : «E' gamntido o livre 
suspenda mm tas dessas garantm~ esto.belecl- exercício de quo.Iquer profissão moral, intel
d~ ?~$ paro.grnphos do art. 72. da Con- 1 Iectual e industrial» •. 
stJtu!çao. Entretanto, o art .. ~O esta co*ocado j São palavro.s textuaes da Constituição. 
depo1s do art. 72, como depo1s do art. ~O. E 0 § 26. (lê): « Aos autores ele obras lit-

Exemplificando: a. declarnçilo do esto.do de. terarias e artísticas e garamido o direito ex
sitio suspende porventura. a garantia do di- clusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por 
reito reconhecido a toda a gente (§ 9°) de re- qualquer outro processo mecanico, Os !ler
presentar aos potlcres publicas media.nte deiros dos autores gosarão desse direito pelo 
petição~ Não. · tempo que a lei determinar ». 

Attingeella, porventura, o§ 17, que se trn- Ficariio tambem suspensas, pelo estado de 
duz na garnntia da propriedade, dizendo-se sitio, essas· garantias, afl!rmadas pelos parn
ahi «que 11 propriedade serit mantida cm tocla. graphos que a.cabo de Iêr ~ Não, decerto .. 
suo. plenitude.» . ou~ras gnrantio.s, pore~, d~ntro as compre-

O SR CAMPOS SALLES da um aparte. hend1das no mes!llo art._7~, sao, nem podem, 
' _ como ha. pouco chsse, de1xar de ser suspen-

0 SR. ymorL~o DAMAZIO - Perdao, ?CSJe sas pelo estado de sitio. 
mesmo o.rt1_go dlz·se, «~~Ivo dcsaproprl:Lça~ Pcir exemplo,§ 8• (18): «A todos é licito 
por ncccss•~adc ou ut:l•daqe p~tbttcc•»· Esta associarem-se e reunirem-se livremente o sem 
comprehenchdo. o caso da obJec~;~o d~ V. Ex. armas nlio podendo iL policia intervir sinão 
Niio e exce}Jçiio por estado _do sitio,.~ rcgrtt : para mtwtm· a ordem». · 
todct ·ve;:; que ltouvct• rwcesstdade pu!Jl,cc• • E' evidente que o cstallo de sitio suspendo I. 

0 SK A~IAUO CAVALCANTI- E' caso 01•di· a g't1l'::tntia, deste direito. 
nario. ' Diz o § 13 (liJ): «A' excepção do flagrante 

o Sa. CAMPOS SALLEs- v. Ex. não con- delicto, a prisão não pdderit executar-se sinão 
funda estes termos. Suspensão de giLrnntias depois de pronuncil1 do indiciado, etc». 
niio quer dizer suspensão elo direitos, Eis aqui, evidentemente, outra garantia 

suspcnstt pelo cstad o de sitio. 
o S!t. VmarLro DAMAZto - Pcrtliío, que é Aiml:t o § 1,1: «Ninguem poderà ser con· 

garm~tia. constitucional!. sinüo !L alll_rn~:tção Slli'Vatlo cm prisiio sem culptt 1brmttda ... ete,:o>. 
constttucwnal de que scrao mantidos d1rmtos ~ E' ontr:tno mesmo caso. 
Mostro V, Ex. uma gmn.nti:t constitncional M:tis o§ 22 (lii): «Dar•-se-1111 o lmlwas-col'jnts, 
qne niio srjn. :t :tffirmaçiío tle que nm direito sempre qne o individuo, ... etc». 
scriL respeitado. Nilo lmnenlmmiL. Portanto, Sr. presidente. o argumento 

Pam o exercício do direito, e Jli'Cci~o n. p;a; aclduzido contra a munutonção das immuni
mntitt do direito, isto e, n. ~nncr;ilo legal contm dacles parlamentares durante o estndo de sitio, 
todo aquellc rtue tente impedi!' a gm•tt.ntin. 011 tir:tdo da colloca car;iio do art. 80 postorior
violcntitr o direito. mente itf]Lwlio que gttrantc ttquolltts immuni-

0 SJt. c,u!Pns SA!.r,gs-Os n.rgonmcntos do clttdcs, não tem valor·.; pois o mesmo tlti-so 
v. Ex. pect.·ttrn por· pr·onl.l't!HI domn.iK. Appli- pu.m com aguellc artigo CJUO tmttL do direitos 
r1ue essn. donlt•iua 11 l.tldu . .; C•c: outro,< paragJ'to- o gltrttntins l!ldivi<lunes, nJgumtts sómc•Jite lllts 



SESSÃO EM ]8 DE JONHO DE }81)2 17 

quae~ são su&pensas pelo estado t!eAtio, artigo 
que e tambem anterior ao urtigo 80. 

. O Sr.. CAMPOS S.\T.r,Es-A immunidade de 
membro do Congresso é umtl gamnth\ imliví
dual. 

0 SR. CAMPOS .SAL!.I'..S- 0 .n·t .. 20 diz positi
vamente- processos- port11nto rel'et·e-se a 
casos judiciarios, ao passo que o art. 80 refe
rece-se a casos politicos. 

0 SR. VIRGIUO D.UI:\?.!0 -Não apoiado, é 
uma ga.rantia politica ; não é um direito in
d_ividual o conlbrido pelo mandato legisla
ttvo. 

O SR. Vnwn.w D,\)CAZIO-Perdue v. Ex., 
eis aqui o que diz o art. 20 (LG): 

O SR .. CAMPOS SHr.t:s-Si é necessaria a 
independencia do Po(ler L~gishttivo, e t,;tmbem 
necessaria a independencia do Poder JudiciJ1rio 
e entret1mto niio se d:i essa immunidude ao.; 
me~bros uo Pod_er Judici~rio; isto serve tmra 
mostr;u• a V. Ex. que nao se trata pt·opria
mente de um poder, tmt.'l"-se de indivi\luos 
que são orgãos desse poder. Por conseq uencia,' 
a garanti<\ e individual e não do poder. • 

O SR. VmoiLIO DA~CAZIO - Lá che"'arei e 
~pero provar o contrario, si V. Ex. permit
ttr que eu continue. 

Outro argumento apresentado pelo nobre 
senador por S. P_aulo 1\li o seguinte: No pen
sa_r de S. Ex. as Irnmtmulades parlamentares 
nu.o garantem os representantes do Conn·resso 
contra as medidas exce11cionaes do est;~do de 
sitio, _PO~q~te os crimes aos quaes o a1•t. 20 da 
qonst.ttmçao se retere não siLo crimes poli
tJcos. 

-

D!sse ~- Ex. (que, si não me engano, já o 
havia dtto, em aparte, quando; ha cerca de 
um mez, orava o nobre senador pelo Rio 
Gran.de do l'!orte) que taes garantias ou im
ln';lllldades. somente prevalecem ou dizem res
~Ito a crtmes c?m~uns e ni\o a crimes polí
ticos .. Ora,em pr1me1ro Jogar, eu per••untaria 
ao no~re. ~enudor onde é, em que Jogar da 
Constttmçao se encontra esta restricçiío ~ 

0 SR. CAMPOS SALLES - NiLo fi.tllei em 
crimes. _communs ~~~ politicas, eu disse que 
esse art1g~ se. r.efe_rm aos casos orüinnrios, aos 
processos J U!ltcJal'tos. 

0 SR. Vmnl!,IO DAMAZlO-Ncsse C:t~o. e ape· 
2\ll' de certo, corno e~t;tva, 1le ter ouvido addu· 
z1r por• V. Ex. a opmião que combato, deixo 
de esplanar·rne sotire esse ponto. 
. O _Stt, C,urros S,\T,LEs- Faço esta tlis

tJ!_lCÇ<t~: os ;wtos praticados uo estado de sitio 
~1~10 s~LO actos qt!e predsem de ,julgamento, 
~ao Jactos Jlroprmmente pollticos. Portanto 
c~se a1•t. 20 relel'e-se aos proce.>sos judicia: 
r10s ... 

q S_R .. Vnwu.w DA)IAZIO - Deixo. pois, 
d~ ms.Jsttr nesse p~nto, uma vez que v. Ex. 
nu.o dtsc.or<ltt <la mtnhtt humillle opini~.o. ue 
que 11 cr11n_es de qualquer 1111turezu se referem 
as lmn~umdillles dos membros uo Con"'t·e~so 
gamntulas pelo m·t.. 20. . o 

SRNADO 3- \"• U 

«Os deputados e senadores. uescle que ti· 
v~rern rec~bido tliploma ate a. nova eleição, 
nao pouerao se1· Jll'esos nem )lJ'ocossados cri
minalmente sem prévia lícençn. de sua ca
m;tm. salvocaso de ilagrancia em cr·ime in· 
atlançrwel. Neste caso, levado o processo até 
}Jronuncia exclusive, a autoridade proces
sante remetterá os autos l1 camara respectiva 
para resol rer ~obre a procedencin. da. accusa.· 
ç'ão, si o accusado não optar pelo julgamento 
iinmediato. » 

Nada ahi se diz sobre processo, senão que o 
membro do Congresso somente púde ser pro· 
cessado, sem licença de sua camarn., ate pro
nuncia, excl11sica, e isso mesmo, quando hou
ver prisão em tlagmnte em crime inafiançavel. 

Fura disto, é preciso p~tiir l1 camara per
missão para iniciar o processo. Eis aqui como 
este artigo não se refere síni1o incidentemente 
n proces;o, refer~-se pt•incipalmente a casos 
em que não ha ainda prisiio, nem 1oi iniciado 
algum processo ; e tsses casos criminaes todos, 
politicas ou não, estão subordim1(\os ao pre
scri pto ness3 nrtigo. 

O nobre senador apresentou mn.is um argu
mento que falia mais ao coraç,ão, do que a 
cabeça. . . 

Pois então, disse o nohre senadOl'. o membro 
do CongTesso que tenha conspirado hade aco
bertar--se com <t immuuidade parlamentar, 
quando qualquer ch\adão nas mesmas con
dições tlcará exposto aos l'igores do estado de 
sitio~ 

Este argumento prova de mais e. portanto, 
na(ltt provtt, porque ajlplica-se igualmente 
tanto ils immunidacles nos crimes de conspi· 
ração ou outros politicas, como nos communs. 
Com e1feito, por que r•aziío o cirladão que per-
tence ao Cong-resso ha de ficar immune, llade 
ter em seu ftlvor essas considerMúes excepcio· 
mtes do art. 20, qunlquer que seja o crime 
comrnum commettido, por mais gmve que 
seja, com tanto que, ;tpezar de inatl11nça vel, 
nüo ha,jtt prisiLO em fhtgrante, ao passo que 
outro qualquet' cidadiio não tem essas im
munitlades 1 

Si, pois, vale esse argumento do nobre sena
dor pu.rtL os crimes que determinam o est:tdo 
de sitio, deve valer da mesma sorte em rela
çiio tlOS outros crimes. (lla di·v mos apa?•tes.) 

Entiío, trtLtem de reformo,r 11 Constituição 
abolindo as immunidades parlu.ment~tres. 

0 Stt. CA)!POS SALLES-V. Ex. pel'nlitttL-IDO: 
jú. expliqueiisto. 
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Disse, rntre outt·a~ consid~rtv;ües, que, nesses 
casos ordinarios, do crtmes communs, o 
damno prttticado não fica irrcpamvel, !_LO p~sso 
que no outro caso, no caw de consptmç·ao e 
rebe!lião, si o imlividuo nilo pt!der s~r preso 
imme<liatamente, o dnmno ficam de pe. 

0 SR. VIHGILIO DAMAZ!O- Como a~si m 1 
Pois a inviolabilidade do cong·resststa ou do 

membro do Supremo Tribunal Federal, .l~esse~ 
casos tlet2t'mintLtivos do estado de Sitio, e 
sufflciente para in~tilisar todas as m.edic!as de 
repressiío e coacç:w •le qu~ ~onstttuc!On!_tl
mente plide o governo Jrtnçtw mao pum abalar 
a conspi t•aç•ão ? 

Receiar essa influencia de uma duzitt ele 
conspiradores é <tttrihuir uma forç;t eviden
temente exnggerada a. esforços individuaes, 
desorientados por verem-se descobertos e re
primida a conspiraçilo. 

Mas, senhores, immunidade par!n.ment;w 
·niio é impunidade criminal. 

Não Jmver:l inconveniente algum cm guar
daJ.as ns immunidades, nos termos constitu
cionaes; porque, logo depoi~. de. reu.n~do o 
Con"'resso conforme a proprm dtsposi~ao clo 
ttrt."' 20, à autoridade a e!le se . d_irigirit pe
dindo licença pttrtt accusttr jmhcmlmente os 
membros indigitados de terem tomado parte 
nos movimentos que determinaram o estado 
de sitio. · 

Quero, porem, admitth·, Sr. pres~tlentc, como 
·prowt de que 1itllo sem prev.enç~to, que pos
sam os varies textos consl!tucw~aes rela
tivos a cs!tt qucstilo tiar Jogar <t dundas, pelas 
quaes se explictt a di vergencia entre o lwnrado 
senador relator das commissües, e o humilde 
orador que neste momento occupa <t attenção 
d:t casa e bem assim entre varies outt·os colle
gas· e o caso ent<io de dizer: estudemos a m<tte
ria a 1'undo,sem paixão nem espirita de partido, 
allm de interpretarmos 11 constituiç~o no sen: 
ti!lo mais mcional e mais democrattco, <jue e 
aquelle pelo qual pugno, isto e, reconltccendo 
explicitamente ~os Congressitas e ao.> memlir?s 
do Supt·emo Trtbunal Fedem! essa g;want.m 
·contm tt prepoteucia do poder que declare o 
estado de sitio. 

Com cJl'cito, Sr. presidente, qual li 11 rw"io 
·que deve tornn.r immunes os membros do 
cono·resso durante o estado de sitio, assim 
com~ o.~ membros do Supremo Tribunal Fe· 
deml~ 

Ha muitas razões c estou per~uadiclo de 
que Jbi ptwa 1tttende!-us o evi~tll'. !oda ~~ du· 
vida u respeito, que u constttUlçao clnlena 
,estabeleceu cxpJ•essamente, no seu artigo 152, 
'a immunidade para os dcput~dos e senadores 
dumnte o estudo do sitio. · 

os· poderes politicas cntm nós, segündo as 
pulnvms do 11~nrado s.c.nador. por s~ ~t1ulo 
que lia pouco ttve occusmo de cttnr, sao,1ntle-. 

pendentes .entre si, nem deve ter prepode
rancia alguma um sobro os outros. 

Todos representam deleg-ações de t'uncções 
tliversas e limitadas da sobcmnia nacionttl. 
Assim pois, o Congresso, o Poder Legislativo 
vale tanto e póde tanto em sua esphera 
constitucional qmtnto os outros dous. 

Mas como clcscriminur ou separar dos. ttt
tl-ibutos que pertencem ,·1 collectividade de 
uma dessas rcpre>enlaçües da soberania ntt
cional, o Poder Legislativo, aquelles attribu
tos que ettbem tt cttda um tle seus membros, 
justttmente porque o silo ? 

Porventura quando, aqui reunidos, julga
mos os ;tctos do Poder Executivo, v. ~. 
relativamente à decJn,mçilo de sitio, nií.o se 
contam os votos? nilo é a somma dessas par"' 
cellas que c•xprimc a vontade de todos? não 
é, pois, a vontade de cada um dos membros do 
Congresw que concorre <t decidir a C[Uestilo, 
determinn,ndo a approvaç;lo ou a l'ept·ovar;ão 
daq uellcs actos ? 

Alem disto, Sr. presidente, si enrla. um de 
nós mie uma certa tmid<J.de deliiJemnte no 
Congresso reunido. e tn.mlJelll Cf'rto que tt 
competencitt e <t qualidade inherentes ús limc
çües e Jlrerogati nts do poder em que estamos 
itwestidos, não é dependente, não cresce nem 
diminue com o numero dos que deliberam em 
conectividade. 

Como, pois, distinguir no mesmo individuo 
o deputado ou senador coberto por snas im
munidndes, qu~ são garantias const.itucionaes, 
e o simples cidadão suspenso del!as ? 

Deixamm elles de ser memiJros do Poder 
Legislativo, ou este .Poder pelo estado de sitio 
deixou de ser independente e immediattt dele· 
ga~ão da soiJeranitt nacional? 

Razües analogas,St•. presidente, argumentos 
da mesmtt ort!empuliem ser nddnzidos em !•ela' 
~iio ao Supremo Tribunal Feder<l.l, rtue, no 
systemn, Jh!emtivo, repre~e1~ta um poder ütl.
yez, a certos respeitos, tnltlS Importante e mttts 
ele~;ulo do que o nosso e do que o Executivo. 

Foram e:;t:1s, certamente, as mzues que de· 
tet•minax·am o legislador constituinte chileno 
a adoptar aquellti disposiç•ão do al't. !52. E' 
a constituir;ão unica cm que lm tal di~posiQiio? 
diz o honrado senadO!', querendo tu·ar daht 
um m·guuwnto. Mas, qualf!Ut'l' quo seja ;t 
idea nova, nunca ser:i por todos n.braçndn, an
tes de certo p2riodo. O primeiro propugnadcr 
do que quer que sejtt lm de ser ;;ernpro unico 
durante certo espaço de tempo. Unica era e o 
1bi por longos <mnos, como í"e.deraçiio, 1t dos 
Estados Unidos n.té a epoca em quo se con
stitui mm aquellas repllblicns am~riça!1as que 
por ella modelm•am as su!IS constttlHr;ues. 

O argumento, portanto, tirttdo üo ser uni
cmnente 11 constituiçií.o do Chile q no o clispiio 
cxprcssamen te, não tom o valo!' fJl!O lhe quer 
dttt· o nobre senador. · ·' 

• 

• 
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Mas. aincla 1!11 outt•a razito. (Permitta-me o 
honrado senador que o interpel!e.) 

Declarado o estutlo de sitio pelo Presidente 
da RepubliclL, lia immunidlLde par·a o Vice-pr~
sidente. que e presidente do Senado~ A Con
stituição não cogita do caso. 
• 0 Srt. CAMPOS SALLES - N;1o lia, estit claro. 
O SR. VmGJLIO DA~IAZIO- Então, elle pódc 

tambem ser preso como conspirador ~ 
O Sa. CAMPOS SALLES- Sem duvidrt. 
0 SR. VIRGIL!O DAUAZIO - Comprehendo 

que esta sejrt tt opinião do honrado senador; 
mas neste momento sinto-me impellido a le
vantar as mãos par;t o ceo pttm dar graças a 
Deus pot· não ter semellw.nte intet'lweta<,•ão 
occorrido no dia 2 tle novembro do nnno pas
sado itquelles que vibmrnm o golpe de estado; 
porque, si ella tivesse-lhes occorrido, espera
ri(l.m que nós. que já esta vamos em periodo 
de prorog-ação r,le sessão, terminassemos essa 
proroga<,'Í1o, o rtue rlat;_se-hia. dirts depois, e 
Jbssemos p:tra nossM c;ts:ts: não tinham neces
sidade tle di.;solver o Congresso. 

Bastava que declarassem o estaclo ele sitio o 
que mandassem prender a todos qmtntos con
gTessistas, deputados ou senadores, ou :t todos 
.quantos membt·os do Supremo Tribunal po
dessem parecer suspeitos. Então, 11 cous11 es
tava feita, o estaVlL feita, n:t opinião do nobre 
senador, muito legitimamente, a começar pela 
prisão llo Vice·Presitlente da Republica ... 

0 SR. CA)IPOS SALLES- Perdõe-me i muito 
legitimamente não estava í'eita, ficava sujeita 
a exame do Congresso. ( HwoutJ·os aparte.<.) 
· O St~. VmorLIO DA)[,\~10 - Mas, depois ele 

um golpe desses, inutilisaell1 uma g-mntle p11rte 
e a melilor pl1l'te do Congresso, cuja nova rc
unüio em sessão ordinaria set·ia om maio pl'O
ximo pMsado, isto c, qu:tsi G mezes depois. at
tentos os recursos elo potler e :1 eontingencil\ 
humana (o isso sem julgar os nossos homens 
peiores nem melhores do que os outl'os), pel'
mittl1-mo V. Ex, que lhe pet·gunte: :tcha V. 
Ex. que os ttctos elo gove!'llo Llii:o sm·ittm ap
prorados '? E niío importaria isso um golpe 
mortal deslilrido nas nossas instituições repu· 
blic:ttms ~ E Inweria então cn,t',jo nem possibi
liclatle de reivindicação, como tt de 23 de no· 
vembro~ 

Pois, porque niío htwemos de ucceitm· 1t dou
trimt Sttlutttl' o as tlisposiç•0cs legaes com 
que previne e evitt\ tão grandes mnles uma 
das naçües sul-mnricamts mais civilisadas, que 
é d:t noss1t l'U.\'it o mais semelhante a nós outros 
om indo lo o deleitas, do que o t\ ;t dos E.>t::tdos 
Unidos dn. Amct·ictt do Norte ? Pol' quo mzfio 
não ucceitaremos n intcrpretar:ii:o Jog;iclt e libe
ral conSt1gmdn. pm• expr·cs:::n. disposição tltt 
constitui•:~o chilcmt 'I · 

Mas, Sr. presidente,deixo de por mais tempo 
insistir neste primeiro artigo do substitutivo 
elas h~nr~d~~ commissúes, porque ,i ti vou longo 
e rece1o Jat1g11r e mesmo enlilstiar aquelles 
que me tliio tL honra de ouvir, 

0 SR. A)IARO CAVALCANTI-NiiO; V. Ex . 
vae ihllando muito bem. 

0 SR. VIRGILIO DA)IAZIO-Passando pelos 
arts. 2' e 3', que já 11nteriormente analysei, 
cheg11mos ao ar&. 4" do substitutivo. 

Este art · 4n, Sr. presidente, tem tL meu ver 
umt1 tlisposição que provem · tle um erro tle 
apreciuçüo. Não sei si são as nobres com mis
sões, não sei si é o humilde orador que occupu. 
a.tribuna neste momento, quem está em erro, 
mas presumo que são as nobres commissües 
que não estão de accordo com u. bmt rloutrina, 
quando dizem que os documentos e informações 
sobre as medidas de excepção empregadas pelo 
govet·no que rlcclarou o sitio, presentes ao 
Congresso, levarão a Camttra dos Srs. Depu
tatlos a i11icinr dede logo o exame dos actos 
do Presi<lente. · 

Porque n Ca.mar!t dos Srs. Deputados t.fi.o só
mente e não tnmbem o Senado ~ Tenho ou viela 
aqui esta doutrina. d!t competencht privntiva 
da Camal'lL rios Srs. Deput:tclos para iniciar 
nquelle exame, e contr·a ella me inscrevo e 
inscreverei, ;tté que seja convencido do con
trario. 

Quando tt Constitukão,nos art. 29 e 33,trata 
da competencitt privativa de cadtt uma das casas 
do Congresso, ella niío ralla absolutmnente do 
ex<tme- de actos do Poder Executivo ttinda 
não denunciados ele criminosos; q llltndo trata 
especialmente no art. 34 das attribuiçries 
do Congr·esso (do Congresso , repito, não 
da Cnmar:t dos Deputados tão súmente), diz 
que lhe cttl.le declar:tr o estado de sitio e julgar 
o que lll\ SUIL tl.usencia {ar ueclttl'ttdo pelo Pre
sidente, npprovando-o ou suspendendo·o. · 

Por que, pol'ttulto, hn.vemos de tirar de nós 
estn ;tttribuição constitucional de tümbem 
examinarmos simultaneamente com n outra 
cas:1 do Congresso? 

SC!'lt porque (parece que assim veuetro o 
pensttmento da. commissão) compete u. Canmra 
dos Srs. Deputndos inici11r o procerlimento 
erimilml contr[L o Presidente da Republica, o 
o ext\me dnquelles documentos póde lcmr até 
n.hi 1 

i\Jo.s, vejo nn lei do processo de responsltl,i
lidade do Pre~idento d11 Republica .•. 

0 SR. ,\~IAUO CAVALCANTI-Ahi esti'1 preYe
nido o caso, perfeitamente, 

O SR. VmarLIO DA)IAZIO ... prevenido o c11so 
no nrt, 2·•, 2" ptWte, que diz (IJ): 

•< As conunissücs da Camnm dcweriío tlonun· 
ciar O$ tlelictos (commettidos lJelo Pt·esitlente 
da Republica) do quo tivel'Olll conhecimento 



20 ANNAES DO SENADO 

pelo exnme de quaesquer negocios: as !lo Se- diciarias. e que é o ramo que chnm:trci m:tis. 
nado, p.1r interme(liO da mesa deste, remette- velho e menos ardente do Poder Legislativo, é 
rão os papeis, em original ou por C(ipia, à Ca- que cabe mais nntumlmente iniciar o estudo 
marn. dos Deputados, p:11'n proceder de accordo dos motivos determilm.ntes t.lo estado de sitio. 
com os :wts. 5" e seguinte». Aind:t no final deste art. 4" do substitutivo, 

Sr presidente, acho que as nobres commissões-
0 SR. A)L~RO CAVALCA:'\Tr-Perfeitamente. de constituição e justiça estn.belecernm uma 
o SR. Vmmr,IO D,mAzio-Por consequeneia, nlternativa que não ó mzonvel, permittam-me 

si peltt discussão desses netos nos chegasse a con- a expressão, porque pode dar-se, no julga
vicção dtt culpabilidade do Chefe do Executivo mento do est.ndo tle sitio, o caso de que nimlmm 
ou seus agen.tes, por occP.sião do estado de sitio. dos ext:•emos dessn. nlternntim tenha logar, 
ou, pelo menos, de que lmvia m<tteritt p:1rn. mas sim tenh:t c:tbimento uma resolu~·ão me-
duvida tal que podes~e trazer a responsttbi- dia. . 
lisaoão do Presidente dtt Republica, calJia im- .Ddiz este artigo que «:t Camnra dos Deputa
mediatamente á mesn submetter essn preli- dos approvarà a ded<trol~•ão do estado de sitio 
minar á decisão do Senado e, quando Yencida, ou promover:':. a responsabilidade do Presi
suspender <t discussão sobre isso, colligindo os tlente d:t Republica que o ten lm declaru.do». 
papeis ou documentos e remettendo-os à C:t· Meus senhores, pode a Cnmara dos Srs. De
mara dos Srs. Deputados pam nhi procederem )lUtados de1xm· de approvar o estado de sitio. 
de accordo com as disposições da lei citada. nos termos da Constituição, por motivos em 
?lias, cassarmo-nos nus me>mos um:t attri-. nenhum dos quacs cabe a disposição final 
lmiciio constitucional, e o que não tem JUsti- deste artigo. · 
ficae)ão. Um caso, por exemplo : esclarecida pelos. 

Tem-se aqui argumentado pot• analogia debates, ptide tt Cama.ra suspender o estado de 
com o quo passou-se com a questão da n.ppro- sitio, cujo prazo ainda não expirou, porque 
vação do tratado das Missões, porque então en- nche que, embora tenhtt havido necessidade 
tendeu o Senado, (que aliá• tiuha si(lO o pri- ao principio, f!lli1ndo elle foi declarado, i ti. elltt 
melro :t occupar-se da materia) que devia sus· não existe e, portanto, a Camara ente:idendl> 
tara deliberação afim de ser deixtt(la a ini- que elle jiL produziu t~dos os seus eJTeitos, 
ci<ttiva iL Camara dos St·s. Deputados. l\las, tt suspende-o, não approvn a sua continuação. 
razão deste propedimento do Senado tbi outrn, Ora, nesttt hypothese, por que fnndamentl> 
nem h<t nnalogia nlguma entre os tlous cnsos: ha de promover-~e :t responsa!Jilidade do Pro
entendeu-se que um tratado submettido pelo sidente dtt Republicn ~ 
Gove~·no ao Cong·r:esso equivttle a um projecto Outro caso : depois de consciencioso exame 
de let... de inlbrmações e documentos, reconhece a, 

o sa. A)I.\UO CAV!.CAM'I- Com cet'tezn; e Cnmara que houve realmente conspiração e 
uma lei internacionnl. abnlo publico, mas que não assumiu as pro

porções de gt•ave commoção intestimt e, em 
O SR. Vnwlf,JO DA)IAzro ... e, como e p:•i· rii-(Of', poclin ~er dispensada a declaração do· 

vntivttmente dito n:t Constitui~•ão que "'di.~- estado de sitio ; mas t:tmhem reconhece quer 
cussli.o dos projectos de lei apresentados pelo as appill'encias, que lllt occasião se manites
Governo será iniciad:t n:t Cltlllttm dos Depu- tarnm de improviso e impossíveis de ser bem 
tatlos, por isso, s,·, por isso, é que o tmtado aquilat:tdas de momento, emm sulficientes 
das Missões J'oi submettido ao debate, inicial- pttra que qualquer poder cauteloso, que qui
mente, nessa cas:t do Congresso. zesse prevenir-se contra a immiuencia de vio-

Aintla. em :~l:ono da opinião tle que n:io lencins e desordens e contra o ataque revolu-· 
deremos tlespo,Jar o Senado tla c\J-pn.rtiei- cional'io das instituições confiadas à sua 
pação no exttme e julgamento dos actos rele- guartltt e Yigilaneilt, possa merecer escusa, 
rentes :10 estado de sitio, seja-me permittido sinão inteim justificação, t!e ter• rêcorrido a[) 
lembrnr o exemplo dtt RepubliC<L Argentina, meio extt•emo, mas constitucional, do estallo. 
cm cuj:t Constitui~i\o,arts. 5:l e 8(i n. I!J, se de sitio. 
lu que «compete no i:iomulo nutorisnr ao Pre- Eis tthi dou~ casos,em que não h a absoluta
~idente da Nação a. t!ecltwat· em estado t!e sitio mente motivo pam responSitbilidade do Pre
um ou mais pontos do territorio, em caso tle sidente da H.epublic:t ou daquelle de seus 
n.taque exterior» sendo que «em cuso de com- agentes rcsponsaveis que lançttt' mão do estudo· 
mo<;•iio interna, essa attt•ibui~'t1o compete aQ de sitio. 
COilfJrcs.<o» (Semulo e Cn mam dos Depu tndos.) Portanto, acl:o ~ ne este final r! o artigo tio · 

Com ell'eito, Sr. presidente, rellectindo so- pro:iecto que combato tem o t!csncêrto de ser 
!Jt•o o mecnnismn do nosso systcnm constitu- exclusivo dr. m:tis. 
cionn.l, somos Ievnllos :t ponsm· que ju~ta- Sr. prc~idente, o nrt. 5" do substil.utivo, 
mente no Sonntlo, ao lj!Hd incumbem 1'uuc1;ies permitta-me dizei-o o nobre senudor por Silo 
não sú lPg-islatims como ndministrativns e.iu- Paulo, parece que Jbi lançatlo sem :t pt·ccistt 
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reílexiio, porque levn a sing·ulares conse- em outro, siniio pelos tramites da reJbrma . 
.quencias! constitucional. 

Diz O art. 5° (!e): 0 SR. CA~li'OS SALJ,ES- Penso de mouo 
«Declarado o estado de sitio, o Presidente contmrio · 

daRepublica. poderá autorisa.r a. dcten~,fio ou o O Srt. Vmmr.ro DA~rAzro - Podemos, sim, 
desterro independentemente de processo, pelo chegar 11 resultado equivalente, porém indi-
tempo de O mezes, no maximo.» rectnmente ..• 

Parecên-:me it pl'imeit·a vista que o que se O SR. CA~rros. SALLES - Niio apoiado. 
queria.. era limita.r a O mezes a Jaculdade 
de decreta.r 0 Executivo 0 estado de :,itio, mt O SR. Vmmr.w DAMAZro .•• pelo meio lem
ausencii:t do congrêsso. Mas isto serra incon· urudo pelo honrado senador pelo Rio Grande 
stitucional, visto que 0 Presidente pót!e decre· do Norte. isto e, Jazendo convocar immediata
tal·o pelo tempo.que lhe parecer necessal'io, mente o Congresso. pam lhe serem submetti
entre duas reuniões do Congresso. dos os Jactos que determinaram a decretar;ão 

ora, 0 intervallo entre um<t e outra sessão do estado de sitio. Neste caso, todas as cliffi
·Ordinaria é de oito mezes, e nós não temos com- culdat!es ficam removidas, não havendo mais 
petencia para reYogar as disposições constitu· necessidade de cogitar.se dos quatro, seis ou 
·Cionaes, pelas quaes 0 Presidente, nue de- oito mezes de dura~iio do sitio decretado pelo 

1 l ., Executivo. 
crete logo c epois · c e encerrndtt <t sessão, 0 Congresso, com a. sua autoridade con· 
pocle fazei-o ue pleno direito, constitucional- stitucional, fi1ni suspender ou julgará que 
mente, por mais de seis mezes, si assim o deve continuar 0 estado de sitio. 
~ntender. 

r.endo, porém, de novo e>te art. 5,, che- Veiamos agora Sr, presiclente, o art. G do 
·guei tL conclusiio de que o que se pretende sulJstitutivo (Lê): . 
com elle e: que, qualquer que se.i<t o tempo «:\ suspensão do estado de sitio pelo decurso 
pelo· qua.l for dechLrado o estado de sitio, as do tempo que lhe J;',r fixado no acto cht sua'de
medidas de repressão tomadas niio possam claraçiio, não acm·reta n. cessaçiio dos:· éffei
durar mttis de seis mezes. tos dns medidns empregadas, as quae~ ;.c.Qnti-

Mas neste caso temos uma. consequenci<t, nuam a vig-or:w em relação ás pessoas':sohre 
que tornn. esta interpreta~iio de todo ponto quem recahirem. · ·· · · 
inacceittwel. Com effeito, supponha-se que o Findo o tempo determinado para a deten
Presidente dtt Republica, em um caso de gra.ve ção ou desterro, os pacientes seriio imme
commoç,fio intestintt, ou de gnerm extern<t diatamente postos iL disposi~ão do juizo com· 
que amen.ce n. segurançtt da Republica, decltwe petente, <tfim de serem processados e,iult;ados, 
o estado de sitio pot• oito mezes. Si, no fim rio stt!vo unicamente o cttso de amnistia». 
seis mezes ns medidas de rept•essão fbrem sup· Antes de tudo, .Sr. presidente, estas dispo
:primidas, dar· se-1m o seguinte, que não e si~ües dos arts. 5° e li" nos diio a conhecer 
razoavel; nem mesmo concebivJl: como poder;i que as medidas excepcionaes que podem ser 
continuar o estado de sitio ainda. por dons me· tomadas por occasiiio do estado de sitio 
zes, uma vez que aquellas medidas niio 110tlem niio sü.o devidamemte apreciadas. na sua 
mais continuar. verdadeil'tL n,ttm·cztt c valor, pe!tts nobres 

O Stt. CAMI'OS S,\LLES- O sul>stitutivo teve commissties. 
cm vista que o estltdo de sitio não se prolon· A Constituição dtt Republica Argentina 
gue por mais de seis mezes. consagra. a respeito unm disposi~iio no seu 

at·t. 28, que foi em P<Lrte citado pelo nobre 
O SIL VmnrLro DA~!AZ!ll - Então, si e senador por S. P;wlo, disposiç,ão que en

esta a intcrpretaçiio (que aliás eu me tinh<t cm·r<L um ensinamento e Jlrmtt tt verdadeim 
recusn.do a acccitm·) dit•ei, segmllh vez: n•'>s doutt•imt sout•o a natureza dessas medidas. 
não temos o direito do reJormar pm• lei tmli
naria. tL Const.ituiçiio c esttt dú. plena. comtJC· 
tencia ao Executivo pttrtt Jlxar tt tlm·a~iio tln 
estado tio sitio por tempo s,·, por clle dctermi· 
naclo, n.tl• ;'t Jll'i mcim rcun i fio do rong-t•esso. 

Si o tempo determinado pelo Presidente tht 
Republica Jill' de oito mczes, int.cr'\'nllo entro 
duas sessC>CR Ol'tlinal'ins, e si a tleehwn.r;li.o 
do estado de sitio tiYer lngar logo liPpois de 
encm•t•tttlo o Congr·csso, nesto cuso tlumnto 
oito mc·~t'i' o estado do sitio !ln. tio subsistir, 
porque niio temos compctondn. pam rostt·ingir 
nem :tmpliar• tt Constituit;iio lll'Ste vonto nem 

0 Stt. AMAllü CAYAT.~A:'\1'1-E' exu,cto, 
mosr.rn. que nellas nito lm mlios, mas sim· 
plesmente reprcssiio pam fazer cessar a 
pertmlmçií.o dn, orr.lem. 

O SR. Vn.orLro D.~~rAZIO - Exactamente; 
aquolle artigo d:t constitniç,.-,o argentina dá 
aos inrli viduos pt·esos por conspirnç,fio tt Jitcul
tlatlc de pt•o!brirom: on soJ!'t•cr' n.s merlid:ts do 
rept•essiio dentt•o do paiz ou saltit• do tct·ritorio 
tmcional. 

Nilo e, pois, p~ssottllllCllÍC WXil.ÍOJ'iO OU quo 
poss:t trazer conscqncncias tle.<astJ•o.<tts à Sttudo 
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e vidn. dos cidadi[os dctentos, o caructel' eles· pois, tamhem de competencia. Com efl'eito co
sas metlid>tS, que não devem parecer penas, meçarei perguntando: o que se entencle por 
mas .apenas medidas de gn.;-a1!tia ,PD~tt_ o potler suspen~fto de g-amntias constitucionaes? C1•eio 
publico ('Ont.rn. o ntaque i!S mstltmçors, mn- que posso dizer que é o estn(IO de e1fectividade 
niJesta.do directamente e pol'iitetos, e com gora- do poder conJerido iÍ autoridade executivn 
ve perturhttç[o da ordem. peln. decretaÇ'íiO do estado ele· si' i o, de im· 

Seja-me permit.tido citar textualmente o ti- pedir q ne se exerçam livremente certos di· 
na I deHse art. 23 da constituição argentina (lê): rei tos individuaes ou políticos dos cidadãos na 
. « Dumnte a suspensão de p;amntins con- área. territorial comprellendida na declaração 

stHucíonaes não poderá o Pr·esidente dtt Repu- do sitio .. 
blictt condemnar por si, nem upplicur penas. Si assim é, a suspensão· llo estado. de sitio 
Seu pod1•r se limitará em tal caso, >t respeito equivale á suspeu.wio da suspensrio de garan
dos pessoas, a prendei-as ou, tmnst'eríl-as de tias ou, o que é o mesmo, voltam as garantias 
um ponto Jlttra outro cb nação, si ellns não até então suspensas ao primitivo estado, ao 
preferirem sa.llir do terrítorio argentino.» estado anterior ao sitio, ao estado norma.!. 

Assim. Sr. presidente, o estado de sitio não Agora, quanto ;i competencia: si u. Consti-
passa n.lli de um meio de segumn~.a de que tuição dispõe que o estado de sitio e tt conse
lanç•a mão o Poder Executivo para desmante-
lar a conspimçfto, ao mesmo tempo que se Jbr· quente suspensão de garantias serii.o decre-
talece para resistir aos intuitos clelltt, armado tados pttra um ou mais pontos determinados 
com tts stms Jorças normaes e com os recursos do territorio, não temos. e ninguem tem 
ordinarios do, constituição. direito nem competencia para restringir 0 es-

0 preso por conspiração póde ~ahir do paiz; tado de si~io à suspens;io de garantias apenas 
se lhe convier; mas, si ficar, contínuarilpreso, em relaçao a certos e determinados indivi· 
ou seJ•ti. internado. duos ou, por outra, a manter suspensão pes

Isto sim, é outro modo de ver. bem rli- soai de garantias sem estado de sitio. 
verso daquelle que se depreltende da Jcitum O SR. CAMPOS SALT.Ils-V. Ex. viu que o 
do projecto em discussão. Supremo Tribunal decidiu em sentido con-

E' uma. disposicão que deveria ser por nús t.rario. 
adopt.ndn,. Contrario, porém, Sr· pPesi- O SR. Vmarr.ro p~MAZI0-0 Supremo. Tri· 
dente. ao espírito que inspirou o artigo con- bunal Federal deCJdm que não lhe cumpria 
tucional arg-entino é o ]Jensamento que trans tomar conhecimento dos actos concernentes no 
parece no m;tigo do substitutivo que leio (13 ): estado de sitio lli1Qllolla occasião, e a doutrina. 

«A suspen8i'io do estado de sitio não ac:tr· em que se fundou lbi .esta:-Uma vez que a 
reta. a. cessaçfio dos eil'eitos das medidas em- Constituição commetteu ao Poder Legislativo 
preg;ttd:t~ em rela<;.lio ás pessoas sobt·e quem o julgamento do estado de sitio, c o Poder Le· 
recaliirl'ln. ~' gislaJ.i vo tinha de r•eunir-se dentro empouco, 

Comb>ttenr.lo Itontcm c~te n.l'tigo, como hqje a elle competia. verificar >t existeneia e o va-
o Jitc;o. o nobre senador pelo Rio Grttlltle do lor elos c~·in;JCs e ti inte\'li:!rencia do ~!ndigitndos 
Norte citou o exemplo tht Pr•uBsitt monnr- como crunmosos, e somente clepo1s do julga· 
eh leu., aul.oritaria e militnrisntltt; seja-mo peP· menta politico & que podia. te1• Jogar qualquer 
mittido eimr aimht o d:t RepulJlica do Chile. ac~ão propriamente jmlidaritt. 
A coJJstii;ui~ão Chilen>L diz (I~ ) : << Art. Hi2 O Snpt·emo Tribunal decidiu assim, mas, 
( ulti"'" Jlrlrte) : As medidas que tomttr o Pre· lJem que !ne lil;ll~ça autoJ·itlade, oustwei di· 
sideu te tia Republica em virtude do estado zel-o: cu nao o lttrm do mesmo modo. 
de sitio não poderão ter duração suporiur ;1 · Tornando no que dizia. quando J'ui honrado 
deste, lll!ll\ Yioltwã.o ... · (E' a pttrte que lm com o n.parte r!o.n~'hl'e senador: a tlccreta.ção 
pouco citei), .. nem violarão as gnmntias do e~tatlo de s1t10 ll~JlOt'ttt tt suspen>ào ele ga
constHueiouaes concctlit!ns nos scmHlot·cs c de· rantms e, r~.c.onll'fl')''" se>Jsu, su~pruso o ~:stado 
puta do:<." de sitio, estão I'CSt>LlJelr.cidas as g-amntias, por

que estn. seguno!;t su~pensão equin\le ao reco· 
nhecimento das condiqües not•m:tes, da elflca· 
citt dos recursos legues ordinm•ios, de que lm-
1Jitualmente hmçra milo o pocler publico para 
gm·;mtir a sutt tLutoridade, :t sua acç·[o le· 
g·itinm e o sou J'unccionamento reg-ular. 

E ren lmrnte, · nacltt mn.is rusoa.Yel do que 
isso; e s,", por excesso de pree>lll('fio. certa
mente ú qur Joi expresso o que i! intuiti
vamente, Jogico. 

o Sit. CA>IPOS s.u.r.Es-Note v. Ex., ntú 
u.:,tom se conscrYn o estado de sítio na. Hcpu
blica Argcntintt, no passo que aqui J"ez-~c pol' 
72 1\0l'US. 

Portanto, S1•. presidente, suspenso o estado 
tlc sitio e por lorç:t do l'esti11J{llecimetlto de 
g'tll':lll{;ia.s, l'ovivo o tlireitoque tem totlo cida-

0 SJt, YmouJo DA~lAZJO-Sl'. pt·ositlento, tliio. ac~usado de ser julgado pelos tríbunaes 
antes de tudo csttt questilo ó tle lo;,dw c, de· or·tlmnr10s. (ApMte.<.) 

------· ·-· -··· .. -·-" ., ..... 

I 

~ I 
'i 
i! 



, ' 

•' ' 

i 

I 
I 
l 

I 
l 

SESSÃO P.M JS 'll" . .JUNHO DE J8U2 23 
-----------------

0 SR, VJRGILIO DA~IAZIO-Com ell'eito tem-se: 0 Srt, VIRGILIO DAMAZIO ... mas que se queira 
compnmdo o estado de sitio com o direito rle atei ~ubtrahiL· iL acção investigadora dessa jus
legitima cleJ'estt. E' exacto, e acho bem cttbida 1 tiç•tt, por fttllivel que seja, aquelle qt~e pede 
a comJ?ttmção. Mas o que é que se dit em re- i que sejam seus actos julgados por· ella, e o que 
laçüo tt legitima defesa do indivicluo ? i não se explica e, ainda menos, justifica! 

E' preciso que se prove que aquelle que: O Srt. A)IARO CAvALCAl'il'l- E' uma ty-
commetteu umtt violencia, um homiciclio, de-' munia. . 
1e_nden~lo-se, nt1o tinha na occasiüo outro meio,l o Sn. VIRGILio D.t)!AZIO - E' unm in
nao t1~ha ~~~tro r~curso efflcaz contra a iquidade ! 
ag~re~sao sp1!r·Ida senao aquelle. . _ . I Disse, porém, o homado senador por São 

l!:ntt~o o acto, que en~ outras con~lrçu~s seru1 Paulo (todos nós o 0u,•imos, eu com surpreza, 
um cr•Jme, naquellas e um acto JUStificado. mas com religiosa attenção) que s?ria arris-

Aquelle, porem, que, deílmdendo-se e canse- c1do entr0gar tal assumpto iLs investigações 
guindo escapar de uma aggressii.o, vae além d11jnstiça ordinaria. 
da necessidade da defesa propria e por sua vez! Mas arriscado porque 1 Porque, disse S. Ex.,. 
commette uma violencia que .it't não justiflea a i nessa ordem de crimes ci difflcil e muit~s ve
imminencia e a grandeza elo perigo, nlio tem zes impossível co!ligir elementos snfflcre)ltes 
mais o direito de nl!egar em seu nwor tt Ieg-i- de prova directtt e então vale muito mms a. 
timtt defesa; porque neste CUSO elle pttSStt a prova circumstancia! do que a prOVtt teste
ser o aggressor e, victimtt de um erime :linda munhal e documental. 
lw. pouco, elle por SlHt vez se toma criminoso. Então, Sr. presidente, uma. de duas: ou 

Mas, Sr. presidente ainda htt um;t considera- essa provtt circumstl1ncial sl1lta aos olhos e 
ção que 1hrei contra esse artigo do substitu- neste caso a justiçtt ordinaria nem sei basta, 
tivo. E' I'Cttlmente umtt iniquidade trnnstbr- como melhor póde apreciai-a, ou ha duvidas 
mar-se,pelo exag·gero de uma dumção injusti- e é 0 caso de, por intervenção do mesmo Po
flcavel, aquillo quecleve ser considerado, como der Executivo ou expontanea iniciativa do 
constitucionnlment~ é, simples medida de re- Poder Legislativo, vir o manto da amnistia 
pressão, em outrtt medida que evidentemente cobrir· tudo, porque, pesadas bem as cousas, 
tem um caracter de pena, mas pena discri- quando 0 espírito dos juizes vacille, ind~ciso 
cionn.rittmente imposta e sem ll>rma de pro- sobre o mlor jurídico elas prJvas adduz1das, 
cesso. ]laveriL motivo para dizer-se ao Poder Exe-

Sim, Sr. presidente, sem que sejam sub- cntivo: m·rn.stes y,:,s tambem ou vo>sos ngen-
mettidos n IJiocesso e J'nl!mmcnto, quer o t d 1 e O' ·~ es, no mo o p3 o m n s ..... substitutivo ~1ue sotrram longo tempo os ri-
gores que lhe~ 1\Jrem impostos tanto a que!- O SR. A~! ARO CAYA~C,tNl'l -:-E em m~teria 
les que porventura J\Jrem innocentes como os }Jen~~:l, qu~ndo !m d~Jmla, dectde-s9 pela umo
verdad:•iros culpados, aquelles que elevem cencut. E o prmcipto. 
realmente ser punidos, sim, mns mrdit1nte as! O SR. VnwrL!IJ DM!AZ!O- Certo é, pois, 
1brmalidatles e cm·cttdos elas garn.ntius tl;t lei; que niio se pllde dizer com razão que o julgar 
commum. 1 menta dos Jitctos criminosos que tlemm loga
. E nmis ainda, sr pt·csident:J: no c1!1Jo c~e seis i ~\0, e.s~ndo. r!e si.~~ o nft? ll.e"~" sCI:_ ent:~e~·~.e t~ 
longos nwz;,s, em qne, sob tt denom1naçao de ;.Jl''tt(.t_olthtmu,t potqne C»·'. I)·LD oll.eteç.,t as 
medida de rept•essiio, r~·pito, 0 preso soJI'l'eu 1 gat·a.n1 ms !1ccessnrms: honm a mtcgridatle da 
vordatHJ•tt pena, então ti aintltt submetticlo 11 i nosstt mngJstmtnrtt! 
novo pl'O<oesso, que ti mais uma clclougtL IH\ ' O Sn. Ali!AlW CA YALCANTI - Pat·n. muitos, 
prisii.o. elltt o1!'erec:• mais gttmntias tio q tte o go-

Supponlmmos, a.gor<L, que m•sse proeesso, ycrno. 
pronltla. cttbal e plenamente 1t innoct•ncia da- o SR. VHWILIO D.t)!AZIO _ E niLo se diga 
qnelle cidadão ps•rantc o tribunal ot·tlinnrio, mais, SI'. presidente, como aqui foi dito, que, 
sejtt elle ntlmtl absolvido ; onde acltarú. elle, e pt~l'lt dar-se a interl'erencitt d;~ jui'istliçüo ortli
como, n indc•mnisn~·ão devida aos so1l'I'imentos mtritL passado o estado de sitio, mm preciso 
in,iustamente curtidos t'~ ming-wt de justiçtt? riscar o a.rtigo 80 tltt Constitui~.iw; po!•que 
Quem !'cmediará, o como, os dttmnos tlttsnmle, eu ]Jnsso, invm·tcndo 0 arg-umento, dizer: mas 
o os da Jortuna, o os mais q uc tht mesma o ri- cntiLO, no vosso Putcmler ll porque .i ulgu.is ne
ílem proviet·em? · cessaria conser,·m· o nrt. 80 cht Constituição 

Que el'J•c n. justi~tt exct•citltt pelos tramites eleveis querer suppi·imit· os ttrts. 115 e outros 
or·clirml'ius, e passivei. ning-uem u nr~tl. e do Cocligo Penal. q uo dizem respeito nos crimes 
muitas vezes so tom tltttlo, por . .[ li O otnl1m. o elo couspimr;ãu e mtli.' ct•imos políticos? 
m•rtti' (•. tln. mttur·eztt tias cousas !Jumnun~. · · o <· \ · c 0 'N r s· J"JJtt' 15 .oll.. J ~!ARO A YAL " 1' - ao ga t, t 

0 S!t. A>IAI\0 CAYALCAN1'1- Sem tluvitla. inutois. 
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Vem a mestt o seguinte 

SUBSTITUTIVO AOS PROJECTOS li'S. 8 e 9 

O SR. VmmwJ DAUA~ro-Ontro argumento. 
apresentado eomo de :;rn.nde vnlm· contm 
os que comlmtem esse luxo desrwcessat·io de 
prepotcncin ~ue ;;e quer tl<tr ao Executivo. me
iliante o projecto substitutivo em diseussão, 
consiste em di~cr·-se que htt um correctivo nn.s 
attribuiçües do Cong-r·esso contm excessos ou O Congresso :li'a"ion:tl tlccret:i : 
abusos daquollo l10tler·. Art. !.'' A resoluç<i.o pcht qual, nos termos 
Como~ Mas si o Con:;t•o;;so tiver de reunir- elo nrt. 3•1 n. 21 da Constituiç:iio Federal, o 

se em sess:i.o ordirmrin s[> 7 mezes ou nmis Congresso declarar o estado de sitio ou ap
depois dtl. tlccln.ear;ão do r·stado [!e sitio e o Pre- provar ou suspender o estndo de ~ítio que 
sidente dtt Republica não quizer convocttl-o houver sido declamdo pelo Poder Executivo 
extraordinari;tmente... ou seus ng·entes reS!JOnsavcis, será por este 

O SR. AiiiAlW C,\V,\l.C.\:o>Tr-B:tsta que seus poder JH'OIIltllgn.da o mandada cumpr·ir, indo-
amigos não compareçam. pendente de sa.ncção. 

~ ]." Essttre~olur;~o sofft•m•it uma só discus-
0 SR. Vnwrr.w D.UIASIO ... e utlmittida sii.ó em cad:t cnmam e :::srá tomada por maio

mais a exclusilo de um certo nunwro de seus ria. tlc dons terços. 
membros, comnrehellllillos nas medidas de ex- § 2." Qmmdo a resoluç,üo tbr declarativa do 
cepção, porlcrãô Jlcar tüt\ seis mezes. S2g"tmdo estado de sitio, nella set•tio pretlxatlas todas as 
o art. 5" do pr·Qjeeto dns honradas commissües,. condiçõ.'S ao mesmo relllrentes. 
os cidaüií.os presos ou üesterrudos it cspern. tlc Art. 2." Si Jbr o Presidente da Republica, 
serem, primnir·n.mcnte. snbmettido,; os actos do nos tet·mos do art. 80, §§I" e 20, quem decla
Governo an juJg·;tmento do Cong-resso, e depois rn.r 0 estado de sitio. o Congresso Nacional 
de longos tlebtttes, e sl> então, os actos delles reunir-se-1m, independente de convocaçilo, 21 
accusados aos processos dn . .i nstiç'tt ordirmria! dia~ depois d:tquelle em que tiver sido feita a 

Nilo !ln. pois, correctiYo algum no Congres- dechtrn•;·ilo, ttfim de dar cumpt•imento ao dever 
so. Só podcr:'t ha1·er, ~i acttso o esiAtdo de sitio que lhe incum!Je, na conformidtttle dos citados 
coincidir com a <tppmximação d:t reunião das art. :34 n. 21 e art.. 80 e seus parag·r•apllos. 
Cama r as. N:i.o !ta remedia pam is,o, si não § I . " Declamrlo o estado de sitio, o. Presi
aquelle qne Jbi lembrado pelo nobre senndor dento da Republicn. communical-o-lm imme
pelo Il'o Gm::dc do Norte: ser o Congresso di<ttamente aos go\'et•nadorcs tios Estados, 
convocado para se reunir extrttot•dinariamcn- para qnc estes o communiquem aos respecti
te, logo clr.poi8 d:t docwtnr:ão exccpcioual,allm vos membr·os do CongTesso. 
de tomar conliedmcnto dos lltetos que dernm § 2." Dentr-o do prazo de cinco dias, conta-
lagar ao estatlo de sit,io. 1!o:; dartuelle cm quo tiver Jogar a 1" sessão 

Sr. prc•identc, nii.o quero tomar mais tem\10, do Congresso, o Presillente d:t Repubhca 
não quOI'o aunsn.r· da paciencia do Senal o. envin.r-lhe-lm uma mensagem, em que <levem 

· · •t 1 · ser rei:ttaclas, motivadnmente, as medidas de L1m1 o-me :~ csttts Jltt <WI'<t•, as qu:ws Jll'Ova-
velmenb Hão terei de accrescontar outr:ts, excepçilo que houve!•cm sido tomadas, :t qual 
Pot•que er:.•io que niio voltarei :·1, trilmn:t soLm scrú. instl'llidn. com todos os tlocumentos que 

· existam em JlOdet• do !!'OW't'ntl. esta mn tc•rin .. Terminare! pedindo Yenia 11:\l':t '" 
apt·esonl;a1· mnis um pr·ojceto suiJ.>tituti\'o, em § :1.• A lltltn. t!e cnmpt·imcnto deste pre
que procut•t•i eonsolid:tr :HjUillo que pareceu- ceito niio impedirú. qne o Cong-resso delibere 
me htW<'l' de bom. niio su no men pdmeir·o o r2so!\'a, ~omo e t!u. snn. competencia, nn 
projecto, r·omo no do nol>t'C scmn.dm• pelo Ji'•rm:t dos precitmlos artigus constitucionaes. 
Rio Gt•ttnt!e <lo Norte e t:unbem em n.lg·uma Art. :3,• A t!ecltu'l\f;iío r\:1. suspensão elo 
das dispo~içües do que li:< i apr·esentntlo pohts est:ttlo de sitio Jhz ces.>nr n snspcnsií.o tle :;amn
nobres cum 1ui"'ics, scrHin t•elator 0 nol>re se- tias. suhmcttendo ú.juristlicçiío tl:t ,iustktt ordi
nador pnt• ~.Paul", e que me trouxe a esttt nnrin nquelle~ cidmlií.os fJliO liouvcrcm sido 
triuunn. pn.1·a cnml>:l.tt•l-o em nome t!o espirita att.ingidos pelas mctlidas de rxccpçiio cmpre
liberal u tlenlllet•al.ieo, n IIi s:wl'itlctttlo :'t Pl'C- g;v !n.s. s:1 J\·o cn so de n.m n isl.in. 
occupar;:"io autcwlta.t·in.. Art. -L~~ A suspensilo de g'iLl'n.ntiils ('onstitu-

cionnes. lleterminadn. pelo estado. tle sitio, 
Eis o rnen snlh;titut,il·o : ( Líi) n:1o n.t.tingiri<. ns membros do Cong-resso, nem 
PeQo n \'. Ex .• ~~·. prl'sit!ente, c aos nol>rcs os meml.>t•os t!o Supremo Tril>unnl Federal, 

senadm•t•s q 110 t.ivern.m n. l>encYolcncin. de mo salvo caso de prisão um flng-rn.ltto. 
onYil•, d. seu!pem-me trr sido muito m'ais Art. G." ReYOg'tLill·Se ns dis110sir;ücs em con-
Jong·o o enfiHion\io tlo fJUe tlese,iavn.. trnrio. 

O Sn ... br.\ttn C.\I'ALCA:\''1'1- F:tllou muito S:tln. das ses.<ües do Scna<lo, JS de junho 
bem. (.11wiados.) tle JSD~.- r:,•yilio Duliur;io, 

, __ ,, ·-••o O •oooooo• •••• •o•oo •o•PO' ••-• ·-·-••••• "o'•·-• "•· 0 " 

::s;:;., ........ .,._.:s··-~ ~--- - -

• 
11 

ii 



-

S!·:SSÃO, EM 20 DE ,JUNHO DE 1892 25 

E'_apoiado e posto conjuctmnente em dis- Ballia, 1- Senador Monteiro de Barros-
cussue, na parte relativa ao ar•ti"O em debato Rio. 

A discussão 1lc:t adiada peht h 'Ora. · 
O SR. PRESIDENTE designn. n. seguinte ordem 

do cli:t pttm 20 do corrente : 
Segundn. discussão do· projecto do Senado 

Julgamlo interprettw a uspirac;ão da classe 
dos agr·icultores liahianos, Jelicito v. Ex. pela 
iniciativa de introducçilo de cllins.- Enge
nheiro Bulwctila. 

n. 12 de 1892, alterando a disposição do art. 3; 
da lei n. 35 de 20 tle janeiro de 1892 · 

Continuaçfi.o da 2" discussão do projecto do . Bah.ia, 1 O-:-Senador :Monteiro de Barr?~· 
Senado, n. 8 de 1802, regulando 0 estado de Osstgmtar10s, tleputadosestadoaes,fehmtam 
sitio, com os pl'ojectos suilstitntivos o1\'erecidos V. Ex. pela ltpresentaçiio do pro,jecto tle intra· 
pelo S.t'. _Visgilio. Damasio, sob n. 9, e pela~ ducc:ão no Brazil de trab.alh~.dores chineze~, 
comm1ssues reumdas de ,justiça e len'isl:wi'io e 1 e trltbalhttm no mesmo oljJecttvo nn. assemblea 
de constitui~ão e poderes. sob. n. 17"· • do estatlo.-Rodtiytws 1'd'cei•·a.-C••tt; Rios.-

Tet•ceir<t tUtu. da proposit;ão du. ca~ara dos' Fhwio de "1'l'at(ÍO;-Joao 1'a1ti'~nto,-:-A?·ist.idcs 
Deputados, n. 33 de 1891, esttthelecemlo os Galvao.-Pad;·o (,onçal·~es.-l<tanc•sco Vtan
casos de competencia exclusiva dos poder;'S n<t,-Banlo Lacct·daPoitn.-G'!wistovt1o lllas
l~demes ou estt~doe~. p:tm resolver·cm sobre cet1'.cnft.rt.<. ---;Som·cs (;'h'tvcs.-Sn:Mos Sott::a,-:
Vlas de commurnca<;oes fluviaes ou tcrt•estres, A1:•r.tulcs h~~·oes.- Salvado!· P•nto.-.-1:ttomo 
e os em que eleve lmveraccordo entre a Uni'io Ptl'c<,-.TH1to Ccsar.-Roclta Leal. -Reg:nllldo 
e os estados ou destes entre si· ' B;·anr/ao-Lrwtindu Rcgis.-Salvodal' Pit·cs. 

Seguncht dittt do 11rojecto do Senado, 11 • 15 -Gomes Oliceito. 
ile 1892, autorísnndo o Poder Executi\·o a 
conceder a a.posentaç·ilo a Bernardo Jose dn. Pltmhybuna, 5junho-Senador Monteiro ele 
Costa, no Jogar tle clleJ'e de secr·ão da secre- Barros-Senado-Rio. 
tu.ria da. Agricultura ; • 

Terceim dita do projecto tlo Senado, n. 13 
do cprrente anno, concedendo licenca, sem 
venc1mentos, ao procumdor seccional da Re
publica no est11do de S. Paulo ; 

Segund11 dita dtt proposição da Camnm dos 
Deputados, n. lO de 1892. autor·isando a con
cessão de pcnsiío it viuVlt do tenente reJormndo 
Hel vedo Muniz Te!les de i\Ienezes: 

Disc.us~ão unica do parecer n. 00 de 1892, da 
commtssao de tlmtnças, so!Jre ex-escriptumrio 
da Contadoria de illu.rinlta Iunocaucio illenezes 
Vaseoncellos de DrumnJOntl; 

Primeira discussão do projecto do Senado, 
n. lO do correntu anno. pm·mittindo tt line 
e1~trada, no ter·r!tol'io da RepnlJ!icn., n im
mJgmutes rle mteJOlltdidade chineztt e japoneza 
~ chtf!dO o~tms proYidcncius pam auxiliar essa 
nnmrgmçao. 

Levttntu.-se a sessilo às •l hor•tts dtt ttu·t!e. 

.Pttblicnçilo faito. a recgtsrimento do Sr. 
Monteiro de Barros, e por deliberaçílo do 
Senado, no. sessilo de 1 t:1 de jttllllo de ~ 8 9 :a. 

Ba]Ji[l, I do junho-Senador Monteiro de 
Barl'os-Ilio. 

AJ:t~om·n.dn. ~ahin.l'cl!citn, V. Ex. polttn.prc· 
seJ~t:açao ~lo prOJecto tle mtrqllucl;•io de ellins, 
nmco meto tlc suatltt sttlnu;ao.-Desembal'ga
dor Be;'f!ii!J"C''· 

HGNAULI 4 ·- \' • r r 

A com missão distr·ictal de S .. Tose do Rio Pre
to, município .Juiz do F•',m, nomeada, promoveu 
a propttg:tnda de introducçilo de tr;tualhadores 
aziaticos,e Jelicitn. V. Ex. e ao paiz pela acceíta
Çtio que YtJe encontmndo C$ tiL idea salvadora.
-'Li1tanio Btn'lWI'riillo Jlonteirn de Bm·•·os.-.Toa· 
qnin~ Ildefonso rlc Bm·J·os.-llrmtHctido úsm· 
de Jiil·anrla L;11w. 

30" sessao em 20 í:e innilo de 1892 

P;·csiclei!ci« dn S1·. PJ•uclmlfl: do Jlonws 
(v ke -p;·csid t!tlte) 

St.:':\Df-\1:.1 .>-Chn:nntl:t-14'dlnt·n 11 nppt•rw:lç;i.o !ln. nctn. 
_g:~t·J~l'ft·J.'·Tl:- Pnt•ef:.li'OS-IliscuJ•tw dn ~r. F. )ln .. 
ch•tdn-Ynt:u,•:i.:t t!ll p:u'flCUI' u. 01-(hm::\t pu lli.\
EnctH'filtJtt!HL•I dn di~r}U!<ó"ii~u do pt•ojtH-'tu u. 12- Dis-
1711/'Sil n fl!tJt;t!lrltl, dn ~~·. n~u·l}'l- .\ppt'fl\'tlÇii.n,llO IJI'{loo 
jt•ct.tt-l~t!rpwd··tt.!Ut.t tl11 St·. ll~tHIIIl u stm nppt'ltV~li,\[W 
- n:~c~U:lSJlil i]q JH'd.ir~Ctll 11 ~- Ob~nJ'\'111,\iii'S llo :-1-r. 
Jll'tl~Jdoutu- EtiCOI'I'a~Poll\.ll 1ln. rliseiJSSi'"L 1 1ln profo .. 
l'II\1\.\Íl\ t!n'<. prnjlH'!tq~- Oll:.tot'\'U(~tH!S dn St•, pt•t•twlr•ule 
-lliiiC\H':\0 tio St•, !0:1\":'illll .\Inttlll:>:-l·~llltl:ld:r:-:.-EtH.'fH'· 
t':t.t:Jt•Htn tlt~ tltscn:-;s:t:• rlu pr~~loetu-ClHllltndn-.\din
tiiOt,lt•t dll \'tltU•::11•- i)ÍNCHN~iin' dtt Jll'llJIONil,'ii:O U, 3:J
Arilatttl'tltrl dn dlscnssiin- l !lrsBJ'\'Il(:lim; do ~~· pt•osi· 
duutc-Ul'ClOIU tlú di:L pni'IL 21 do COI'I'tlllln, 

An mcio·tli:~ cntn]ltLt·ccem :1:1 St·s. sen:ttlores, 
tt sn.)ler: Prtulc>nte tln i\Iot·nps,.lofio Pedro, An
tonio Baenn., Ptmtcisco Maeltndo, Souzn. Coe
llto, .Joaquim S:trment;o ~lnnoeWnmtn., Cunlut 
.Juniot•, Ct·u~. Elys<.!U 7\ln.t·tins, Cntuntla., .1os6 



2ú AN:>'AES DO SENADO 

Bernardo. Oliveil'a G:tlvão,Amn,ro Crtntlc:tnti, 1 a acta da apuração gera.! dos votos feita pel:t 
Firmino tln. Silveira, Ttwares Bastos, Rosa .Tu-~ uWma Cam:tra Municipal eleita. 
nior, Caolho e Campos, Virgilio Damasio. Do· Do exame desses papeis verifica-se que 
mingas Victmte, Monteieo de Btn•ros, Braz 

1 

deixaram de vir ao ôenado 132 authentlcas, 
· Carneiro, Saldanlm Marinho, Joaquim Felicio, tendo sido cn,·iadas, entretanto, ii camara 

Americo Lobo. Campos Sa.Ues, Rang·eJ Pes· apnradot•a 112; e bem assim que não houve 
ta!UI, .Joaquim de Souza, Silva Canedo, Pu,ra· vicio nem irregularidade na eleiçfto. 
nitos, Snntos Andmdc, R:tulino Horn e Luiz A apur:1çiío g·ernl dos votos dá o seguinte 
Deltlno. resultado: 
· Ahre-se a sessão. I" At•istides da Silveirn Lobo... 2.990 votos 
E' lida, posta em tliscm~iiÔ e sem debate 2" .Tose da Costa Azevedo (Bariio 

np]lrovada tt acta. dtt sessiío nnteriOl'. do Ladario). . . . . . . . . . . . . . . I .07(i » 
Comparecem durante 0 correr da sessão 3" Rodt'igo .Tose du. Roc!m....... 270 >> 

mais dous Sr;;, 80nadot·es, n saber: Aqui li no e outros menos votados. 
do Amarttl, Joaquim Murtinlto e Gil Goulart.. A commi~são, portanto, é de parecer: 

Deixam de comparecer por mor,iYo justo os 1 o, que seja valida n eleição a que se pro-
Srs. Thomnz Cruz, Gomensor•o, Almeida Bn,r- cedeu, no dia 20 de abril do coerente anno, no 
reto, João Neivn, Eduardo Wn.ndenlwlk, Districto Fedem!; 
Pinheiro Guedes e GE-neroso Marques. 2", que se.itt reconhecido e proclamado se-

Deixam de compamcer sem cn,usa Jmrtici- nadar. pelo mesmo districto, 0 Sr. Dr. Aris
pacl~ os Srs. Theodoreto Souto, Lnpér. Este1·es tides dn Silveira Lobo. 
JumoJ·. Ramiro Bnrcellos, Pinheiro Mnc!Jado S:tla dus commissi'íes, 20 de,1·unho de 1892.-
e Julio Frota. o ••mpos Salles .- .Toaqi!i111 Ji'alicio .-F. Jlfa-

0 SR. I" SECRET.\JUO dit conta do se- ch<~rio. 
guinte 

N. i! - 1892 
EXPEDIENTE 

A's commissües reunidtts de jusl.iça e legis
lação e de industria e artes J'oi presente o 

Tl·eR officios do Ministerio da Gner·ra, da· requerimento do Dr. Luiz Gonzaga de Souza 
tatlO>de I í do cot't'OJlte mez. restil;uindo, sane· Bastos, pctlimlo que o Senado approve a pos
cionarlos, um de cada um (!os autogmphos das tnm municipal, relativa :t um :tpp:trelho 
tro;; resolu~·ües do Con!.(re~so Nnl'ional; uma. ;wtomatico, de Sl\tt invmwi\o, destinado a 
u.utorisando o governo ·a dar tr:wsporte pam desinfectar os detl•icto., das cozinhas. 
os seus estados n:ttacs :'ts prnças que obtil'e· As commissões entendem que, sendo termi· 
rem baixu. c o rcrJucrct•rm; ontt·n.,;tntori~n.nrlo nante iL colll}Jetencitt do Podm: Executivo 
;t J•enrgnnisnr:iLo do v;tl'in.< J'Cpartiçries t.Ls 1\li· p:tt'tt appt•o,·:u:ão de postnms, em Yista do 
nistr,rioR da. Gnmm c d:t i\Iarinlm; c outt•a, ft. disposto no arr,. 2·• do dect•eto n. 218 de 25 
nalmente. conemlondo ao tonent:• tio cot•po do de J\Jvm·eil·o de 1890, nüo cabe ao Senado 
osr.u<lo-mniot· de I" <'lasse ,hi.o <ll' Allmqucr· conhecer do objecto da petiQii.O suJeita à sua 
que Set·ejo um nnno de licen~u. ~em \'end· · tle!ihern.<;iio. . 
menu,, para. pritl.icm· cm na.J,alhns ,JL• en- \ Sala das commissües. IS do junho do 
f\'Cl1ll!ll'Ín,. --.'.\0 :nehí YO ns autng·pn pilO~ c c·mn- 1892. -Gnmcn.o:n,•o. -~}nmpos ,"':J'~llc:''. -!'ovares 
llllllllqut:•-~o a Olll.l'i.l (~amnr·:L. 1 11rt.slo~·.-R.~·t!1,;t}s .!u,no1·.-.Tosu JJenutNio,-
._0 81~. :}• ~EC.RE'l'Altlü (~01'\'inllo tb ~") t0, c l.:!nuJnco Lol)(} · 

vao n. nn Pl'J mn·, p:tr:.t cn tmt· na ot'<lem t!ns trn · , 
!JnJhos,- us seguitll.es N. 72 - 1802 

N. í0-1802 

A' commissiío tio constitui,;iio e potloJ•cs lb
rnm Jll'c~entes iO ILntltoutica., tia elei.;iín a que 
so proct•tlell, noDistricto FcliCI'ill, 11. :w tlo alJl'il 
tlo cot•J•cntc anno pat'<L o pt•eonchimouto d11 
Ya[!.'<L aht•rtn. no S:mntlo com tt J'l'llUncia tio 
Dr .. Joito Se\'ot'iano dtt Jlonscc;t, o IJcmn~:;im 

A commissão de nmrinlm e guerJ"a., tendo 
ex:uninado a pt•opo~ir;iio d:t Cam:II'IL dos Dl1pU· 
Ütllos, n. 9 do 1802, rtnc :n\tot·is:t o go,•er·no a 
concetlm• umu,nno de licen~·;t,Selll vencimentos, 
ao capiWo de u.rt,ilhtwitt Octtwio Goll\'<tlvcs da 
Si! vn, pam tmtat' de nogooios t!c ~on intel'csse, 
(, tle p:1rocct• quo a rcféritla pt•oposi~~ão entre 
nn. ot•tlem tios tr;lbnlhos. 

Saltt tias commissiies, IS de junho do 
1R02.~.!onqt.tilll 8tu•utentu .-8Uact Cancdo.
.lwio J>urt,·o riu O!iecim c; a/Mio.-· Cu ilha Ju. 
HiOl', -Rosa .fifi! iOJ', 

I 
• 
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N. 73- 1892 

.A commissüo de .iustiç11 o lcgis!11ção, 11 quem 
tor11m presentes o projecto n. 12 do 1111110 pas
rido e o sub.ltitutlvo 11presentado na sessão de 
Sde agosto de mesmo tumo pelo ex-senador 
s.r Dt•. José Hygino: considemndo que o refe
a do projecto, tendo em vist11 desenvolver o 
§ 3• do art. 72 da Constituição, que garante a 
todos os individttos c confissões religiosas o 
direito de exercerem publica e livremente o 
seu culto, observadas as disposiçües do direito 
commum, nüo pr·eencheu o fim a que se p1·o· 
poz, porquanto não 1\Jz mais do que repro
duzir a disposição constitucional ; 

Considern.ndo que a these consignada no re· 
ferido § 3'' contém um pr·incipio geral, do 
qual convem tirar os devidos corolla!•ios, es
tendendo sua salutar disposição tt todas as 
associaç,.íes que se fnntlarem para, fins moraes, 
scientiflcos, políticos ou recreativos, de accoJ•do 
com o espirita d11 Constituiç,fio o disposições 
nella. consignadas ; 

Considerando que o mesmo projecto, não 
obstante concretisar a these constitucional ap· 
plicando-a tlio sàmente aos indivíduos e con
tlssues reJig·iosus, não definiu nem o moelo 
por que estas entidades fe elevem organis:11', 
nem qual o direito que lhes deva se1· appli
cado; porquanto: 

ConsidePando que os indivíduos e associilr,,ües 
religiosas viYii1tn, no regímen antigo, sob leis 
de excepção, que desapparecel'am com tt 
Constituição de 24 de l'el'ereit·o, ficando assim 
r·evogadas as leis ele mão morta, as quaes 
ainda n:1o !br·am substituídas; 

Considerando que não basttt garantir n. li· 
berdac\c elits ttSSOCÍi\ÇUCS, !lltlS e inclispei1Sl1.1"Cl 
taml1em fixar em lei :1s regras que J•cgulem 
o exercício dess;t liberdade e as relaf,'lies entre 
taes pessolls jurídicas e os seus propt·ios 
membl'os e tro•J•ccil·os, mantcntlo-se 11 supt·enHt 
inspec~ão do Estudo, mórmentc, qurcndo se 
lhes J'cconhece o dit·eito de atlquiril'em IJens, 
como o fez a Constituição no ci\ttdo pnrtt· 
g·rn-})ho; . 

Considcmudo que o substitutivo desenl"oh·0 
mclhol' :t the;e constituciomtl o preYê <> de
ficiencitt que ucimtt fic:t indicadl1, é tt com
missilo de parecei' qtw st~:t o mesmo suiJ
stitutil'o approvatlo. 

Sala das commissl>es, 20 de,jun\10 de !S92.-
1'a~ares Bastos-Ctunp~s Sal/ e.<. 

E' lido, posto cm tliscussiío, e sem dolmte 
11pprov1tdo, o JXlt'ecoJ• dtt commissüo do tluan· 
ças, sob n. ü I do 1892, lido rm sossiio tio I i 
ultimo, requerendo que so requesitmn dtt C:t· 
mam tlos Deputado~ os estudos, já ttppt·o· 
Vttt!OS, lt que se l'OiUl'O tL jJI'O[lOSÍÇILO tltt ttllu· 
dida ctunam, ttutoristtndo o governo n. tle;pen· 

der até it quantitt de 400:0000 pum ser reali· 
sada aligaçt"ío ela Estt·ad:t de Ferro da Bahio. 
com as estmdas Central e S. Francisco e São 
Frttncisco e Jacú. 

O ~iJ.·. Francisco Mach•ado
Sr. presidentê, no ultimo dht de nossas ses-· 
sões, o venerando senador p~la Capit11l Fe
det·ttl requereu que lesse publicado em 
seguida ao s~u (\iscurso um artigo que S. Ex. 
leu em um dos jornaes desta capital. que o 
transcrevera de outro da cidade ele Belém, o 
qual reproeluzira por sua vez um outro artigo 
de um jornal de·i\fanàos, accrescentando al· 
guma cousa de sua redacção. 

Sr. p1•esidente, para que nós bem apre
ciemos o criterio desses jornaes. elos quaes foi 
transcripto o artigo publie11do nesta capital, 
precisamos saber que são orgãos da opposicão 
nas capitaes claquelles dous estados, Pará e 
Amazonas. 

0 SR. JOAQUm SARMENTO-Apoiado. 
o SR. c .. ruNDA- Silo apaixonados. 
0 SR. FRANCISCO MACIIADO-Niio quero di

zer que s~jam apaixonados. Mas e preciso íilzer 
esttt declara~,rro, porque, muita~ vezes, pode-se 
com Jitcilidade ser-se levado a pra.ticar um 
mal de consequencias bem serias, arriscando 
expr•·ssües que, no emtanto, não r.xprimem a 
verdade. 

E' o que se dá nes.,es dous :wtigos relativa· 
mente ao Amazonas; e como V .Ex. vae ver, 
não tendo razão para levar e;.sas asserções 11 
conta dtt ignorancitt de quem as escreveu, não 
tenlto outrtt causn a dnr·lhes seniio a precipi
tae~o do momento inspimdn p:•ln. politica. 

i:Jm dos topicos dos ltl'tigo,; diz o seguinte: 
(lê): 

« ... os outros tlestel'J'ildos pttm Cnculiy,po· 
t·em. ficttrttm a seis dia,s tle viag;cm a vapor 
de l\f:uàos,r!lll Snnttt Isn bel, onde contirnmriio, 
porq uo. ehtili pttri\ cimtt tt yiltgc~n 11 mpot· ó 
imposstve!, por Cttusa da vwlencm rh1 corrente 
o ehts cachoeirag, que sómente lJOelerüo te.r· 
tJ·ttnSPOl'tcs cm cttnott espc~cial tt•illOladtts por 
I 00 bons J'emmlores. » 

Orn, Sr. presidente, as C"ilclioeiras podem 
descm·-sc em canott tle corta lotação para 
einm: porém subil-as, é cousa Immu.namonto 
impossível E cio que acontece nlli. Os vene· 
zueht110S que COilllllCI'éÍltlll COill li Citpitlll tiO 
Anmzonus descem o rio em gmndcs lmrcos ou 
lJttl.clües cttl'rogrulos de goneros,como piassahtt, 
borrttcliit, ol.c. E alli cliegatlos, ventlotn, tutlo, 
o conUuentc o o contet'ttlo, ,·ondom ns barcos 
O as 11\llt'Ci\tlt>J'ilLS, plll'il SllhÍl'UlH l'lll Cl\l10l\S 
pt·opt'itts, escotoiras, tio Jit~il tlít·uct;üo, ot·dina· 
rittmcnto igarites; o estas !llllWil Jlilssam do 
UllltL tripolttt;üo tlo sois tt oito t'tlmtulores. 
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Mas parece que o individuo, que tmr;ou o 
artigo, ouvindo Jttllar cm cachoeirtts e corre
deiras, pensou que não litllaria Yerdade si não 
proporeionasse à subida das cachoeiras e das 
corredeims barcos em que ella pudesse ser 
feit:t com seg"uran~tt e por isso, im:tginou 
essn. especie de nito tl'ipolada por 100 bons re
ma(lores. 

destinados ;i, cultura tlo 11asto, para o exer
cicio da in[Justria pastoril. 

Mas no rio N egr·o não lmtt receiar taes pra
juizos. Quanto às JelJl'es, como .iti. disse, é na~ 
tural que venham a apparecer; mas o mesmo 
succedc em todos os Jogares, sujeitos ás 
mesmas condi<;ões, em todtt a parte e aqui 
mesmo. 

0 Stt. ELYSEU ~LUtTI:\'S-Nn.tumlmente 
um erro que se deu 

Jbi Quanto ao procedimento do presidente do 
Amttzonas em relação ao genera~ Jose Clarimlo 
tornando-o incommunimwel, na Santa, Casa, 
onde se fl>ra tratar, <t ser vercladeü•o o Jlteto, 
não pude deixar de ter como razão sinão a de 
que, não sendo esse general desconhecido no 
Amazontts, onde jú. tlim lli'esidente e exercera. 
o cargo de comrriandante gemi das fronteiras, 
poderia muito bem, com o seu prestigio, pôr 
em risco a ordem e a tranquillidade pu
blicas . 

UM Sit. SE:\'ADOR-Iftt de ser dez. 
0 SR. SAWANILI. i\fAJU:\'110-FOi um erro 

··iypogmphico sem duYidtt; 100 em vez de 10. 

0 Sr. FRANCISCO MAC!IADO-Isto é O que se 
diz ag-ora. 

Póde ser que sejn. um erro typographico. 
Mas não se disse isto qun.ndo se requereu a 
. puhlica~ão do artigo; e quem o ler, sem mais 
reflexão, lm de acreditt<r que realmente 
assim ó. 

Pelo qne estit escripto neste artigo, pttrece 
que se tmttt de umtt navegação homerica, !llt 
qual um lJarco •tae ú. conquist;t tio ve!ocino, 
barco tripolado por 100 bons remadores. 

OSR. S.I.LDAN!IA MARl:\'IIO-.lit estit explicado 
queibi um erro typogmphico. 

OSR. Ftu:\'Cisco ~IACIIATJo-Mas, repito, não 
'foi dito isso quando tt·atou-se de fundamentar 
o requm·imento parn. a trttnscl'ipção uo relerido 
artigo. 

O Sn. SAJ.DA:'iliA M.\Rl:'illo-~Ias o que prin
. cipttlmente consttt do twtigo não póde ser con
testado por V. Ex. 

O Sn. Fru:\'crsco ~LI.cnADO-Trtl.tat•ei tlepois 
desta questão. 

O Str. CATU:\'TJA-E' uma questão de nonada. 
O Sn.FJ\A:\'crsco ~IACIIATJO....;.Nfio ó quest~o de 

non;tdtt; vou provar ttO honrado senador, nas 
considet'll<)<ies que fizet·, q ne esüts ttsser·ç ·,e:; 
do artigo podem ter· elfeitos muito perni
ciosos. 

Outt•o ponto, Sr. pl'esidente, do ttrtigo é rc
'lativo its clteias que, nl!i se diz, innund:un as 
mttrgens do rio Negro e que podem tmzer 
prejuizos nos desterr·ados, accrescentando-se 
aimltt qm, como consequencitt dl'l!as, se des
. envoh•et•tio lebres palustres, como sempre se 
manifestam naquellm lagares. 

E' mtt11ml e"ta nltima p:u·te. ~ltts que lm!a 
innundar,•ões das elwins tio rio Negro qÚe 
pOSSitlll CltllSltl' pl'(~jnizos e O que não· me pa
rece acredittwel, attcndcmlo n que as mttrgcns 
deste rio são cxcessi ramente altas. 

As cheias por.lct•ão sc•r t·uinosas uos Jogn.rcs 
.n1n.rginncs do .·\mn:wnn.s, fJ nc :~ii. o baixos. 

Quem suJ,iu o Amazonas sn.be que ulli as 
cheias aseemlem n. J:J e a l·lmetros o innundam 
os Cttmpos das mtw~·eus, q ne sãu quasi todos 

· Agora, Sr. presidente, a razão porque vim 
útzer estas rectificaç:jes. 

Parece que o Amazonas tem sido ultimtt· 
mente destinado tt alYo de todas as ca.tumnias 
e injurias que se quer lançar corttra elle. · 

O SR .. JoAQUDI S.I.RM!l:\'To-E' assim com et• 
leito e infelizmente. 

0 SR.EI.Ys~;u MARTI:'iS dtt um n.ptwte. 
O SR. B.\EXA-Pertloe-me, meu collega, in· 

felizmente pelo pouco conhecimento do nosso 
paiz. 

O SR. FR,I.:\'Crscu 1Io~.cuo~.Do- Não sei si o 
mesmo acontece com outros Estados ; o rtue 
vejo é que qwmdo se trata do Amazonu.s, as 
inj ustir;as são muitas; e a.ind11 htt poucos dias, 
lembra-'c o Senado, ~Itttto-Grosso, pelo orgão 
de um ilos sens representantrs, declarou que 
o Amazonas crtt tt regiiio cht mor·te. 

O SR. BAI~XA-Apoiatlo. 
O Su. FRX:\'Cisbo MAcH.\no-Jst.o me pareceu 

o sarcasmo tio cé;!'O atimdo contrtt o pttmlytico, 
quando em Yez de um soceorrer o out:'O, pra
ticttndo um bem que aprov0ite :t ambos, se 
limitttm 11. indictw o t!l'l'.:ito que o outt·o tem 
esqnr•cendo os seus. 

E' sempre, Sr. presidente. o~casm.o d~ \ei~l
lmw o eterno apolog·o do Flormn que mlchz
mente aimh niío Jbi comprelwnrlido e fJUe eu 
des~:itwtt q uc o 1'o'8e bem, princi pttlmen te nn . 
quadru. em que nos achamos, em rehtção <tos 
Est;vlos. Os iutel'e"es siío igun.es. e n<'>s deve
mos tn·oceder cm t•chtç•iío'tt cndu. um dosEs
tados, ao 11onto de 110s auxilim·mos mutua
mente, não sendo indillerentcs uns aos outros. 
Não lm nmior injustir:a. SI'. presidente, do 
fJUe n. injustiçtt Jcita entl'e iguaes. 

V. Ex. >'~tbc que, qnn.ndo s~~ ü•tttou de repa
l'tU' pot• meio de li III p!•ojecto a injn~tiç•tt 'feita 
an Amazorms, no qHe diz mspcit.o it classiflcu.
~·iio da t•t•p;u•tiçilo do,; t·ot•t•t•io:>, que e~sc pro 
jcdo não llnssou sPm aitrito nesttt ctt~tt. 
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O SR. JoAQUDI SAmiE:-õTO - E onde lbi p!e
n11mente ,iustitlcado. 

0 SR. FIU.NCISCO MACHADO- E ultimamente 
viu-se que, mt outrtt castt do Congresso, esse 
projecto 1\Ji lançttdo ao limbo sem uma só pala.
vra, siquer, de condemnação que o acomp11· 
nhasse. 

o SR .• ToAQum S.\R~mxTo- Que justifi
casse o voto dtt Camar,t. 

0 S!t, FRANCISCO MACIJ.\DO - E toda via, Sr. 
presidente, quando se tratava de reparar t\ 
injustiça, só talvez porque era raferente ao 
Amazona~. . . 

o SR. JoAQUI~I s.mm:xTo- Que nunca e 
lembrado pm-a se lhe 1\tzer o bem. 

0 Srt. FRANCISCO MACIIADO-.,,vimos a Ca· 
martt procedendo daquelle modo, ao passo 
que está a enviar consta.ntemente ao Senado 
prjectos que dizem respeito a aposentadorias, 
pensões e melhot"J. de retbrmas, isenções de 
direitos em i'avor de certas emprezas, gat-an
tias de juros, etc. 

o SR. JoAQUI~r SAmlENTo- Projectos só
mente de interesse particulttr. 

0 SR. J;r:;rz DELFIXO - V, EX. deve-se 
deixar da maioria. 

o SR. Etrsr,:u 1\fAitTJNS -Si fossem votados 
só por elht. 

O SR. CRUZ- E' quem tem a responsabi
lidade. 

0 SR. Do~IINGOS YICE:'il'E- A minoria tam· 
bem concorreu. 

0 SR. FRANCISCO i\!ACJI.\DO- E pam infe
licidade do Amazona~. ainda os acontecimentos 
de 10 de abril vieram chamar <t atten~•iio de 
toda a Jbderação (permitram-mc rlir.er a~sim) 
p<tl'i1 a região amazonica, porque, como V. Ex. 
sabe, 1bi para !ti. que se destinaram os eles
torrados. 

0 SR. .ToAQUDI SAR~mXTO - Para isso 
serve perleittunente o Amazonas. 

O SJL L UJZ Dgr,I'r;-;o - p,)de-sc ter uma 
ide<t exacta elo Amazonas pela leitura de l1ons 
livros; por exem]llo, o~ do Sr. Couto 1le Ma
galhães. (lia outros ttptll'lcs.) 

0 Sit. FBAXCISCO l\!ACJIADO - Não quero 
fazer do Amazonas uma região, na phl'llse elo 
meu distincto colle~tt o Sr. senador pelo 
Ceal'iL, pcn-ctdi.~iac!t, si li que S. Ex. entende 
por talnm1t re~iilo, em qne nada nos !11lttt, 
em q li~\ tudo se nos otlcre~e prompto ao sim
ples !lesejo. 

O SR. CAl'UXnA - J?nllei tlns boas con
•li•:ües da l'Qg'ilio, pam onde Jbmm os dester
I·ndos. 

0 Slt. FRAXCISCo MACIIADO- A' parte a iro
nia, acceito a explicn~ão. 

Não quero que sej<t isto, mas tambem não 
se lhe pôde negar que tem em si outras van
tagens que sem estbrço ella pôde dispensai'· 
perfeitamente. 

E' verdade qlie este pequeno esforço niio· 
será de certo empregado tilo bem por aquelles 
que estiío hahituudos aos galanteios e osten
tação espectaculosa da rua do Ouvíclor. . 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Ou Cesar OU Joüo
Fernttndes; ·rua do Ouvidor' ou Cucuhy. 

0 SR. FRAXCJSCO MACIIADO- Parece, Sr, pre-· 
sidente, que dest.'1 eircumstancia que se tem 
exaggemdo, pintando-se do Amazonas um 
quadro horrivel, onde se vê a fome. as feras, a 
par de selvagens inlestttnclo as margens do rio, 
onde parece que os inimigos da vidaQ.ndam a 
espreitat• o homem para assaltai-o ; deixa ve1: 
quem assim procede que s1i tem em vista 
excitar acompa.ixão por aquelles que se ac!Jam 
desterl'ados. . 

UM S!t, SEXADO!t - Não apoiado, não pre. 
cisam de compaixão. 

0 SR, FitANCISCO MACIIADO - Acredito qUe a 
amisatle sincem os leve 11 proceder dessa 
maneira; mas e innega.vel que a fals.'1 amisade, 
a tementida, não deixa de intervir com o fim 
unico de aggravar o mal em adio a alguem. 

O Sa. Lurz DEr.mw- Um g·atuno da City· 
em Londres tem mais garantias do que um 
represeJ?tante da naç•iio no Brazil. 

0 SR. SOUZA Co!~LIIO- Mas que relação tem 
isso corn o clima do Amazonas 1 

O Sit. C,DJros SALLEs- Mas não sabe V. Ex. 
que na Jnglaterrtt tambem se prendem os se
nadores e tleputndos que conspimm ~ 

0 Srt, FRANCISCO MACHADO- Mas, Sr, preSÍ· 
dente, para exc·itar em nossa alma os senti·· 
mentos Illltis justos em Jiwot• dos desterrados,.. 
basto. lembrar a distltncht em que se acham 
elles hoje do centro de onde sal!imm,onde dei
xaram as suas commodidacles e o melhor con-· 
lbrto dtt vida ... 

O Sit. Er.YsEu :I[ARTINS- E a 1\tmilitt. 
O Srt. FJuNcrsco i\IACI!AJJO- . , • a làmilio. ; 

basta isto; iJ desnecessttl'io que se venlmm Ie
vantat· insultos, ttleives úquelln I't'gião, como 
se t.em feito. 

P1trece, Sr. p1·esiden te, que se pretendo com 
esttt campanlw. levantar uma murallut que 
isole o Amar.onas llo t•esto do mundo. 

O Sn •. JOAf~Um SAmmx'l'o- Apoiado. 
O Srt. Lmr. Dr,:wrxo-Busta IeNe Agassiz 

p11I'It conhece!'-so o Amazonas. 
O Srt. .JnA•WDl SArtm:x'J'O - Entretnnto 

quanto se desconhece ililllltt aqui csstt região ! 
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o SR. BAENA-Apoiado: ha pouco tempo 
houve um orgão de pu!Jlicidade que denomi· 
nau Macttptt n costtL dtt Africa do Br•azil. 

o sr:. Er.YsEu MARl'INs-A compttmção tem 
Clt!Jimento si referiu-se ao calor. V. Ex. sa!Je 
que tt cid:ule está debaixo da linhtt equato-
rial. · 

OSR. Fruxcrsco MACI!ATJo-Fica, mas V. Ex. 
sabe que, em relação IL<l clim;t, tt posição pode 
ser excessivamente mocliflcada pelas drcum· 
stttncias c conclinües dos Jogares. 

As grandes lnattas, grande a!Jundancia de 
a"Ua, estttbelecendo desigualtlades de tcmpe· 
r~tm•tt, determinam as correntes aereas que 
modificam os rigores dos raios soltwes. 

0 SR. ELYs~;u MARTINS- Macaptt não e 
Amazonas. 

0 Srt. FRANCISCO llfACUADO-V. Ex. refe
riu-se it posição geogrnphica do Amazonas. 

O Sr:. Er.Ysrm i\IARTJNs-Referi-me a ~Ia· 
capit, e su comparei :vlttcapit com a costa dtt 
A!i•ictt. 

O SR. l<RAxcrsco MACI!ADO-Mas, Sr. pre.,i
dente, si essa é tt intenção. creio f[Ue perdem 
o seu tempo, semeiam no m;u·. 

Ser[t um t.r·abttlho verdatleil·o das Dttntticles, 
porque por traz dessn murallut ha de se ver 
sempre a mLtm·eztt exuiJemnte abrindo o seio 
c mostmndo as suas rir!ltezas e a ttracti vos os 
mais seductorcs, que niio cessam de acenar 
mag·iclt e ii·resisti velmente ;'1 cubir,:a, ;'t a.mbi· 
\'iio, ti g-ananci;t e ao genio espncu!ttdor do ho
mem ch'ilisatlo. (tlpoiados; ·,wito lie'm.) 

• 
· ORDE~I DO DIA 

Entrtt cm 2" discussão, tt qual encm·rtt·se 
sem tlcbttte, o ;trt. 1 o do projecto do Senado, 
n. 12 ·de 1802, altemntlo o ttrt. 3" da lei n. 
35 de 213 ele janeir·o ele 1802, com o parecer ela 
commi~são de justi~a c leg-islação. 

Scg·ne-so em 211 discusslto o U.l't. 2n. 

O Sr . ..;\..uton.io Baenu. - Sr. 
presidente. venho aprcseutttr um11 emenda 
substitutiv;t ao nt·t. 2" elo pro,jeeto em discus
são, pelo:> lhntlamcntos quo passo a exp:ir. 

A lei ele i Loral J'oi stwccionada tL 25 de ja
neiro e chegou ao conhecimento de muitas 
camttras ou intentlcncins municiprtes muitos 
clius dcpoi.~ ele decol'l'iclo o prazo legal pam os 
trabalhos prep<trtttol'ios elo ttlistttmento. 

Alem disso, pot· telcg'!'ammas e noticias de 
jornaes, constou nos estados que o Potler 
Executivo tiniiiL r·psolvido expedir regula
meu to partt 11 execução dessa lei : mas apenas 
lbl'tL!l1 expc'<lidas, na data. cJe l tl rlo mnrço 
instt•ucc;cj~~ p1mt ns elCii'Ge~ eomplcmentttt•es 
do Congresso Nucio1ml . 

E ag'om, pelo relatol'io do sr. ministro do 
intm·iol', verifica-se que não tinham fundn.· 
mentos essas noticias, porque o governo 
entende que por smt ntttureza e pelas dispo
sições minucciosas que encerra, a lei é por si 
mesma regulamentar. · 

Accrescc ainda que, desde log·o, suscita
mm-s3 duvidas, o que é muito natural tm
t."tndo-se de uma lei nova de caracter in
teiramente popular, pelo que alguns gover
nadores cr1tenderam consultar o govel'no da 
União. . 

Por avi~o ele 18 ele março, foi declarado pelo 
~o[inisterio do Interior, em solução a uma 
tlestits consultas, « que não cabe aos governos 
dos estados, nem ao da União, adiar os tl•aba· 
lhos de q nalitlcação eleitoral, os quaes .são 
annuos. e devem começar em dia determil1ado 
na. lei, iJlllependente de provoca.ç,ão e por 
simples inicitttim tlas corporaç,ües municipaes. 

«0 üwto, porém, de haver rlia certo para 
iniciarem-se esses trabalhos não significtt o 
tab2lecimento de um prnzo ftttal, cujtt trttns
posição, sem ter sido feittt a convocação dos 
membros elo governo munic·ipal, importe a. 
cessação das respectivas at.tribuições e por
tanto intet-rompa tt qua!itlcar;ão ate ao anno 
seg·uinte. 

«Assim,pois, t!Psrle que,por motivo ele Jbrç'a 
m;tior. a corpor·ação municiptü não se pode 
reunir em tempo pam cumprir os deveres 
que lhe impüe a Jei,ttpenas ten!Ja desappareci· 
do o estor·vo, cumpre que tt mesmtt trate im· 
mediatltmente e sem consultn. de clesempe· 
nli:tr ús l'uncçües que lhe compete.» 

Soure este ttssumpto encontro ainda ,no re· 
httoPio do Sr. ministi'O a seguinte decisão 
(lei/r/o) : 

<< Aos governadores de Alag•)as e Ptwt't, os 
q wws consultaram si os trttbalhos de alista
mento tlo que tr·atttm os ttrts. 3' c 4" cltt lei 
eleitoral podiam ser adiadas, destle que so 
ve!'iflcasse impossibilidade ele cxccntttl-as no 
ditt legn.l, pot• coincidirem eom nB elcic)iies 
ultinuunente t!etcrminatlas, clecbrou-se por 
tr•legmmnm de 2 do reJerido mez, rtue tal 
adittmento não em n.utorisndo por lei, mtts 
que no easo ele serem es:<es traba.lhos c;; tor
vados, m1o fica mm por isso suspensas essa,: 
l'uncc;·ões das camams municipaes Ittcl ao ;L!lllO 
Yimlouro, por·qmnto o clitt mnrcatlo no citado 
art. 3·• n;1o em iittal, e áquellas coJ•por•aç'<ies 
crtlJitL a inciativa para executar os actos ele 
smt competencia, com tanto que o fizesse em 
diiLs consecutivos e lbssem respei tnclos os 
prazos fixados 1111 lei.» 

Sinto c!escorclar tltL opinii1o tio illustrc mi
nistro do interior, cujas, lJOas inÜHlçGcs rcco
nlrec•o e respeito. 

O' pensamento do legislador marcaullo o 
ditt 5 de abl'il pam os trnbalhos pr•cpru·ltto
l'ios, Iili cm·tamcntu pr·cvinir rtuo so fizesse 
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o alistamento ao mesmo tempo em todos os 
estados, em todos os municípios ; estabeleceu, 

. porttmto, uma epoca 1\ttal. 
E' certo que o legislador não cogitou dos 

poderosos obstaculos que se o1I'erecem ú. exe
cução da lei, nessa parte; pelo que tenho 
como muito ,justificadas ·as citadas decisões. 

Mas, sr. presidente, o Senado sabe que no 
Districto Federal e em muitos Estados, talvez 

§ J.n A revisão do nlistamento serú. feita no 
ultimo anno da legistUI'a . 

§ 2.• A primeira revisão será iniciada a 
5 de abril de I 896, ultimo anuo da 2" legis
latura. 

Sala dassessõe~. 20 de junho de 1802.-An
tonio Bae1ut. -Citlnpos Soltes .~Jlanoct Ba
rata.-Silva Cancdo. -Panmhos, 

possa dizer, em quasi todos os Estados, n:io · 0 Sr. v i:r.·A·ilio Da~nu..,io pro
foi possível Jazer ou concluir-se o alistamento nuncitt um discurso. 
eleitoral, por embaraços occasionados pelas 
eleiçües fedemes ou estadoaes e outras cau
sas conhecidas do Senado,entre as quaes mais 
sing·u!arisa-se e twulttt a g-uerra civil, qtm 
sincerttmente deplommos, J'eridtt no Estado 
de Matto Grosso. (Apoiados). 

Nest s circumstancias anormaes e não con
viudo que fique aberto o precedente, que pócle 
tornar-se abusivo, parece-me que do Con
greso Nacional devem parti!· promptas provi
dencias, em ortlem á reg-uhwisar o serviç'o do 
alistamento. 

Entendo, pois, de todo o ponto conveniente 
designar-se nova epoca para inicio elos traba· 

·lhos nos Estados que ainda niio o tive!·em 
Jeito, independente de regulamento, porque a 
propria lei e re .... ulamentat·. 

Em resumo, Sr. presidente, tenho a honra 
de propur uma disposiç•ão transitaria, uni-
forme e previdPnte. • 

Occorreu-me tambem que, no caso de ser 
adoptado o meu pro,iecto. poderá levantar-se 
nov<t dtivida a respeito dtt primeira revisiio. 

Pelo substutivo que om oJfereço á consicle· 
remQão do Senado, o alistLtmento sl> potlerá 
ficar concluido no mez de Ji.wereiro de I 893, 
ultimo anno da presente Ieg-islatum. Pat•e. 
an-me t:imbem indispens;wel marcat•-se ex
press;tmente o a11110 em que deve ter Jogm• tt 
revisão, p:tra que se:jam observadas ao mesmo 
tempo todas as disposições contidas ntt lei 
de 26 elo fevereiro. 

Silo estas, Sr. pre,idente, ns razões cletermi
nativtts dtt emcndtt oJl'erecida ao Senado. 

E agont só me resttt pedir, como peç•o ao 
Senaclo, <ligne-se supprir com tts suas luzes a 
deficiencia d:ts minlms ligeims considemqÕllS 
e re~olvcr como julgar mais acertado. (Jluito 
bcut, muito ÚCJu). 

E' lida e, estando ttpoiadtt pelo numm·o de 
assigmttUL'tt, posta con,Junctamentc cm discus

. são tt seguinte 

E~IE:\'DA SUBST!TUTIVA 

Art. ~.· O primeiro alistamento eleitot'ni 
ser!\ inicintlo, independente de regulamento, 
no dht 5 do outubro do corrente· 1m no, nos 
est.lvlos CJUI:l ninei a não o ti v~rem fci to. 

O Sr. Oam.pos Sallel!l pede a pa
liWI'a pn.ra lazer ligeiras considerações sobre 
um dos pontos tt que acabou de reJerir-se o 
honrado representante do estado da Bahia e 
o Jltz como um dos signatario;; dns emendas 
que acabam de ser i mpugnadns. 

O honrado senador julga p2rfeitamente ne
cessario que lmja uma revisão nnnun.I e, indo 
alem no seu modo de pensar, julga menos 
conveniente que haja um alistamento perma- · 
nente. 

O Senado sttbe que o processo da revisão tlo 
eleitorado produz sempre um:t certa agitação 
publica, porque levanta interesses c desperta 
luctas partidarias e, por conseguinte, é de 
conveniencia evitur tanto quanto possivel 
essas occasiões de !l,!l'itaç•ão politica no paiz. 
(Apoiados.) 

Mas o seu principal fundamento par·a. im
pug·nar o intuito do nobre senado!' riela Bahia 
é o seguinte: No reg-ímen passailo, no re
gímen monarchico, onde havia suspensa a 
hypothese da dissolução a tollo o momento, 
porque o Poder Executivo tinlm aJ_lreroga
ti va lle disso! ver 1t Camam ; nesse reg-ímen 
er·a conveniente que houvesse um alist:tmento 
permttnente, porque, como o Senado s:tbe, 
ilepois da dissoluç·ão não se podia proceder a 
outro alistamento que aproveitasse á eleiç.ão 
rJUe se devi:t seguir itquelle acto. 

No regímen actual, porem, esta hypothesCl 
estit de todo eliminada da vid:t politica. Por 
consequencht, púde-se fixar positivamente as 
épocas eleitcn·aes, que silo aquellas que se se
guem 1't termma~ão de cad:t legisltttur•tL E' 
por is~o que se dispensa commumente :t re
visão 'ttnnual. mandttndo pt·ocetler simples
mente Li re\·isão em urn período tal que o 
lt!istltmento poss1t ser aproveitado na elei~ão 
prtrtt a nova legislatura . 

E' exactnmente o que est:i providenciado no 
prqjecto cm discussão c nas emendas apre
sentadas. 

Por conseq uencia, entende que 111io hn 
m7.ão nenhuma de ordem politic1t C[UO deter
mine a rc•jei~•iio tlnquellas emendas e do pro
jecto, tal como foi apresentado pelo sou tllltor, 
o illustro senador Huena, representrtnte do 
Pará. 
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Nesta conformidade, como autot· tlaquellns 
emendas, propüe-se o Ol'il(!or a sustent11!-as, 
mesmo porque nellns esta comprehendido tudo 
quanto se pódc attcnder na conventencia alei
tom!. 

Encerra-se tt discussão sem mais debate. 
Se:;me-se em 2" discussão, a qual encerra-se 

sem deb11te, o;wt. 3•. 
Vota-s3 e é ttpprovado o art. I". 
Vota-se, de prelerencia, e n requerimento 

do Sr. Virgílio Damttsio, pôr partes. e é ap
proVI1(!:t a emenda sulJstitutivn rios Srs. Bae
na c outros ao ar~. 2·•, o qwtl ftc;t prejudi
ca(!o. 

Vota-se e é appronttlo o at•t. 3'. 
E' o projecto, assim emendado, adoptado 

para passar ;i. 311 discussão. 
0 Sa. ANTONIO BAE:\'A. (pela m·dom) requet• 

dispensa de interstício pam tt 3" discussão do 
projecto. 

Consultado, o Senndo concede a dispensa. 
Continua em 2° discussão, com os substitu

tivos oJI'erecidos pelo Sr. Virgílio Damasio e 
pelas commissúes reunidas de justi~a e legis
lação e de constituií'ão e podet·es. o art. I• do 
projecto do. ~enado, n. 8 de IS!l2,regulundo o 
estado de sttto. 

O Sr. Pref;i<leute (depois ria algwna 
pausa)-Como lembrei ;~.o Senado,tm lürnut do 
regimento,por occttsião da di~cussão do art.l" 
de qualquer prqjecto, o orador tem o direito 
de íitlhtr sobt•e todo o projeeto. Mas, como 
existem .~obre a mestt qun.tt·o projectos sobre 
o mesmo Msumpto, <t discussão deve compre· 
JJBndet• torlos e os oradores podem não sô 
discutir o pt•ojecto n. R em torhts as suas clis
posi0lies, como os outros snb:<titntivos. 

Lembro i~sn aos Srs. sonadore:> porque, t•e
solvidtt p~lo Senado tt pre!'cwencitt entt•e os 
prqjectos, a discussão set·it, artig'O por· artigo 
rloprojecto pt•e!\lrido e restricta ao as;;nmpto. 

Encerra-se a discussão sem debate. 

O Sr. I>resicleute- E' chegada a 
opportnnidade do Senado mani!estaNe pela. 
preJerencia de um dos q uako projectos, pu.m 
sobt•e o preterido verstú• a discns:>üo artigo 
por artig·o. 

O Senado n.e manil'estar-se sobre a pt•eíé
rencia e sujcitttrei IL pt·eferencht os Jll'O· 
jcctos Jll1 ordem chronologictt em que toram 
apresentados. . 

Submettidos successivamento :i, votn~. o 
Rcnndo pt•eJiJI'e ptWtt a di~cuss~o. artigo por 
:wt.igo, o Jll'o,iccto sult~titutivo soiJ n. li elo 
J 802, oll'erecitlo pclo8 commiK>l>os reunidas de 

justiça e leg-islação e de constituição e po
deres, considerando-se prejudicados . o pro
jecto n. Se os substieutivo~ do Sr. Virgilio· 
Damasio. . . 

Entra em 2" (liscussiLo o art. 1• deste 
projecto. 

O S1•. ElJ·seu Ma.rtin~õ~ entende 
que o artigo I" do projecte em discussão,api:<!· 
senta(IO, pelas commissões reunidas é comple
t.>tmente inutil, sendo est.'l. 11 ra.ziío por que o 
combnte. · · . 

A lei que se trata de fazer deve regular ·as 
condições em que o estado de sitio tem de . · 
ser decretado, mas não legislar propriamente 
sobre o estndo de sitio, porque isto jit se acha. 
estabelecido mt Constituição . 

Acha, portanto, que o art'. I • do projecto 
e uma repetição do art. 34 n. 21 da Consti
tuição, que poderá 1itzer suppor que o Poder 
Legislativo ordinario esttwa invadindo uma. 
attribuição do Poder Legislativo constituinte 
ou extraordinario. . 

Resp mclcndo a um aparte elo Sr. Campos 
Salles, o orador diz que está combatendo um 
artigo do projecto que lhe parece inutil; que 
lhe pamce escusado, e de uma redacção vi
cios:t, e e simplesmente para este ponto que 
chnm:t a atten~'ão do Senado. · 

Proseguindo, o orador passa a combater a 
seguinte p;trte do artigo do prQjecto, com re
Jercnci;t as i mm unidades dos membros do Po
der Legislativo e termina dizendo que sente · 
nilo ter dotes oratorios pam attrahil' a atten
çilo do Senado, mas lhCl parllce que a com
missão não pouderou bem o caso de que se 
trat;t, de modo <t salvaguardar :t sua respon
sabilidulle. 

E' lida, apoind;t e posüt conjunctainante em 
discussão, a qual encerra-se sem mais de'uate, 
tt seguinte 

Ao art. I n 

Entre ns pnlavms:- l'odeJ· E.':t•ewtivo- e 
pm/crti- accrescente-se : - na mwmcia do 
Coni}J'csso. -c,,mp"s Sal/c". -Gil Goulw·t. 

Se~me-se em 2·• discussilo o art. 2". 
E' lida, apoiada e posttt conj unctamente em 

discussão, a qunl encet·ra-su sem debate, a se
guinte 

B~!E~DA 

Ao art. 2• 

ACCl'e:lcentl'-ilC no final : -que no7" sejam. 
lJe . .;ti!cn cicw.~. 

Sttltt <lns se;:sücs, 20 de junho de 189'.2.
Git GrmlaJ'/, 
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Entr<tm successivamente cm 2" cliscussão, a · I" discussão do pl'ojecto do Senado, n. 1 O do 
qwtl encerm-se sem debate, os nrts. 3" n. lO e corrente armo, p~rmittindo n, livre entmdn, 
ultimo do projecto. · · · no ter·ritorio du, Republica, a immigl'a.ntes ele 

Indo-se proceder à votaç·ão, vcríllctt-se não natíonali~:ulo ?hinrzn, e .iaJ?~nezn c cl_rtnd~ ou
hnver mais no recinto nunwro legal, pelo que t~as provJClencms parn anxrhnr e'sn rmmcg·rn
procecle-sc t't clm.madn dos Srs. senadore; que e;no. 
compat·cceram, c deixnm de responder os Srs. Levanta-se a scssiTo ús 2 I /2llot·as da tarde. 
Catundn,, .Jose.\ Bernnrdo, Oliveil•tt Gnl\'ão, Fi r- · 
mino da Silveira, Coelho e Campos,Souz:t Coe-
)110~ Salclanlm :Mar-inho, Raulino Horn e Lniz 
aelfino. 

O SR. I" Sii:cltETARIO informtt C[Ue os Srs. 
Souza Coelho .e Sttlclatllm Mal'inho conunnni
·cara.m :'t mesa que se retira vnm por iueom
_modados. 

A votn~ao fica adiada por Jhlt:L ele numel'O 
legttl. 

Segue-se em 3• discussiio, com a emonel:L 
appl'ovadtt em 2·•, a pt•oposic,,[[o d:t Cn.mnr:t do;; 
Deputaclus, n. 33 de 1801, estabelecendo os 
easos do rompctencitt exclusivt\ dos potlorrs 
!cúel'l1es ou ostac.\oaes, prtt':l resolve!'em >oh;·e 
vias ele communicar;.,;cs fln rines ou terre~t.t·es, 
e os em que dcwe luwer accot·ilo entre tt Uniilo 
e os estados ou destes entre si ; 

O S!t·. PRRsmgxrE LliZ que, acltantlo-~e 
no recinto tt])Olla,; oiro Srs. senaLlot·e~. :ulin, 
ll(t li'>l'!ll<t dO JW~CCtlente, t\ L\:SCUS:'áO tl:t 

. proposição; e em seguidtt tlit parn. a or•tlr.m do 
dia 21 : . 

Votae;íío, em 2" discussão, do projecto do Se
naelo, n. 17 de 1 SDZ, regulando a tlecc·otn'."' o 
do est,rc.lo do sitio; 

3·• discnss:1o elo pt·(\jecto do Senado, n. 12 de 
1802, alterando tt clisposiç·ão do art. 3' da. lei 
n. :35 dn 2G cb j:meit•o de I 802; 

B• dit11 dn. propo.li~tio d:t C:tmtU% dos Depu· 
tados, u. 3:ltle !ROl. c•tabc.lecemlo os casos ele 
competenci:t exclusiva elos poderes J'edc:·ncs nn 
cstn.do:t.~s. ptu•n. t•e;;olvePem solJr·e vias de com
munic:L•JLies tluviaes ou teuestt•es, e os cm 
que deve !ttt vet· :tccordo entre :t União e o:< 
esratlos ou ctcstcs entre si ; 

2" elita elo jlt'O.if'cto tluSen:ttlo,n. !Gtle 1802, 
autorisamtu " Pocler I!:xecutivo ;1 conce!der 
aposentne;ITn ;1. Tler•tt:trdo .Jo.su tio Castro. no ln
gnl' de (!ltefe de Sl!c1.~11o da secretru•itt da .Agl'Í
cultm•n ; 

:3• dil;n. elo p:·n,iocto do Srmado, n. J:J do cnt•
rcnte' n.rl!to, cutwetlendo licene;n. sem n'Jtcd
monto;;, ao pt•octu•at!ot· secciona.! da Republica. 
no l"staclo du S. Paulo ; 

· 2' tlit"t Ll1t Jll'OjlOSh;úo L\n, Cttlllltl'lt t!os DC)lll· 
tuclos, n. lO tle l8U2, ttutol'isn.ntln tt conoossüo 
de pensão :'t víttl'tt tio tenente t•olbt·mntlo Hei
vedo !llnníz Tclles do Menezes ; 

Di~cltssiio unictt c.lo pa.l'ecer-, u. GO tle l8D2, 
tllt commissiío do finnue:n.s, sobro o cx-cscl'i
pt;nrnrio cln. Cuntatlorin. de ~!n.rinlm lnuocencio 
Mcuems Vascoucellos do DrLtmontl ; 

AB\1 em 21 de junhO ce 1892 

P;·c .itfel!ci<t elo 81·. Pncrh1tc de UoJ'cws 
( oicc-prc<ir!en te) 

Ao meio-ditt compn.rccem 20 Srs. senatlores, 
n. saher: PI'tlll!mt.c tle Moraes, JoiTo P••dro, Gil 
Gou!art, Antonio B;temt, Souzt\ Coelho, .Joa
q ui !11 Sarmento, Cruz, Elyseu l\Iartins, .José 
B~'rnardo, OlívPira Gail•ão. Firmino da Sil
veirtt, Tavares Bastos, ViPgilio Dama~io, Mon
teiro de Bnrros, Sttlclnnlut ·Murinlto, .Joaquim 
Felicio, Americo Lobo, .Joaquim de Sonztt, Silvt\ 
Canetlo c Paranhos. 

Ddxanr do comptwecm•, ym· motivo justo, 
os St·s. Tltomttz Cruz, Ft'tl.llCtsco MachttLio, Ma
nod B:mütt, Cunl!a Junior, Gomensoro, Al
nwhltt Barreto, .Joilo NeiVt\, Bt·l\zC:u·treiro, E. 
Wantlenkolk, .Jonquim ~Iurtinlto, Pinheiro 
Guetles e Gcnero~o 1Jnrques; c sem t·austt par· 
ticipadn, os Srs. Ctttund:t, Theodorct.o Souto, 
Amaro CaYalcantí, Rostt .Junior, Coelho e 
Campos, Domingos Vicente, Laper •. Campos 
Salles, Rnngcl Pestnnn., :\~uilíno do Amnml, 
Raulino Horn, Estew:s .llmím•, Luiz Deltlno, 
Ramiro Barcdlos, Pinheiro l\Iacltatlo e Julio 
Ft·oüt. 

O SR. 1" StW!tBTA\\10 declara. que não lm 
expediente. 

O Sr~. 2' Srucm;;T.mw lê, c me a imprimii· 
p:l.l'n. Pntmt• na ordem elos tr•ttbnlJ!O,;, o se
guinte 

PARECER N. 7·1-1802 

A' Cllnll!liss:io de Jllnl'inlla o g·not•ra. !bi Jll'e
sonlo o ['l'Oj odo do St;ntu.lo nw wbndu mvoJ'ter 
p:u·a o q'l:vli\> do,; oill-:ino' o f!'.•r.tivos do ex~ r
cito o Clli'OIItlll'Lli'UI'IIJiulo Cilr-btinno l''rotlertco 
Bn~'"• com ns vnntng-ens~ne pnr l~i llw possam 
cabot•, senelo " sna rcliJl'!lllL constdomcl.t como 
si !1!1!1Cill!OllVOf'lt tidolOg'lll'. 

P0ln. ~imples exposição rô-se rJnO de ns
sumptn ilnnortnnte cngitn o pt•ojMto. 

SI niío ll\T'il. o t•ospeíto fJilO " commissiio oon
sa~·t•tt no illnstt·o collega <wtot· tio pr·ojecto, 
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assign•1lnri~ n cir·cu:nstancin de ter• pr•ac.'•di•.lo 1 2" tlitn. do projecto do Scnndo,n. 15 t!e 1892. 
requeJ'imento l"H'It rel'ornm e mio o precellon • n.utoris1tnllo o Podet· Executivo n concede!' 
pnra 11 g•·nc•'· que or·a. quer·, como o alflr·mn ttposcntltdorilt 11 Bsrnnrdo .José de Castro, no 
um dos eonsit.lerttndos do projecto. O que se logm• de cheJé do secç·ào da Secretnrin tl<L 
crên. pelo projecto ó um dit•cito novo, e, como Agricultura; 
tal, ó pr·eci;o inquirir· si, dadas cerltts con- :}• <lil11 do prqjecto do Senado, n. J:l do cor
dições, ox·;:niuut!os os moth·os, deve ser ou reme 11nno, concedendo licenç;t, sem venci
niio conforido. mentos, no procurudor seccional dtl Republicn 

Não f'l'li (\resultado de mn:t inspec~ão de no est.ndo de S. Pnulo; 
saude ~W' •leter·minou 11 rel'urmn do cor·ooel 2" ditn cl;t rroposiçiio dtl Gamam elos Depu
Buys. 1\Jfir•ma-se que foi n re1·o1tn contr11 in- tndos, n. 10 de !892, autorisalirlo n conc2ssiio 
justiças r:otoria~. O tlireito da rel'llt'tn:t vo!rlll· ele penslio ;\viuvado tenente reformado Hel
tarit~ est:'1. c0n5ugrnrlo em lei. As,;im exerci- vccio :\Iunir. Telles de :1Ienez8s; 
tando e:;te direito, o coronel Bnys niio foi um Discmsiio unictt do pttrecer n. GO de 1892, 
iosuborci!mHlo,mas o olflcinl Ciue mais uma vez da commissiio de Jlnmwas. sobre o cx-escri
por. neima das contiogencins, a que nreform<L ptum.rio r ln Contndorhl dn Mt1l'inha Innocen
sujeiltl.l-o~!lin, os deveres da sua llolll':t ele sol- cio i\Ienezes Vasconcellos de Drummoml; 
dnclo vn lente. Militar encnnecido nos sel'Viços I" tliscu:'s;1o do projecto do Senado, n. 10 
rln pati'Ía, doernm-lhensconstn.ntes preteriçõr!S, do corrente anuo, uermittimlo tt liYre cutrndn 
e nindrL as peregrina~ões de cornmrtnllo em no territorio d;1 JtepulJ!icn :1 immigr11ntes de 
commnnrlo, de estnrlo em estado, e, sem outro nacionnlid:ule chinezn e japonez11 e clnnclo ou
recurso pn ,.,,se subtrahir a umu situaçi'Lo que trns providencia8 par11 anxilint' ess;t immi
ern a violaçün do seu direito, reformou-se. A gm~ão. 
sua reforurrt foi, ]lOis, de1•iv,u1a da posição 
em que ci:·c~msta.ncias poLler·osns o coi!o-
caram. 

A reveJ'511o ao quadro eJl'ecth·o, no mesmo 
posto de cor·onel, crên-llw 11111 direito novo 
que tinhn perrlido, é certo; mas os ssus ser
viços, qu·~ :;ão relevantes o furam pt·~stados, 
ora nn pnz, m•n na gnerm, e finalmente po1· 
occnsião d11 prochtma~ilo da Republica mt 
Dnhia, onde u sun nttitmle ener·gicn., correcta 
consonn te com seus deveres de cheiB de ha
talhiio, t!o militar, gnmntin :t ordem, esses 
seus ser·viços nnimnrn n commissiio a ,julg-;tr 
que o presente projecto meJ•ece ser submettido 
a sabedoria. do Senado e i\tloptndo. 

Snht 1lns ~ommissiJes, 20 •le junllo de 1892.
Ji'. Jl[. Cu11ha J~<llior.- Joaqt<iut. Sai'IIWlllo,
Sil1la C mw/.>.- Rosa Ju;; im·.- Josd P. de 
Oliveira Gal~tiO. 

O Sr. pre8idcnte declnrn que ;tclmndo-se pre
sente numero inferior a um ter<;oclo de Sr.>.se
nadores, n[Lo pude h1wcr S?ssilo; e, convidttnclo 
os Srs. senadores presentes a se occuparem 
dos tmlHtlhn' tia~ commissiies, di1 pttrn. a or
dem do clin 22 ;t jil designacla: 

Vota~iio em 2" di~cussão tlo projeco do Se
nado, n. 17 de 1802, rcgu!tmtlo tL tlecrettl<;.tto 
do est:ttlo tle ~itio; 

3' discusssilo do projecto rlo Sen:ulo, n. 12 
ele 1802, n.lter·ando a rlispo,;içiio do art. a• da. 
lei n. :>5 rio janeiro rle 1~0:!; 

3• dittt <l<t pl'O]JOSkliO da Camam do.> Depu
tados, n. 2:1 do lHO!, estn.lJolecendo os cnsos de 
compctenein. cxclusim dos pot!eres JiJdeme,; 
ou estat!ottrs, p1Ll'<t reso!Yerem sohre vias do 
commllllicaçlíes lluviacs ou toJ'J'estres. e os em 
que do v o Ju1 vm• accot•do rrJtrc n União o os 
c~tt~tlo~ ou tle~tcs entre si; 

3la sBss!o eni 22 de innho de 1892 

P;·esidencin 'lo S;·. Pr~<dcn IJ r/c ,lJorrtJs 
( dcc-jJI'C>idcnle) 

~UjLU.-\ RlO-Chntuttll:t-Loitut•a ~~ nppt•ovnQiLo da neta 
-Pt·ojedo n, 20-Discut·:·w d11 :;:•. >'ttldnulut Mnrinho 
- nis!!III'SO o l'fJ(ili·.H·imontll rlfl ~r. ltrwgd Pustnnn-
Appt'OW\Qti.o do ~·e•!uol'iu:onto - O!Ull~:\1 no JH.\ -
Appl'O\':t•.!ilO tlos pt'nJOCtns IIli, "l~ c 17-Discu!-\Stto rla 
jll'lt!JOSI•;ii.n 11, 33-Df:-;cursu o Olllt>nd:~ dn ~.·. CaiUiiOS 
:-;1t1Jcs- Bnccl'rauwnto dn /)iscu~sJi.o- Adin.•Jtont:-. da 
\·nt·u~iin-Ch:Llmul:~- Eucct·ramonto dn discu:o;siiu dos 
pt•ojectos u~. 13 o 1.'i- Adin.monto d1t \'í>t.1t~iLn- En
cot•t•n.uwnLrJ dtl. dtsctts~ii.o tl:ts pt'l.}j)OSif,HÍ6:-. tis. lU A liO 
-ntS~c.uss;.ln ela pt•oj,Jctn 11, 10·-Dt:-lC:nt'SO 1l.1 l":t•. Mon
ttJil'li de lhl'I'OS- J~ tCnl'awento dtL disoussiio 11 nrlin.
IJ!CiltO 1ln ,,.,,tnl.•iio-f)J•dom,Jo din pn.a•n23 do llOI'I'OIIte. 

Ao meio t!i<t compttrecem 33 Srs. senatlr·res, 
a s:1b2r: Prudente do ~fot·acs, .Jo<io Pedro, 
Antonio Baena, Frttncisco l\fachaclo, Souzn 
Coelho, .Joaquim S:trmcnto, i\Ianoel Barata, 
Cunhn Junior, Elyseu Mart.ins, Cntuntht, Theo
dnreto Souto .. rosé Bernardo, Oliveira Gn.Ivií.o, 
Firmino da ~i! vcir:1, Ro~11 .Tunirw, CDelho e 
C;tmpos, 1'11Vlt!'es Bastos, Virgilio Dttmasio, 
Domingos Vicente, Monteiro tle Barros, Sulda.
nlm M:trinho. Amot•ico Loho. Campos sanes, 
Httng·el Pestl\1111, Jonquim ;lo Souzn, Sil vn Cn
nerlo, Pttranhos. Stmto:; Amlmde, Aquilino do 
Amaral .. Jo;trruim Murtinho, Rnulino Horn, 
Braz Cm·rwiro e Cruz. 

A lJrc-se .- sc8silo. 

-
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-são successimment.e Iitlns, postas em dis· 
eussão, e, sem llebn.tc :tpprovarlo.s a acta dn 
ultima sessão e d:t reunião de 21 do corrente 
mez. 

Comparecem durante o cm•re1' da sessão 
mais tres srs. senadm·es, a sttber: Gomensoro, 
Amaro·Cavalcanti e Esteves Junior. 

Deixam lle comp:wecer por motivo justo os 
Srs. Gil Goulart, Thomaz Cruz, :\lmeid:t Bar· 
reto .. João Neiva, E. Wandenkolk. Pinheiro 
Guedes e Generoso Marques; e sem causn pn.r· 
ticipad:t o~ Srs. Lnper • .Toaquim Felicio, Luiz 
Delftno, Ramiro Barcellus, Pinheiro Machtulo 
e .Julio F1·otn.. 

0 SR. I' SECRE1'.\HIO cl~clam que não !Ja CX· 
pediente. 

o SR. 3' S!':cm~TAmo (servindo de 2') de· 
clar<t que não lm ptu·ecer~s. 

E' lido, estando n,poiado, pelo numero tle n,s
signaturas, v:w" imprimir par:t entrar mt 
ordem dos trnbn.lhos o seg11i nte 

PROJECTO :\. 20 - 1802 

O Con.~rcsso Xacional resolve: 
Art. I . " E' o governo a.utorisac\o n. contm

tar com quem mais Ynntagens oJI'erecer o 
serviço de reboque, por meio de mpores c 
llelo praso de I O tum os nas lJarras do~ rios de 
Ita:pemerim e Benavente, no estado d.o Espirita 
Snntó. 

Art. 2.' Alem das clausulas tlo decreto 
n. 9757 de 18 de janeiro de 1887, no que 
1'orem applíctweis, o contract.:mte Sll obrigará 
;t 1\tzer o servk;o com dous reboe;\rl<wes novos 
e de lbr~a motorn. nunca inlerior :1<10 cn.vttllos, 
devendo o pt•i meiro ficar prompto cm 6 mezes 
e o segundo em O mezcs. 

Art. 3." Fienrá ig-ualmente Olll'ig;:ulo ao 
transpol'te gl'tttnito das maltts do COl'reío, pelo 
meio mn.is rn.pido e st•gm·o, pnm as cidades de 
rtapemirim. Cttello2il'a. do Jtnpemil·im e An· 
chie ta; 

~ rt. 4." Obrig;ar-sc-hn. a tr:tzet• sempre 
b:tlisado o canal nas barras dos dom referidos 
rios e tt dar commorlo o seguro meio de lle
~em]Jarque :1 pn~sn.geit•os. cobmndo uo mnximo 
2$ por pessoa adu\t.o. 

Art. 5." Como ttuxilio o go1·erno pn.gariL 
ao contmtrulo1· uma. suurençiio annual al.il 
30:000$. em prestações mcns:trs, depois de 
vencida~. 

Srtln. das se~stie~. 22 de junlto do 1892.-
0il Gou/ad,- 1J01u.ingos l'icuutu.-JloHtcil•q 
tlc Bm·ros.-"lmr:l'ico LoiJo.-Joaqu!m F~li
cio. 

. O !'ôõr. Saldanha lUarinho -
Sr. presictente, permitttt V. Ex. que deste lo
gn,r eu dírijtt um voto t\e amizalle ao nosso 
companheiro desterrado, o Senador Almeida 
B:tt'l'eto, no ditt de hoje, que e o do seu anni· 
verstwio. 

A este lJravo, a esse !tomem de bem, que 
hoje se acha condemnado iL morte, indirect;;. 
mente, lit pehts regiões do Alto-Amazonas, em 
logo.r·es rle que tenho as peiores noticias, não 
deixo por isso de dirigir-lhe um voto pclrt smt 
prosperidade, e pam que n providencia taça· 
com que cessem de UllltL vez os· eJ!'eitos dn con
demn!lr;ão :t que elle foi sujeito pelo vice-rei 
do Brazil. 

Não tenho par:t presentear o meu digno 
collegtt, cujas immunidade~ Juram desacata· 
das (as>im como as de todos nós, directa ou 
indirectamente), não tenho, repito, pam olfe· 
l'Ocer· como przsente de annos, l\ esse digno e 
her·oico senador exp:~tl'iadn, ontr:t cousa siniio 
o discurso proferido M C:tmara dos Deputa
dos, pelo talentoso jornalista Luiz l\Iurat, que 
tantos serviços cstil. prestnndo ÍL causa. d:t pa· 
ti'iu.. E per;o aos autores da ;wbitrariedade 
presente que reconsillerem o seu neto, e se 
convençam de que o futuro lhes iltr:'l. justiça. 

Eu tl11qui t'Lbrar;o o nosso estimavel eollega, 
cujas inununiclacles Jbram tiio cruelmente des
pedaçadas pela força do despotismo e, repeti· 
rei a phrase. do despoti~mo do vice-rei. 

NO Cnmúat,J de hoje cstít jllllJlicado o dis· 
curso ele Luiz :\furttt. OJfereço este discurso 
ao meu colllega em exílio. como o unico pre
sente de annos que lhe posso hoje Jazer. 

E V. Ex .. St•. presidente, me permittirti. 
dizel' que republica como esta. n;to e certa.
mente aquella pehL qual tmlmlho desde os 
tempos do impe!'io .. 

O Sr... Fmm:>o DA Srr.mmA-Muito l.1em. 

O Sn. S.u.D.\;1;1!.\ M.\JUX!Io ... - republica 
como est:t não ti certttmente nquel!tt pela qual 
:tlrrontei a~ ims do imperador .... 

0 Slt. Tm:oo01tE1'0 SOU1'0-ApoiallO. 

0 SR. SAT.DAXJIA i\IAll!XJIO .... -que ttliitS 
semjJre me tmtou com todo o regpeito e aca
tamento. 

De I'epnulictt como esta. Sr. presit!ento, 
pos,;o tlizet• com toLla. n siucel'iLlade e com 
toda a COI'l'e\·iLo : quod DcHs aDeri:! I! 

Deus nos tlt\ tlias melhores tlo que o de 
hoje; 08 Lle llo,je estlto tão escuros como esttL 
Sitln .• 

Dcsctlipc-me V. Ex. tenho cumpl'itlo mett 
deve!'. 

Vozlls-l\Iui to uem ; muito Item. 



I 
:I 
, I 
i 1 

I 

: j 
36 ANNAES DO SENADO 

O !S1•.Rau~el Pe,;~taua-A nossa 
sitmw;ío tlmwccir[i, ü melindrosa; pt·ecisamos 
tateai· com cuidado o tet·t·eno que pisamos, 
pot·que parece que o paiz vae chegttndo ártuel
J;t posi•;·;io em que o credor trn:nsl'ornut-so em 
deposital'io dos lJl'JlS om gnrantm .do den•dor ; 
situar::io rm rtne o direito autor'h•a lllllit inter
Vetll;úo !lO regímen tla castt u.llieitt. 

0 SI\. ELYSRU l\IAR1'INS- A 110S'it situa<;ão 
vac apt·oximnndo-8e à do Egypto. 

O Sn. !l.\Nnt:~r. PESTAVA- Por mais legiti
mo~ qno sejn.m os assomos do patriotismo, tt 
prntlencia nos deve gu!ar no govet·no do.no,,stt 
cas;t, par;t que possamos ter nelht n.ntot•Jdade, 
n.flm de tt!h,;ttw as vistus por,;pieazes tle inter· 
essc,iros, 'tlaquello:s qne so nos ligam pelas rc,. 
la~Üe$ commerciaes. 

l\I;~s. q mtndo se traht, ;;enlwres, tle interesses 
COI\li!ICI'VÍi\CS, e preciso llilO ter SÔ Olhos de pa
triotas, uuts t:tmllem olltos de commerciante, 
pn.t•n examinar detidttmente as t•:•ltH;(;es jul'i~ 
dieas quo Cl'ittm J•espon;;alli!idades. 

O Senado sabe que os jornn,es public;<m.m 
um telegt·amnut de um lm.nquou·o d:t Europ:t, 
com o rptn.l temos estreitas relaçlies commer
ci:l~s. annunehtntlo a quech tle nossos titulo>, 
em virtude cht notici;t que nlli apptu·eceu •lo 
que 11 commiss[o da C:tmat·n. dos SPnliores 
Deputwlos luwin iniciado o pt·o.jccto tle un~:t 
larg-a, Pmissão de n.polices para. a uxilios as 
i nr.lustrias. 

Dizem os no;;sos banrJtteil'Os em Lontlr0s que 
esse projecto tl'ouxe como conseq nenci;t a 
qué1!a dos titulas brnzilt•iros, pol'que Yiu-se 
wnn. cmi,:sfio nov11. concOI'l'2ndo llitl'a crem· 
emlmmços ao regímen financeiro da Repu
hlictt. Essa emiss[o dos com mil conto.<, nlém 
tio pedido do goi'Cl'l10, pnrtt ;wxilinr a:; inllns
tria.<, me p:weco q11e re:llmente deve ter :1 
coJJserptenci:t pr·e1'ista p:,Jos bnuquciJ•o.< tio 
Loutlres; c é Jüm do tluvidn que. si nfio n.tl.en
dcrmos i< advertoncittttmistos:t da.quelles lJnn
queit·O'!, nosso,; correspon1lente~ ftrmnceiros mt 
Europa., ver i flc;~t·-se-lm tL tleprecitt~;fi.u dos ti
tu lo.< lwazileil'Os naquellas pra•;11s, e, pnrtan to, 
o receio de que a nov:1 emis~iio de c~rn mil 
contos pro•luztt aindtt maior tlesequilib1•io no 
cambio . .iit vacilante, e na:; rcl:tr;ões internas 
de nosso proprio commorcio. Pn.t•ecu· me, pol'
ta.n to, s~n llO!'es, que precisttmos ü•r mui t:t 
c:wtel;t no modo de cncnminltnr o nos··o re
g-imon flnttnceiro o tle Jbrmar os nos~os Ol'Ç:t
mentos. 

Consl:<t n:1 Europtt que, aintln pouco cu subo 
por cart;l, dnlli vinda, consttt nos melhores 
eirculos de Pariz o de Lontlt•es quo ns largns 
emi~slies Jeitas no Bru.zil Jbmm tle um ell'eito 
lioPr'oroso pam nossos ti tu los; e que n;t po.<
sibilidadc do novas emiss•ics, qua~sq uer q 110 
s1;jam as J'úrnms adoptm\ns, o nosw credito lm. 

do iníillivclmento sofi'l'et• IJaquelles gr:tntles 
mercados. 

St·nhoJ•es, essa cnrttt e tle um homem alta
mente collocatlo, cujo cl'iterio 1lti-llte a auto
ridnt\o precisa pttl'il Ycl' as cou:m:s de nosso paiz, 
int1•rna e extel'n;mwnte, com ventagem. Alli 
nl;t.ribuc-se n fJIJetla tios tituli:s lmtzileiros aos 
eJI'eilos do regímen bttnc;trio que ~tdoptàmos, 
dns Inrgns cmiss•ics CJlle Jbt·n.m dcsnst.t•adn.mcnte 
applicadas e quasi inutilmente OlllJlL'·'I"all<ts, 
:1.ntes Jl<tl'tt fiworeoer um .io:.to de oceasii'io, 
pam cnriquecet• áquelles que niio applictwam 
n ;wtivit!atle tle seu trabalho it vi•la. industl'ittl, 
ilo que parrt impulsionar as industrias do 
puiz. 

Senhores, com referencia mesmo aos no.•sos 
títulos, dizitt este illustre ca.\"ttllwiro que 
e!Ies su!Jimm !la pouco porque nn. Emop<t CL'rt 
n.preciadtt nltamente a atti tudo do Governo 
Fedem!, os actos de cnrrgia pt'<Lticados pelo 
Presiclente cht H.cpul.Jiic:t tlominaudo a. revolt;t 
que ~e mnni/éstou como consequeucitt de cons
pir:wiío tmmatla, 

ESSJ JllCI.O, isto e, o acto do governo, 
pl'Odur.iu ali i bonefico ciTei to e <'Ct·cllitouse nn: 
Em•opn. q no o pttiz .iit tinltn. govm·no repu bli
oano, .e rtue o regimen eeonomico cntt·avtt 
j;'< em suas llit•m:~s reg·ularcs. 

Mas, si esses títulos tinham subido cm vir
tude tlcss:t apt·e~i:wão tle que o. Rr,publictt já 
tinlm g'OI'ct·no e n. ,·id;L economictt cnl;t•twa em· 
seu elemento tlc pt'O'Jlel'idndo, logo depois, 
pot· nmtt raziio economictt, esses títulos bai
xaram. 

BaixiiHLm simplosmonto pOl'fltLC, como disse 
o distiucto caYallieiro, nosso cot•t•cspondente · 
financeiro, com sinccr:clttde, a notici;L d<L novtt 
emissão pt·oduziu ;\ queda desses titulas. 

Pol'tttnto, senhores. o Podet' LegislD.tiYo 
assim como o Poder Execut.ivo nn. Republica, 
tloi"Clll comprehentler 11 neeessitlnrlc de tlrmar 
um novo rcgimen flnanceir·o nas condiqües as 
mais cst;wris passiveis. 

Esse auxilio ás industrias, :tltn.mente con
demrmvrL 1m cil'rtt t!e <:cm mil contos, ntt 
minlm opiniiío ttindtt rt•jeitavel nn oil'I'U. de 00 
m!l contos, deve ser estntl~<do com muita cau
tella, por aq uelles que teomn rcspous;tlJilidatle 
dtt m•gttnisaçfio dos noYos or~amentos dtt Re
pub!ictt. 

Não et•eio em ttuxilio;a!ir·cctos ús iHtlnstrias. 
Os novos ttuxilios ús indust!'ias npt•t•smJtttriio 
l'L'SU!tados peiorcs do que os ntixilios à la
voum. (Muito úc111,) 

O Senado snlJe que o pensn.men to generoso 
do g-overno e tias Citli11Ll'!tS li.Ji. cm gmnde 
p;wte, principalmente nos priuwit·os tempos, 
liLI~ific:tdo ntt stm execut,,ilo. 

O tlinlteiro sn.Jiin. em tlekimento do Thc
sollt'o pam os bancos lit voJ•ccidos parn. an
xilinr tt ln.vom•n. e i:< entrar na CILrtuil'tt tios 
cornmis.~urios lltl do,, pt·opr•ios IJttUCJ uoiros. Com 

'' ...... -~··--·•·•• ••·• ',,o,.,~,·-·-·· ·-·-·-·-U __ ., _______ ... _ ....... -•-•'•:-;:--"'-
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o correr do tempo, só depois que n. novn. que o céÓ e 11. tcrm, no fim de n.lguns mezes 
lei hypotltecnrin. fez algumas altemçõc~ no niio teem nem recursos Jmra comprar mate
regil~lCn tle c·retlito real, foi que os .empresti- rines, parn. iniciar os Reus trabalhos, até 
JlllOS u. lavoum comer;aram a produzir algum f mesmo pam levantar os predios de que pre
resultndo lJOne.fico, principalmente nas pro- cis;tm ! 
vincias mais pt·osperns, ontle as terras pro- o SR, SAW.~:>IfA i\Luuxrro _ E'sa é a ver-
porcionn.mtn uma prodncç,fio m11ior. dnde· 

1Ias, aiJltla n~sim, esses auxílios não 
correSJloni.lemm perJ'ei.tn.mentc ii. intenÇ'ão do O Sr,. lL\:>om, PESTANA- Mas, senllot·es, 
legisladot·. Neste momento o resultado será esstt~ compttnhias nlio se organis;mtm tendo 
muito peiot'. p:•lo menos um ob,jectivo immedia.to, porque 

Tenlto tido occ:tsilio tlc ouvir alg-uns ho- o~ outros omm fig-Ul'as de representttçi:io, imn.• 
meus indust1·iacs do 1xtiz, c ,, minha opi· g·ens lJonitas pura encantar o espirita pu-
niiio estú. flrumrla neste sentido: e que as in· blico? · 
.dustrins rJnC estão e'tabelecitlas, que n.s cm· E' Jür;t do duvida que todas as omprezas 
prezas que jl't runceionam o oxplor·am di· de,·iam ter um olüectivo real ; mas, :>i ellas 
versos rn.mos de intlustritt entre nós, não pe· se organisamm, si flzemm as suas cltamadas, 
dem auxilio tlirecto, niio pedem dinheiro,- si npí·onibwnm o 11eriodo do fervor e do en
pedem npen;ts esses twxilíos indirecto~ que tltusin.smo; si reuuiram nos seus cofres som
todo o paiz novo deve presttu· ás suas indus· ma. cot·l'espondente pelo menos i1 decimll parte 
trius cm 1\ll'mar;iio e desenvolvimento; pedem do seu cnpital nominal, como, liojo, quando 
apenas nmn. revis·io tlc tttriflts, accommodadtt aindn nftO tlizem ao g·overno o que Yfi.o 1\tzer, 
raeionnlmcnto ao desen\'Oh·imcnto inclustrin1, quando vão come,,ar os seus trn.bttllios, 
não como as tarílits qne temos tido, qne ele- veem conlessar ao propdo mini.,tr·o r1ue 
vam ou ahní.Gtlll os dit·eir.os sem attcnder cri- lltcs Jhlt:un recursos? · 
tel'ios~tmento ús materÍits que devem influir Então qtml foi o cttlculo de~sas dt'spczas? 
na Ji:n•mnr;ão dtt int!u:>trin. naciomtl. :\s pl'inwit'PS chamadas, n. reali"tç,ão tlesto. 

O que prücis;t n illllustt•in., <L que estiL m•ga- parte do seu c;Lpital, no que J'ot•ttlll empre
nisai.la, c que estit explorttndo diversos ramos, g·ttdas? Ni'to iill'tllll empregadas r.as nec2ssi
a que mostra pr·ogpesso ') estú. em con- dtttles t•eaes, miJem os lionraclos senadores, 
cli~ões rle receber isto que se c!tanm cm eco- sttbe o Senado deve s~t!Jel' o governo, porque 
nomia politien-anxilios do Estado-, c dessc3 estas questões estão sendo liquidadas nos tt•i
ttuXilios qrw dependem mn.is do criterio do btmne~ Jêll'am empmgadas no alJllsO d;LS in
govcrno; n~.o e timr do thcsonro publico, coJ·porn<;,ues e no,iogo dos títulos de outms 
arrttncar· ú. massa de contribuintes, de todas compn.panhins.Apoiarlos, muito bem,) 
as classes. umn. sommn. Jlat'n. entregn.r a uma Eis n.hi pot•que ossP capitltl das pl'imeims 
outra, dr espechtlidade. chmnat!ns tlesltppltreceu e as emprezas não 

E aet.nnlmentc ;cinda llll mn.is um perigo ; tcem hoje !'ecm·sos nem pnra comprar os seus 
ó que rle errto as cmprezns que peclem au- primeiros matcriaes. HIL sem cluvicb ex
xilios dit•0ctos, qno p2<.lcm dinlteiro do the- cepç,üe,:. 
som·o pnlt!ico, são cssns que se J'orm;n•am hiL S<·nhot·cs, si csttt é lt verdnclo, como con
pouco, rJno fizem.m as.smts primcit•as clm- re"<t o pt•oprio ministro c\n. lhzemb, como 
lllttt!ns ]llll'll. }ll'C01JCliÍ!llellto tlO Cllpital e f]ltO e (jUO llOS YitlllOS timr tltt maSSll ger•al elos 
consumiram-ns nns rl~spCZILS de iucorpm·twii.o contl'ibuintes, dos cofrell publicos, tlinJwiro, 
e no Jogo tln. praç·a., na cOillJlr'lL de outt•os ti- p;u•n, ainda tlistr·iuuir por aquelles qne não 
tulos, (jlW lbmm ailnal encher us cttrteims tirot·n.m nem o criterio, nem o juizo sumcicnte 
!los l11wcos, sem eonstitnil' n mtt g·amntin l'C· tle commercittntes, pam gm·irom os capitaes 
versiva. pam o desenvolvimento das in- que lltes J'omm entregues em bolt fe? 
dustl'ias. Nilo mo }mrecc, portanto, senhores, que 11. 

E, tanto r'' n.ssim, s8nliores. rpw o honrado Europn, que os ncgoci1tntes eurOJleos, que 
ministro 1l;1. Jlizcml<t diz no seu relatorio aqtwllns pt'a<:·as de ll!na actividade industrial 
(10) : incontt'st;LYOl desconlieç.nm estas condiç,:ies da 

« Tcn1lo sirlo pt•oc·ur·tH!o por directorins do prn•:n. do H.io do .Ttweiro e de algonmtt~ outms 
var•itts rmp1'e~ns iutlustrines, rtno alle~avnm da I:.t•pulllica. Qmllldo temos cm miio os 
tlimcullhttlo pnrn Jev;tntar fundos, nindn com t'r•Jn.torio~ dos consules das tlil·rrsn~ nnçíies 
itS molltor,·~ gnmntias, pttm pttgnmrnto do d<t Ellt·optt, nos admil•amo~ ús vezes elo que 
m~tterin.rs tio constJ•tw•:,<iO, afim do n;io se cl!t•s snilmm mais ele no.,sas cousas que nós, 
verrm nn. lt•isto co11ting.-ncia do despedi!' os CJllt' h•mos umacertn. rospomabilidndo, pot·que 
seus otwr;wio.•. etc. " vivemos no ptüz, Porque, scn!101'e~? Porque os 

. Ortt, .~PnhoJ':•s, compa.nhins que so orga-. consnlos ouropros, .itt pela nci;ividntlo ntavica, 
ll!SaJ•aJn, t~omo j;'t di;:~e nrsl.tt ca::n, com gm.n-: lnntural nn sou povo, jú. prlas r·?nrlk•:•~·,; l'lll 
tlwsos lH'OgTammas, qucrcmlo oxpltnm• qunsJ CJlif' se form:tm como !Jomons n.cttro:;, Jll peln. 
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comprl:\hcnsfío mttis l'Xactn tio cumprimento 
dos seus deveres, estudttm cuitladosamente 
n sociedade bmzileirtt no seu dcsenvoh·imento 
e prestam aos seus governo.~ intln•maç,Des de· 
talhadns p;u·a que 11110 sü elles como os povos 
que represcntttm possam conhecer perleit.a
mentc tt no~stt sociedade, pnm onde lm nma 
cOI'l'ente constttntc determínndtt pclns necr.s· 
sidndes europeas. (.ll~<ito úcm.) Portnnto, lt't 
Sttbe-se perl'eitamente quaes süo ns condi<;iíes 
destas industrbs qnro pedem hojt• dinheiro 
ao go1·erno pnl'tt despn.él!Hl' mntel'illes. dinlwi· 
1'0, Se!l]IOI'CS. j)itl'tl. pitg':\l' no proprio :.!'OVel'JlO 
os direitos das pt•imeit•as enconunentlas que 
tenlmm ti:' i to mt Europa, o que talvez wio 
seja preciso. porque e possiv~l que o propl'io 
g-overno tenll<t pl'oeuraclo mmo de desbt•twnr· 
lhes o terreno, Jhcilitando por qua lqucr outro 
meio o pagamento dos dil·citos, pnrn. a .'ahidn. 
desses nmterincs. 

Mns o que se conclue das pala nas proJeri
rltlS pemntc o honrado ministm dn. U1zeuda por 
aquelles que solicitnx·n.m os auxilias, e que 
essas emprezas nüo tecm nmis capital pnm 
·inicittr os seus tmlJa!hos de fnndaçfio, nem 
para eutJ'al' nos tmbalhos da cxplom(·üo da in
dustria tt f!lW se propuzemm. Portanto. senho
res. htt nqui nm pr~r·igo, perig:o já tletermi· 
mulo nntel'iormente llolo exemplo que tive
mos rlos auxílios iL hvonrn, pel'igo m<tis 
nccentuado cm vista das conrlir;Des cspecincs 
em que ~e collocamm muitas empl'czns entre 
nós, nestn. Jblll'e tt•cmenrht JlOl' que passou o 
pair. em yil•tnt!e das JaJ•gns emi:;sucs t~o dcs
astmtln.mentc applicn.das. 

O banqueiro européo sabe, por consc
quencia, que a somnm qno tem de sn.hir 
dn. JIHtsstt g-el'tL! dos cont!'ibuintcs l'tlf' sr•t' im· 
proficun.mente n.pplicallt\ em auxiliar in· 
llustrias que niio teem lllCf'!llO eonrliçiics t!e 
l>Cr, porque cm prezas que xe pro]mzcram CX· 
ploral·as nfw tivet·am juizu sullkientc parn. 
iniciar seus tmbalhO$, 

Esses a.11xilios Yiio sm•Yir aos que em·irJUC· 
ceram pelo jogo, itqnclles que procupn,\'n.m no 
jogo tla Jll'<".''t o> elementos tio sua 1brtrma, 
em wz de procnml·os no tmlntlho c mt acti
vidade lJem eompreliendidn., 

. TiL so Yu q no realmente pôde ter justiflcar;iio 
o <Wiso que os S1·s. Rotscllild, com lcn.!tlatlll e 
amistosamente rlct•am ao g-overno bmzileiru. 

Senho1·es, vrmos que o cn.miJio continua 
ülll r una. vari:u,~ão, em tllnn. IJaíxu. . .. 

O Slt. ELY;;IW :ilAHTI:>;; - HOl'l'tll'D.,n. 
O Stt. RA:'\m:r. h:sTA:'\A ... E si o;; J\tctos 

conhecidos cm ecunomin polil;ica pelo nome tlc 
.leis CCOJIO!llÍCII.S, O ljlil' llÍlO Sl.li Si podem SI'!' 
elmmadHs leis, silo avpllenYci;-; :'t,s u;-.;uiltll;iJe~ 
do cami.Jio cnl;t•o w·,~. nlio el'ein I]Uo ossa liot·ro
r·osn. <IPJll'l'~>'iiO q1w hoje se tlú, <'X]llkJiie·>e na
tura.! o .lc•gii.iumuwur.o em Jhco tlcs:<as IL•is. 

Mas o caso ê que o cnmhlo lJt:tlxa continu:t. 
e conRtant2mente, sem causa real que tal de
ter·mine. 

E' necessarío, scnhol'es, tomarmos medidas 
(]Uc libertem o paiz deste mal a que cstt'L su· 
jeito. . 

Essas medidas niio são de violencia, não 
~ão de ln justi~tt nem de occasiiio, rJeyem as
scntttr eni um pln.noflnn.nceíl'o completo, har
monico e executado com p1·udencitt o opportu, 
nidade, de modo n. evitar pam a sociedade 
l.tra.zilclm a pertlU'baçiio de smt vitla. econo· 
micn., r1ue tem como ctwsa principttl n baix<t 
constttntc do cambio. baixa sem explicação pe
mntc as clmmncl;ts leis ele presumida sciencia 
ela. economi<t po\ir.ica. . 

Nilo c1·eiu wt~ mcdidt\s parciu.~s. nos paliati
vos de que temos por tantas vCZi~S us;Ldo (não 
~uero reJllrir-me ao actua.! governo) para a!· 
teittr o camhio, ~cm conseguir resralielecel-o 
em suas concliçr)es normaes. 

Não creiu, senliol'es,que um paíz novo como 
este., ainda em período llc ot·gttnisação.tendo hl\ 
pouco pa;:;:nclo por umtt tmnslbrmaçüo social, 
da. monn.1·cl!ia pam a repuhlica., quando suas 
instituiç,jes precisam t~.indtt de algum tempo 
pam Hr•mttr-sc, q uttndo os proprios fJ ue as di
rigem l1l'CCÍ:\'' m dtt ed uc<w~o exig itln. pela 
nol'a ordem de consa:>. niio crein, digo, que. 
cm um pttiz cm tltcs circumstancias, o cam·· 
bio podasse natumlmente sulJir a ;u ou a 
27 ... 

O Srt. Er.YsEti 1IAHTI:>s - V. Ex. deve as
sign;tl;u•. a cnustt quo no seu conceito produz 
e~se resultttclo. 

0 Sn. RA:>GEr, PICSTA:'\A - Vou lit. 
U~r Sr... SEXAllOlt -E' a cspecula,,fio. 
O Sn. R~XtJEr, PEsrAi\'A - Qun.l a. causa.. 

senhores? A mwltLnçtL da fikma de govot·no 'i 
Deu·so esta mndn.nr:n. de lllllli\Odo lJI:usco, re
pentino, ÍlllJll'OVisto ? não ; e Jacto ele OiJSel'· 
Yaç~o que cl!n. desdt:. muito esl:twtt <tnnuncirt·· 
tltL. Mais de um estadisttt a annunciou ; e de 
maneim ütl que nàs, os rPpublicnnos dtt pro
pagttnda, tt melhol' a.l'llm que tinlmmos contra. 
a nJOnttrr::hia. em n YOZ r~Joqucnte dttquelles 
que lhe tinl!tt!ll prestado hons ser1·it;os . 

O Sa. ~Ar.D.\:'\l!A iiLuw.;uo - iiiuil:o hem. 
O Srt. llA:>nEr, PI"'l'A:'\.\ ••• o no Sitbirmos 

,·L trilmna, rodeatl'JS dn mú. wmtadc tlos ndver• 
sarios e a tU tlo tum~twas, lltjs os de~~u·mttvamo.~ 
complcütrncnto citanrln-lhes n.~ pal<Lvras dos 
mais eloquentes oradOi'('S tlcsta o da. outm mtstt 
tlo pa.l'hLmen to ( .IJloimlo.< .I 

Pot·tanto, senliort•s, n. mudan~'lt dtL Jbt•ma ele 
govm·no nesttt parto dtL Amcricn. dcvilt ser 
um Jh.cto rmtuml, cm sua. serpwneitL log·ic1L, 
n:< n.etos dtL pl'OPI'in. mnnn.rehhi., Ol'Hlll grandes 
1\wtot•cs rlesstt substituit;ilo. (;\poiwlos). Niin 
de \'ia pob impressiona.!' o:< paizcs om·opous,qtw 
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SESSÃO EM 22 DE .TUNHO DE 18!)2 3!) 

não tinlmm base para suspeiç•ão de que não 
podíamos entrar em nrn regimenreg·utar pat·a 
olferecer goarttll tias ás tranS<tçües commerciaes 

Ha receio do que a Republictt sejtl um re· 
gimen de pertubaçües, consequencias de g·uer· 
ras civis ? 

Mas, senhores, n Europtt tem o exemplo das 
I·epublicns hispano americn.nas, onde as l\;l'Í· 
tnç"jes s<i.o pet'lll<tnentes, onde as crises econo
rnicns demm se, como nqui, por C<tusa. dos 
máos regimens JhHinceiros. llas largas emis· 
sues dos bancos, dn vnJoristtção dtt terra como 
elemento de riqneztt. Enü•etanto, esses paizes, 
onde o cn.m!Jio tem tido uma depressão regu
lar, vivem em constante agitação e por muito 
tempo foram pres:t de caudilhos mab audazes 
e dos genel'iles m:tis ous:tdos. 

Nós, porém. pe!tL nosstt edur:nçoão, pelas tra· 
tliçües do povo do onde Yiemos, pelo regímen 
que por tanto tempo tivemos, pela brantlum 
de nossos costumes, peltl generosidade de 
nossos sentimentos, nfío oJiereeemos mm·gem 
para essa suspeita. de u 111:1 lucta. peJ•manente, 
•le uma. g-um·ri.l civil consttmte, de destrui,ii.o 
•le irmãos por irmãos. 

A prom alii temos: deuois de uma conspi· 
ração por m nito tempo tt·amada, li ou Ye um 
rompimento IJ!·usc(), um J•ornpimento preci· 
pitatlo. q11e se burlou nutes du seu des!iJclto. 
Mas o Jiteto et·:t retll e o govm•no inten·eio, e 
intet•veio energic<tmente Jl<lt'<t cohi!Jil·o. Sabe o 
Senado que as mellidas tomadas Jlelo governo 
}ll'Oduzirn.m lli1 Europa. hom elfoito. Mas, de· 
pois, govemo e pttrlmnento se congr·a~·arnm, 
pregn.nrlo tle novo a. politic:t dtl hrantlnra o da 
conciliação ; e alli vem n. amnisti:l 1\tzer Yolttll' 
aos seu~ l:tres aquelles que Jbmm tlesterr<t•los 
ou fletitlos por implicac\o.> nesse movimento 
sedicioso. 

Pois JH'm assim. senhores, somos 1Jem jul
gtlllos. Pttl':t nossos Ji·eg-ueze~. J\Jm tio pniz, 
mtts quo, entretanto, estlllla.m nossos aconte
cimento~. esse acto de generosidade YOI!l ainda 
peiomr no'Stt sitllit(·ão, porque acretlitam q ne 
olle constitue um perig-o, potlcrit •la!' Jogar :1 
novas pet·tulJaçues e pror\nzir maiores inconYe· 
11ientes ú ordem eonstitucional. Xão oiJstanle 
essn. npri•cinç•ão injusl::t,n•:,s nos apressamo,; cm 
mn.ndtw o ])l'qjecto de amnisl.ia pnm. 11 out!•:t 
mmarn., que, sem duvidtt, não lhe neg<ttt•ti 
seu Yoto, e apenas quer ex:tmin:u• mni.• tleti
tliunente n Jhc·to Plll sr'll caracter ,iurirlico c 
taml,om vel'itlettr ~i os ncl;n., tio gol'et·no Jbmm 
justos e O[IJlOI'tlnWs nn. oce:tsiã.o. 

Po!'lunto, scn)IOI'CS, c·oncluo, não são ns 
questi'e~ polilkns que se ag·itmn uo pniz que 
determinam pot· si o mttis d it'L•utn uwuto li 
lJttixu. do cambio. Entram nesse JUO\'imento 
como elonwnto nnümd, todo~ os accideute.~ 
políticos!),, impot·l.aneitt; j:'1. uo tempo tln mo· 
nn.rcllin. tllllil· cl'i~u miuisteJ·ial. a pn~.•mg('JH 
de um pi'Ojeuto, lmstavnm muistns n•ze:; lÍat•a 

que as tmnsacçücs commerciaes se resenti 
sem e o cambio entmsse em um p2riodo de 
Yacilanão. · 

E isto dá-se onde o regimen politico func· 
cioni.l reg·uJarment~. 

Pot>tanto, o elemento politico entm, e entra, 
e justo conJessar,. com Jbrça inlluindo na os
cillar.fío do cambio. Mas esse elemen 1.0 poli
tico entl'e nós, bem estudado. cstudttdo pelos 
homens criterioms na Europa.. não é o ele· 
meuco predominante da bnixn do cambio. 

Senhores,asrazüespredomin;llltes, ou se qui
zerem os elemento> mais fortes da lei econo
mica, que tem produzido :1 lmixn. do c<Lmbio, 
só podemos encontrar nn des01·g-anisação 
financeim que herdamos do imperio, e que 
niio pudemos conc:ertat·. As c:tnsas imme
tliatn.s siío as htrgas emissões, o miLo emprego 
li mit tlpp!ic:nção fJ ue tem tido o tlinlleiro elos 
bancos. ns encommendas Ji1bu!osns ptu·a a Eu
mpn., e o qne e mais o des en!'rcamento na 
or·gtlnisa•:ão Lle emprezas fn.nt:t>ticns que 1lze· 
r:u-n Yacill:tt· considem velmente o cred i to.Nem 
e possiYel, aind:1 1111e tt RepnblictL entre na 
paz dos anjos, eleVtll'·SC o cambio em tae~ con· 
tlil;ües. Paiz UO\'O, paiz. :tté a pouco. eminente
mente ag-l'icoltt, como se tlizia, mas tJaiz prollU· 
zindo menos do que importava, e;,ta!Jclecendo 
um:t grande diJl'erença na ordem economica, 
ainda assim nós não temos tt cauw1t1 precisa 
parte estabelecer• a nosstt orgauisn<:ilo fittan· 
ceira, par" entrar no r·eg-imen conveniente á 
p1·osperit!ade da mt\·ào. . 

.Jti. me pronunciPi nesta casa n. respeito, não 
fllzendo umtl accusa,,iío ao ministro tla Jhzenda. 
que organisou o plnno financeiro, porquo 
ucretlit.ei que S. Ex. salvari:1 em tempo o 
l;aiz. iiias S. Ex. 11ão ponde l'c:Llisnr o.seu 
plnno e o que se seguiu d11hi Jbi uma verlla· 
tleit·:t desortlcm, medida,; que não tinham :is 
wzes J•elncionamento umas com outms. 

Si não podemos cstalJelecet· condi<;•ies nor
maes pam o nosso credito, de,·emos nttender· 
set•ittmetJte parti o regimeu et:onomico de 
no>s:l casa ; precisamos cort<tl' as ~·,·andes dil'· 
tlcultlatles, prectsnmos não twolumat· ns yer· 
lJas tlos aposentados, precisamos Yel' se pode· 
mos Jitzet• umn. reducç•iio na lbt\·:1 publica. 
p1·ecisanws wio csltlr todos os dit1s ti. vot[ll' 
p:<gamentos que elleg·nm esta cnsa sem os es· 
darocimentos necessnl'ios, sem os documentos 
t'Pnlmente comprobatorios dtt justiç·u. do pe
tlitlo. 

Pred"tmos antes tlc tudo. corn,jo~n.mento 
cort:u· totlus as tle,pozas quo nüo li?:·r•m neces
~at•i:l:!. que nilo JlJr•cm lll'l!'l!ntes. pnl'CJUO SL• 
as.si m poderemos esl.ttlJclccm· o t>q ui li ltt•io tlo 
orr:nltlC'nto. 

Pt•ech<amos llfl.!' :'1 nosstt lt!i tl<' cm:nmento ti 
J•onlitlatlo qur dC\'0 ter lllnfl C/lSU "OIIIIIll!!'CÍtLI, 
tllll:\ c·u.<a sl!l'in pu.t•n. l.e1' n. coull:t111::t do mer
ctttlu, outro seus concut't'elll.cs. 
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Precisamos afastn.r da vida nttcional esses I uma organisa~ão que trouxe cm resnltado nm 
elementos que pertUI'bam constantemente a or· plu;nomeno que elles deYiam previnir, mas 
(Jem pulJ!ica, porque emquanto o· espirita pu- que não comprehellllemm, julgou talvez de 
Wco estirer ngit.ndo dcantc de revoltas nos seu pntt·iotismo, da nltura dn stm imp~r·ciali
estndo.<. cmquanto perdcr·mos o t"'mpo em ele- tlade, ollmndo as couzas dtt patrin., que os au
g·er JH't•:-<identes de estados }Jttrtt dnili n. pouco xilios its intlustl·ias sel'inm o meio de acalmar 
serem tlepostos,nenlillm gowmo terú. n. calmn esse espirita de agitn(·tio e de Jitzer mesmo 
precisa J!ltl'll estn<lnr detaJiuulnmente um uma reYCorsão par:1 uma vida mn.is pacifica, 
plano t:wLlleciro, nüo pollú!'<L ~egltil' um mmi· pnm umregimen que su!Jstitua nn sociedade 
nl10 sC'guro nas questlies oconomica,, pois que moderna. ao regímen milit:1r,o reginwn itlllus
nos inr.erntllos das camnrns clcvem ser cstu- tl'inl, sobr'' que se J'nndnm o commercio e a li· 
tlaclos os H<etos mais imJ1ortnntes Jlnra serem be1·rlacle dos povos nwdepnos. 
tra7.idns ao parlamcnl.ü, 11tctus que nem sempre O ,eu JlPnsnmcnto, portanto, e generoso, é 
podem ser estudados aqui. . nol>re, u patriotico, attendendo n estas con-

Assim, p2la. calma do govemo. terem(ls Jll'P.· di<;>ies, i\Itts creio f[\W ellc niio insisti!·ht no 
parado uma orgr,nisaç•iio lmt•monica parn. eh e· pedido l'et'lcctindo 1Jom, depois da admrtencia 
garmos a nm resultado deflnitii'O, e pelo p:o· amistosn. tlaquelle hnnqu~it·o. 
Yerno de nosstt pl'oprilt casa., com rt nossa Não temos mzGes pnrn .. no> inclign:wmos 
propri:t nntor-idndo. E no clin. cm quo o estmn· conktt o tclegm.mnm do S1·. Rot.h;ochild. 
geiro sonlJer que a Republicn Bmzilrdm tem Pam l>t'lll .i ulgarmos pt·ecisttmo.<, ele in tbrma· 
um regimen ecnnomico appl·oxirn~tdo it YeJ'· ~i'ít•s sobro n situaç:ão tias industl'itt~. porque 
dadr, um roginwn financeir·o tt/lPl'OXimado it não temos ú mão estntist.ic:t commercin.J, que 
1'2:tlidade, nesse dia, scnltot·es. o governo nos pn.izes atli:l.ntntlos orienta rssE's ncgocios. 
podrrit Pli1Jl'C'g·tu·outt':<s medidas para t•leml' Ntlo snbemos. e ct•rio que o g'OI'Cl'l!O nflo 
o c:unl>io. Mn.s, p:tra isso, ü J;rcciso que tenha podPrt't dizer, de momrntn, üs camttras, qtutes 
uma onntnisaç·ií.o lJallCi.tt'jn, regular, nma or- fi:í.o as com}Xl.nllia:=; que· e5ti'ío orgn.nisn.rlns,qual 
ganisat;ilo banen.J•in. qne sirvn. perfcitnmente e o capital nominnl, qunl e o cnpitalrenlisn.do, 
de auxilio t'ts indnsü·ins. qwws n< industrias que constituem o ou,;cctivo 

Com rsse systema Lnncal'io que te• mos,. o go dns compan ltias. 
verJJO, com todo o seu pai,J•iotismo, c::nn todn. tt O Sn. EL Yslm TI!An1'l:\S-TI!as isso rerella 
sua dediea<;ão, n~o sr·t·ú enpa~ de conscgnir t•nttio uma incuritt enorme. 
uma opm·n<:ITo regular\ de motlo n. firnmr o O S!~. lh;-;nt~L PE;;T.\:>A-Não e assim; siin· 
c;unlJio ('III um ponto cC•J•r·espondento ú uo;:s:t . , . 1 .... ·,. . ·.-. ,., ... , , .. 
vidfl fJI'OJll'ia. Poz·ttmto, me p:trece que ll'>m ''" comtcç."~" >l.t no,,,t c,t,JtJ,tJc,t. 
de um !'l•;iimen lJttnc:trio. !Jnrmonico, mais ou O Sr:. ELYS~m MARTJ:>s-Po1·qno niío se 1hz 
menos com tnJO.~ especi~co,; q uo tr·nlmm do lo· i n estatistictL ? . 
ll!~n[a!' lt I'JtltL !lldilS.tl,'Hl.l, e c.OIIlllWl'CltL! do I 0 Sti, HM\GEL PESTA:>A-0 ltomm\o semt
jltt!Z, c9111 n. ~·esponsn.hlllda,uc tln·ccü~ de c_alla 1 <1ot· >ahl• que n. \'Stn.ti:;tica. na. maiO!' parto tlos 
um, na o et·mo fJtle )JOl' ~11eto <lo.s tiUXtltos dtr·e- i dos poYo.,, ú ninlln. uma 1Jurb; e .~o o SI', se-. 
ctos pns~;·.u:o' c~·c:ll' tm1nstL•tt1, de modo _n .. nado!' f]llizt•r· YeJ•iflcal' isto, nlmt o livm do 
poder ~UJ~Jll'lr tt d1!lerença <ln nossn cxpot·t;H;ao 1 Sr y,·I·R Gnyot, q11e 11'> nclnn•t't citado.; di!~ 
,,oln·e n unport:11;:Jo. '/i:retltt•., litc!os cm•nct0ri:;Ucos de cnw n. estu-

Ha, me~ mo, St•li lwrcs. n imln n ma ol :so,rmç·iío i tisti<·n. nw~m os nos poYos mais ·a tlian tndos, 
que tnll·r·z tcnlnt e~cnpa\lo a nlgnn~: u qne o I nindn (, nnm 1Jm•!n., principalmente a. t•stn.tis· 
mercado t!ll!'opeo nao pude ~lll!Ll'. com l>pns I ticn onlcinl, qwtnto mais cm um JXtiz novo, 
ol!w,; css~ :;,I:>ICmn. rle pt·utc~<;ao ns Jndu:4r~~s. 'l'0\110 o nosso, onde até ns cousas mnis sérias 
JlOl'fJUC >'lg'lllllcn tL guet'l't! tL sJJa, Jll'Oll,uc,·ao: wlo cncontmm 0 comprimento exaclo do 

Portnnlo, lll'ol.c!!~'L' n, Llltlwtt'H1 Bnewnnl e tlen·r JlOl' p:trl.o tlo~ J'unccionnl'ios qttr >lollas 
um acto <I<• c'·!'t.o,l.tno, e tllll nd,n que on,vol\·e trarnm: quanto mais f)ll:tndo s:<lJe-so qno naR 
t?-mlJr.m ynm poliüea. mtornHCiOilH.I, c e ]WC- ]ll'imei!·ns t•xpcrien,.,ins as oslu.tisticus so lit· 
CISO Cll.lllllllia.f'/ll<Jii eOlll <'tlUI.l!!U, Jl:ll'IL Clt('g'lll'-1 ZÍHI!l lJHS Cllll.J'l!ÜL!'ÜlS, ato Jli\S \'l•lltJ:tS C (llll 
mos nos.l·~>ns.J•;•sultt,Hlo;;, . i ontrns ct~sns tio comnwr·cio, por omprei· 

O tLIIX~ltn tlll'C'cl.o e, Jllll' ('OJ:scquencm, UllliL: tndtt, 
jll'eVClli:HO ]CI'II.i!Liltln. \lO CSJlll'il:O tiOS }ll'OtllldO·, ., , , '", , ., " . : , , t, 
l'CS Clll'Cijli'O~ n, parte dos !lll'l'l'Jtdos de.Jlt contm: 0 ~ 1 • ELhi'U IIIARJI:'i~ d,t lllll ·~·p,tr ·l:· , 
a nossn. pu/il.wu. I!LHll!c'l'll,'lL Jlltet·nneJotJn.L , '· , O ~1:. IlAiii1EI, Pr;:sTA::--A-:-Mns IW! 1• mm to 

Sonllm·os, no Jll<'lllllaRllt/lleultlatlt•Hp.ICSlll'g'L 1JaeJ[ dt• tliZL'I' e ll!lllto diiTJcll tio re:tltsa!'; esse 
l'tLlll pal'n a Heptlldic·n.,ILO lltt•io dGtlcseontenl.a· · Jl>'IIIP sl'L'" pcmsmento g'Cill'l'OS? do legislador 
monto qut• n pnixiío larantOLI l! af)JLO on.lnl'mn ,l' du g't>l'e~·n~'· mn~ n. ;·eJ·dntlc e e~J;n.: n. Pl'O• 
JllllJl ico dou tlln en.t·ncÜ!l' d 1 l'l'L'"~ do q uc l!llc •. tom , ]JJ' m L•:<ta.\l,;tte:~ !,LHo yude _ nos s<•rv ll' .li~ llti~O 
untlll'lllllil'LÜe, O ••'0\'0l'flfi,II<St•<illltlO lJOl' :tfptl'l· i Sl'g'lll'H. Jlil.l'll. :t ll~Stl•tiJUlÇ'IIO tlü~ ILl\XlliOS rh· 
lcs que nllr•g:tlll t~r lH'OI'illliO Sll:t de:;gJ•tu;:t <.lt! l'tdu,; as iutlusll'in.s, (c\poiru/os.) 

""'"-·--·---~------------
.-.-•. ãi._-......... -................................... .. -

• = 



I 
I 
• 
• 
l 

I 
I 

-

SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1802 41 

O Sn. Er,YSEU MARTil'is-Pois é na estatística 
que ellc lm ele ir l1llSCl1l' as !bntes. 

O SR. RANUEf, PES1'AN.~-Niio lllide. Ou o 
goveeno a;sume 11 responsauilidade do Jhzer 
livremente es~tt distrihuir:üo, COl'J endo tn.mbllm 
o. gmYe cnlptt do d<•svio dos seus l'unccionnrios 
.e do favoritismo, que selllllre ccrc1t llntre nr'1s 
estas cous11s; ou tem de entrcgal-tt aos ht1ll· 
co~. q11e pm· 8\Ht vez serYiri'io aos seus ;tmi
gos, prejudicando os intcre~ses publicos, por 
que ltn ent.rc t1 maoi1· parte dessas empt·ezas 
arrehentatlas, que não teem meios p:mt obtel' 
Cllpital'S, [l os lJaJICOS Ol'g'llllisados tlllHL serie 
de reltt<;ües, que é difficil de cortar. 

O SR. EsTEVES .lU:\'JOrt-Então está tm\o 
perdido. 

t(l,s materins que entmm na 1brmaçüo de um 
proclucto do p[i,iz, levantam logo grttnde cs
C[I,J'Ceo o dizem:« Como distinguir? A cm preza 
podo recelm• essas mnterías em quantidade 
niio só pttl'<t o emprego no producto da sun 
1\tbl'icn., como tamhem ptwa revender, pam 
negocio; nüo lia meio, }lOl' consequencia, de 
llsuaiim1'; fique o imposto», A pena;; se 1\Lz umo. 
diil'ercní'U ligeir·o. na. tarillt, vam se cliegar o. 
este resultado. 

?lias, senhores, o pr·o~esso suisso pÓtle ser 
pc!•1eitmnente seguido, Lemlll'P, por exemplo, 
n. introduc~lio dos protluctos cltimicos para o 
JiiiH·ico do p<tpel, l'i'ós temo> materitt pt·ima 
excellente partt lithricar o melhor pttpel, pa1·a 
introllnzir nos mercados; nós temo~ :tgu11 em 
tthundttncitt ptt1'a este scrviqo, mas ainda 

O Sn. IL\:\'GET, PEs'rA:\'A- Esttt é n verdade. não temos. alguns pl'Otluctos chimicos neces-
0 Sn. Eol'EYES Ju:\'JOR '7"' As.,im não se salm stu·ios pnrtt t.t clitl'ificaçüo, ]X11'11 ttll!Qllecer 

nada... me.> mo algumas libras impol'tttnte8 que pos-
, , , , "" . . , .. , suimos. Entt•cttJnto, ol.>tel' isso da nllltndegn , ? ~.1 •. hA:'\:11'!' ~J·:~.J.\<'i_.\:-~~?str;.~·1:'~· S~nho: como meio, de !ll'otl•gel' a imlu:>tl'in do p11· 

: cs:Y. J~Clli 11 l, '.oll. ~I !l.W• J,o';'::1S ':~ ~~ pm ~ 0~ pel, q ne pode pm•!eitamente em po1!co temp_o 
.tux1!1o~ IIHln ccto;: ·'~.mdustl.1~ts cx1sL mes . ~~ eonc11l'J'er com 0 prod neto e!ll'opeu o mna dl· 
que cstao lul'Ill~d~ts, us que ,)ii. procluzc,m, a~ 1flcnldadc. Porque? Porque e;ses' prorluctos 
que ter·m ~m.Hl,H,:ue~. <le. ~~~'OS[l~I'Jc\ndc, a~ q~ 1 : chimicos suo vc1ulidos nas drogm·itv•. são cm
pod.en~ ~~t~.'1.1 .. (;11~, ., concn~,~ ~nct.t"' con~ o, ,111. 0 Jl1'e)!thlo~ 11m lahol'ttüwio;; chimit:os, ~;ío m<·es
l!t~cto , e'.h ·~11..,~11 C•~: Co11cc:l,tn~.~-- c.~ll.os, J,n °~ ,;rtl'ios pam a Jb1•ma<;i"~o de ou tt·os pmductos, 
I e:. ~JCJ, 1.1: JLt,~d~,, _P~I,t , noss.t le,,J,~nç.IO,, 1.~teul r1ue 11~0 devem ficar ,Isentos t!e tlirei ~os .. Neste 
te ... e ct:11.~~ 1v:n.1so:: 1!~ 1!U? elJ,ts PIG,C 1 ~11111 • c;\SO, laçamos o que (az tt Sn1S5i\: o Jn.h1'JCJUtte 
P~l ~~~~~ .nl.c ·1: l11~!.lllst1 ·~ !l\ ~~· :1~1 1J ~~~ o J\llllJ~tr~ que n]~l'es.en t~w um<~ certtt q uan thhtt\e tle l~tpel, 
e,~~:~·;,m~ln~-;1~1·~ .~~~nb tlncct.t so~JHl .seu;~ •1·7\ em Cll,JO 1iÜil'JCO entrou umrt certn. por<;ao de 
~ll}ol·; e' n,~, J ep:n tt,?,:LD•. os. ~~u~e.s c?nstlt;;c!n. ',18 P''ütlnctos t:ltirnicos, Yac ú al!ilndo~·tt cdcclarn.: 
: eze~. l.llll·1. d;Y'Il..,:1·. u.JteJJn~~J,~yll •. Jl.LII~n:'·7;· -Devo ~et• !so!tt.o de titulo llo imposto destes 
<:Ollll ot ,\(1 ud~c, fi 110 teem ne,_oclOs .• t hqmd.tl ' I produ c tos cllllll!CúS 11ll e cmpreo·uei. 
Jorç·ando nswn n. rc•proc\ucç·ao d1sso que se "' . 
clmnHt .llf!l'o)!ado at!minbtra.ti\·o. E' preciso I Com esse vale, COI)\ e:'·'o cnnllecrmento, elle 
lançm• as vi:<t s soura as tnrifl1s dtt Alfitnclegoa, pllllc }Xt.~·:\1' ontro.~ lhreJCos 1\scaes . 
}XU'il. estttbelt:el•l-ns em condi\·ü:os mais J'lteio-' E' n-sim que potlcmos pl'Otcgcr as inclus
naes. trias. e niío m•rarwando de n[,;: ontl'os o 
. Senh~res, lm muitos .ca,os de n.nxilinr as que <lin. 11 dia g·nnlmn10s no tmlm.lho. nüs, 
IIHlnsti:ms !JO!' uwtos mclu·ectos. que niio temos a.posentntlorins. rt,,e ni'lo tomos 
. Lemvro aos senhores, por exemplo, um pensüe;;, que nilo tPmos mont.epio, pnm dar 
Jacto. j soecOl'l'OS <L cel't:ts italnstrins, nPg'ltl1do·se 11. 

O lt•ito contlensatlo, que constitue na Snisstt out1·as. 
uma gor·a.ntle jll'Oilnç:ão, \! isento de tlircitos de ., 
sahilln .• nms 0 nssuct\1', rtue entra em grande ~ :-;1!. P.l:!'SlDIC~'J:1~-L.?mbr~ .no l!~hre semt· 
qwJ.ntJdade na Jbr•nm<;<"lo tio leite contlensado, tiO! que e,t,c llm\.t .1 ltoi,t tlo cxpethwte. 

·pag·a impu>l.o tle entmda. 01'11, como st' au- OSu. R.\:\'GELPE:>'l'Al'iA-Portnnto,sonl10I·os, 
xili11 esse J11'llllncto impm•t.anto t\;1. nquella H e- nú,; Jlodemos, auxiliando o gove1·no, como é o 
publica? De 11mn. 1nn.neim que nos p111'eco tlil' mou 11m sempre qne Ycnho tt estn. tribuna, 
Jlcilimtt e que ptt1'tJ. o cspil'ito pmtico do ;;ui:;· Jlül'IJ\le ú preciso r111ü lwja um g'OI'Ol'!lo m so
so se apPc·~entou lllCilill!u, O Jl1'0tlnctor que c:ietlatle, e tt>nho prcst:ndo .no actual, todo o 
tem <.lu tk~pnclml' umtt quanthlculc ele leite apoio silll'CJ'n, leal e tlo amigo, pnm J]UO se 
condensado, obtem da allitndcga um ntlo que Jlrme no }llliz n oJ·dem c a momlitlnde; nós 
ó o conlwcimento do ~"""t"m do ,·1.ssuca1· podemos, digo, seuuntlnl·o cm suns Yistas }JD,· 
mt lb1•nmr;lio tlnquelltt qtmntithlde tio ldtu wiot:il'ns ; e ,iú. como simples rrprusl'ulrw!us do 
coudensmlo, porque os "alculos s~.o 1\Ji- paiz, ,it't •·umo mc•mhro da o•nmu1i:<s~o <ll' li nau
tos; o com t·s~o valo o jli'Otludo1' suisso Yill' \'i! R do St•I1Jil!O, venho pt•lliJ· alg·nma,; iu !il1'llla
pag·ar nas rcptu•ti<;ríes /lscn.rs oui.1'0.s diwil.n~. <;<ics q1w llH' parcc•em 11t'Cl's~nJ•ins fllll'iL lm·~tn· 

St!l1110l'l'S, e:;te Jl1'l'Jt·esso me pal'Ot:IJ Jhcilimo; : Ull' u c•spirito publico e Cl'enl' lllllll. col'l'entc do 
mas t•nl.!'e JJils, qunndu su tl•itÜt <lo iscnl.nr ccr-! t<piuiiío t'Oilil'a. u. lllll'L't:Ín<;~omit fJ\W su fax rltt 

s:·:x .\!Ju O - v. 11 
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no~sos

RIlQVERDfEXTO

ORDE:'.I DO DIA

illlvertencia amistosa dos banqueiros
correspondentes na Europa.

Vem a mesa o seguinte

O SR. PRESIDE:\TE annnncí,\' a yotação. em
~"üiscussão. tio prQjecto do Senallo n. 11. üe
J892, regulando :, tIecreü\,ção elo esbdo de
sitio.

o Sr. Presic1ente - O Sr. senador
polo Rio Grande do Norte intcrpelh" a mesa
sobre qual a sorte dos tres outros projeetos
que versam sobre o mesmo {l,ssumpto, regu
lando a, declaração do estado de sitio, opinando

(S. Ex., como a,ca]),,, l1e ouvir o Senado, que a
, preferencia c1<1,(1<" ao projecto das commissões

Requeiro que, pOl' intermedio ch;, mesa, reunidas para discussão não significa a rejei
sejam pedidas ao ministro da 1hzenil::t inloi'- ('ão dnquelles pro,je,ctos; os CJuaes devem ser
nmçi3es sobre o seguinte: consiclermlos emenelas. Para, fundamentar esta

I" Quantas em prezas solicitaram do {IO- opiniiio, allega S. Ex. QUc não é razoavel
verno "uxilios ás indnstl'ias; considerar-se prejudicados ou rejeitados esses

20 Qual a data da formação dessas em- projectos, quando apenas se discutiu o art. lo
prezas; deste.

3" Qual o capital nominal de ca,1.1.( lLilil e o Vou satisfazer ao nobre senador, expondo
'lHanIHI)! reali~allo ; ao Senado a minha opinião, e o Senado

40 .Que industrias se propuzeram a eX]llm'al' 1'e801\·e"á ...
e se Ja deram começo aos sens tr:1 ~JaILos ;

5" Onde estão localisaLlas tl1.8S emprezas, O Sn . .A~L\RO CAVALC.\.::\Tr - ·V. Ex. mesmo
Sill" das sessües, 22 dejullllo de 189'?- plide resoh'!"l'; acceito a deci~ão Lle V. Ex.

Rangel Pestana. O Sr... PRI'SIDEXTE '" como entender.
E' liLIo. apoiarIo. posto em (bCllSSÜO e. ~{'m Começarei recorch\'udo "o nobre senaLIor que.

llebiltfJ, approvaclo. ao annunci:w a Lliscussão do pl'ojecto I'egu-
hndo o est<1LIo de sitio, eu informe1 ao Senado
(IU8 existiam n:1 mes" n:1lhl menos de tres
projectos soJ..re (J mesmo assumpto e que ia
submetter ti, discussão o projecto n. 8 exacta
mente o apresenbdo pelo honrado senador,
por ser o mais "ntigo, considerando os outros
projectos como substitutivos.

.4..nnunciando il discussão do art. I' desse
projecto, cleclarei ao Senado qUê. na fórma do

O S regimento, os SI'S. senadores podiam, por
, r. ~::[n.aroCavalcanti Vela occasião ele" discussão deste :wtigo. t'ilzer não

oi'c/eill) deseja saber llo Sr. preSIdente qual a ~ó a critica das diversas di~posiç'Ces do pro
sorte que deyem ter os outros projectos que Jeeto como tambem a criticil dos outros dous
fOl'ilm apresentados sobre a lIleSl1m materü\', pl'ojectos, que considerel snbstituti-ros.
porque, a seu ver, da simples consulta ilO
~enado pilra decidir da preferencia 11(, LIi~cus- Conseguintemente, por prevenção da mesa,
são d~ um dos pl'o.;ectos offerecidos. J'!ão pócle a discm~i(o foi lél.rga, não foi como acaba de
deduzlr-se que os outros fossem '1J.-'I) facto affi.rmar o nobre sen:1dor, restrida ao artiO'o
rejeitaLIos. / primei1'0 . Por duas vezes, tive occa,sião de
~ão se pó~e ahsolutamente a"sim pensar clmu:ar a at!ençiio do Senado pam este ponto

por duas .razo~s: I", porque supp'Je que a (opowâo.') , lllzendo que a discu~são era !ar"'a
preferencli1 .nao S!c) par:a ,-otação 110 pro.jecto. comprelJentlia. nüo só o "rUgo prirneil'o tIo Pl':'O
como pl1l'a ell8cllssno, Dao Importa a rejeição jecto elo honeado senador, como tambem todo
tIo :mendas oiferecidas; em 2) lagar. pOl'qUP esse projecto e os elous snil~titutivos, accres
serm resolver o Senallo sem conhecimento ela centanelo que linda esta eliscussão gemi, a
materia elos differentes artigos dos outros mesa consultaria <10 Senado sobre il pre1eren
p1'ojectos, porque só houve discussão elo cla que deverm, ter um dos pl'ojectos para
,1,rt. lo de UI11 delles. s?bre elle recalllr a dlscussão artigo por ar-

Em todo o caso, como S. Ex .. ao al1nunciar tigo. E a discussão loi h1l''''il versilllclo sobre
a votaçilo, não deu informações 2,0 Senado a os tres projectos. (Apoi((do,~).
este respeito, o orador deseja saber qual a Lemllro ailllh, ao Senac\o que antes de im-
sorte daquelles projectos, Cel'l':11' a lliscussão do projecto il mesa I'epetiu

Requer tambem a S. Ex. que a materm do il ad~Tertencla que Imvia feito ao abril' a clis
art. l' elo pro.1ecto 17 seja vototl" em duas I cussao. (r!po!((dos).
partes, elistinctils: a primeira constituída pelo Tendo sido offerecielo mais um substitutivo
pl'lmerro perlOdo e a segunda pelo segundo a mi?sa, encerrada a CliSCllSSão, consultou o
perwclo, que ch~: «n~stas garantias compre- Sen.aeJo sobre l1.~ preferencia entre os quatro
hellL~m.~e,,'lS ,1lnn!-~~lJdades a qne se refere o proj.ectos-:-e o ~en~c\o por votaç1to, ele11 eSSil
art. ~O eI" l.iOll~tltUlÇ(\O. » prelerencm ao projecto n. 17, 01ferecielo pelas,
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Segue-se em 3" discussão, e é sem debate
approv<1do, tal qual passon em ;?,a, e assim
emend<1do. adoptado para seI' remettido Ca
mara elos Deputados, indo antes à commissãa
de Redacção, o projecto do Senado, n. 12, de
1892. alterando a disposição cio art. 30 da lei
n. 35 de 26 de janeiro de 1892.

Segue-se em 3" discusS~LO, com a emenda
approvada em 2', a proposição dlt Camara (los
Deputados n. 33 de 1891, estabelecendo os ca
sos de comp2tencia exclusiva dos poderes fe
deraes ou estadoaes, pam I'esolverem sobre
vias de communiçaçlíes fiuviaes ou tEl'l'estres.
e os em que deve haver accordo entre a UniCw
e os estados ou (lestes entre si.

commissões reunitlas de constituição e legü:
lação.

De accordo com a vota(,'ão do Senado. a
mesa tleclarou prejudicados não só os dous
projectos sobre os (juaes tinha versado a con
sulta, como o !1n projeeto do Sr. Vit'3'ilio Dn
masio, offerecido como substitutivo.

Conseguintemente, o pl'ojecto preferido pelo
Senado entrou em discussão artigo por artigo,
e a alguns destes artigos 1'or<1,m oITerecidas
emendas. tendo o Sr. senador pplo Piauhy
Oppol'tuniehvle de manifcoiLw-"e contra a dis
posição da segunda parte do art, l°; nenhum
Sr. senndor (juiz discutir os outros artio'os .
cuja discussão foi annunciadl' e encer~a(h;,
sem deb,üe algum.

Portanto, vae-se votar em 2" (!i.~cmsão, O Sr. Cam.pos Sanes diz que o
artig'o por artigo, na liirrna do re2:imeuto, o projeeto em discussií-o providencia qua,nto á
projecto preferido pelo Senado. - competencia relatin, as vias de communicação

Quanto aos outros projectos, a mesit os con- que se tiver de estnbelecer entre os estados.
sidera prejuelicados. Entl'etanto, isto. a llleu Mas este modo de exprimir-se o projecto, Pl'
ver, não obsta que qualquer Sr. senador. 11"- rece excluir eífectivamente nlgunms vias de
3" discussií-o. Yi:;to estar encerraela, a 2", cOI1l111uniclkií-o, quel' fiuvL,es, Cj uel' terrestres,
possa reproduzir, sob a f0rmn ele emendas. que teem sido esta1Jelecidas ,tnteriormentc a
as disposições dos pro,jectos não p:'efericlos esta lei, e não venlmm a ser compl'el18nclidas
pelo Senado. na parte que se relere á elefini','ií-o ele compe-

tencia.
E' esta a opinião da mesa que su1Jlnette á Entretanto, sal)e o Senado que, no l'egimen

delilie.mção elo Senado. passado, muitas vias de communicação Joram
O SR. A,IARO CAVALC.\:\TI-E' dispensavel estabelecidas nas antigas pl'ovincias, em vil'

11 consulta, queria apenas saber a sorte elos tude de concessiJes e "utoris~,,/ões do poeler
outros projectos. Estou satisfeito. geral, vias de communica('ão (jUS. entretanto,

O SR. PRESLDE;\TE-O Sen<1do comprehende s\'gundo as llisposições actuaes, üe modo ne
que não IJOlli"mos !la. 3" discussão cont.inuar nhum se relacionam com os interesses s'eraes
11 consideru qUl1tl'o projectos conjunctamen- da União. De sorte que, adoptando-se o pro
te, qlU1ndo só é votado em 2" um desses jecto tal qual est,i., clar-se-hi1 essa anom,t!ia ele
projectos que foi o preferido pane a discussão ficarem os CltSOS "nteriures li. lei comprehen
(-:,poiados.) dielos nos po(leres gomes eh Gnião. E' certo

que nilo 11,t (lisposição que ;\l1tori:;e eSS,t com
O SR. Aour:.o C.\V.\LCA:'-iTl-Satisfaz-me a petoncii1. Isto em fctcto commum no l'egimen

decisão de V. Ex. pitssaL!o, pol'que questão de competencia nunca
O Sr., PRESLDE:'I'TE-Vae-se '"atar o art. l0 roi convenientemente eluciilaeli1.

do pro,iecto n. li. A' vista desta cil'cumstancia, apre~:8Ilta o

t
. orador uma emel1lla que tem por fim eê,tl1be-

Vo a-se e e approvado o re(jueI'llUento do bcer os poderes estaeluaes ;;oÍ)re a.:; Yi~LS de
Sr. Amaro Cavalcanti, pedindo a vot:lção. por communicação, que, sendo est"belecielas. en
partes elo art. I". tretanto não se <,cham nos casos do pro

Procede-se, com o seguinte resultado. a 1'0- jecto. Salva entretclIlto o üireito da união
tação elo prQjecto n. 17 de 189:2, reg-ulando a naquillo que re~:peita a fi~calisação sobre a"
decretação elo estado de sitio. linlllts que receberam garantias de juros ou

E' appr0v,tda a Ppltl'te do art. 1\ salvo a garantia de qualquer outm espec·ie.
emelllll, dos SI'S. Campo;; S,tl!es e Gíl Goulart Assim, emquanto a" re:';pon~ahiliehLcles des
a qual etambem apPl'ovada. ' sas conces:,ües não forem liquidada:" recal1irão

sobre os poderes estaduaes üas lilJenlades in
E' appronda a 2\ parte do refel'ido art. lo. di \'iduae:, do cidaelão.
E' approvado o art. 2", salvo a emel1l1a do O elemento democratico tem sido estabe-

Sr. Gil Goulart, a qU[l,1 não é a,ppl'oyada. lecido na China bem como Im Russia e embora
São successivamente approvados os arts. 3" administração geral (!l,s insti.tniçãe:'l locaes

a 10') e ultimo do projedo tenlHtm 1~1l1 certo caraetel' eltspotIco ella e
, . " hem fiscallsaeht pel:t Ol'ga,n isação popul:tr na

E o proJecto com ,a. emencla_ appl'oYl1d<1 Ielefesa de seus direito;; communs de proprie--
adoptada para passar a 3' ch"CUSSêLO. dade e de liberdade.
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E)!ENDA 

,\J't. Fictt!ll tambcm 11ertencendo á com-
peteucirt jurisdicional dos poderes esladtmes, 
ntt con!Lwmidtlde ela lll'CSente lei, :1s Yias de 
communicnQiio, auvines ou tet•restres, que 
tirercm srdo estn.helecidas nos esütdos em vi!'
tudo de autorisar;iio ou concessão do g-overno 
gernl, salvo o direito de 1lscrtlisnçiío. por pnt·
te deste, em relação :iqnellns que houverem 
recebido_gortmntins de juros ou outrn. qnn.lquer 
subvençtLO do Thesom·o Nacional, emquanto 
não se liquiebrem as respectivas respommlJi· 
!idades. -C" ,,1,as Sal!es, 

. E' lid~t, ttpoindrt c post:1 con,iunetn.mcnte em 
ehscussao, 11 qual erwcrra-S!J sem m:tis de· 
bate. 

Indo procedm·-:;e :i votação, Yel'iflctt-se não 
l1<wer ma is no roei nt.o numm·o legrtl, pelo que 
faz->e n. cl!a.matla. dos Srs. senntloJ•es que eom
parccemm :'1 sess~.o e rlcixam ele re:>pomler os 
~rs. Cn.tnntla. Theotlorcto Souto, .Jose Bo!•n:w
do, OliveiJ•:t Gaivão, Anmro C:walcnnti, Fir
mino tln Silveira, Silnt Canetlo e Aquilino do 
Amam!. 

A \"llta<:iio ftctt ae\itultt ]lO!' 1\1\t.a. de numm·o: 
Entmm successivamence·em 2" tliscus;;ão, tt 

lJ\llÜ encena-se sem debato, fic:ultlo tt vota.<;'iio 
ttdintll1 por üllta de numero, os arts. I" e 2" <lo 
prqjecto tlo Senn.do n. 15, de 1802, nutorisando 
o Podet· Excc~lth·o a conceder aposentação a 
B~·J·nm•do .Jose de CnstJ·o uo IO"'ltl' tle clic/e de 

- ] . ' n secç•a o t a sr•cl'et:H'ia tln. n.g·J•icultul'n. 
Scgue-so em 3·~ t.li~cussilo, a qun.l cncerr·a .. ~w 

taml>r•m sem debate, fic:tntlo in·ualmente 
adit~tla a. Yota~ão ]101' lltlt.t de nnmc~·o lega.\, o 
lll'OJecl:o <ln Senntlon. ];), do cot•r;•nte nnno, 
conc~tlendo Jicen('ll, ~em nnwimentos. ao pro
cnmdor· seccional da ltepublict1 no c;;üHlo tle 
S. Paulo. 

Erttr·:~om succes><il'tLmente em2·• tliscussiio, :t 
qua.l t•ncon·a-se Cttll!hem scm tlolmte, liett!lllu 
a Yota<;~o adiwln. JlOl' Iii.! ta de numm•o leg:Ll, 
os a.l'tS. 111 o 211 tln, Pl'Opo:;ic;.flo (la CtUntll'\t dus 
Dc'lliitltdo,; n. lO. du 1802. :tutorisn.utloa. co!l
cessi'ío de penstio iL Yiuva no ten<·nl.c rctiH'· 
Illlltlo lle!l·ecio ~Inn iz Telles de ~!cnezcs. com 
o p:trec:·r· tlm' commis;;iies reunidtts de firmn
çn:'l c· m;winlm o g·uei'l'n. 

~L'g'IJC·~t! elll tliscn::;:-:i'i.o unicn. n. qual oncm• .. 
m-;;c ><elll t!el>n.ta, tlcantlo a votaç,tio ttlliHtla 
pOl' lhJI.tL t\o lllllllC!'O lega], O lJlll'<•CC'l' ll, liQ, c\u 
1802, dn "ommissiio tle 'llnttll<;as, sobro o cx
eripwr·at·io da cont.ndut·ilL de lllllt'inlrn. lrmo
cencin Murwv.r•s Vnsconccllos tle Dnnnmond. 

EntJ•a tlrmlmente em I" tli>;cnss~n o pt'•>
;jectu rlo Snnn<lo 11. 10. do cOl'l'OIIfP a.uno, 
pePmiltiiHln a li no ontrnd:L, rw l.er·ritorio tln. 
J(ep!rl.>!ica., n, irnmigrn.rrl:<•s di! nacionali<lntlr! 
elrineza u jnporwz:L I' <lti.I!Iln oui.r·ns ptm'itlep
cias paru. auxiliar essa iuunigm<;ilo. 

~ .. -·s;·.. -····s;-. 

O Sr. 1\'.Iouteiro de Barros ...:... 
Emltorn. ninguem pedisse :1 pnltwm para com
)Jn.ter H. utilidade do projecto, Sr. presidente, 
,Julgo-me no dcvet· ele fttzer ttlgumttS ligeir:1s 
considemç·ties, n.tlm de prevenir que o Jltcto de 
se ter n.prescntndo na ontm cn.mm·:t projecto 
que parece identico, não seja moti\"0 p:ira ~ 
r(\jei<;ão do meu aqui. · · 

SI'. Jll'Csidcnte, no c!i.~ 2 elo corrente, dignos 
e illustres deputados ttpresenttu•am n:i respe
ctivtt ctLill:tra um prqjecto, que pttrece muito 
mn.is simples e sympnthico, porque Yem, :1 
~OIItbrtt do sentimento J'ederalistn c c!:1 ttuto
nomin. loc:tl, estn.belecer de modo umis am
plo. na n pparencia, o mesmo princípio que o 
projeeto ortt em cliseussrto. 

De fh.ci:-1, ~tquelle ppqjecto tem o intuito ele 
pet•mittir a cach1 estudo colonisrtr com pessoal 
extrn.ngo'it•o de qualquer procetlcncitt, revo
g·:lntlo assim,cle moclo completo,n. pro!Jibiçilo de 
immigl'llç·ão asiatict1 c uü•ic:1na, e o meu Jllt1n
ri·m essn. prohibiçilo, estabelecendo ttpenas ex
cepç·:i.o qmnt.o aos chins e j11ponczes, por se
rem esses ns melhores tl'<tha.lliadopes desm pro
e~tlencia, c querer contlescmlClct·,com tt opinião 
ad ver;;o., nn. nmnutenção dn. prohilli~iío qmnto 
nos aJ'i'ien.nose outros tLsiaticos, cspernntloque' 
por isso. o [ll'O.iecto encontre menor· opposição. 
No J'unrl~, pol't)m, os dous pro,jectos nilo são 
n.nutg:on1eo:-;. 

RmlnH'ntc, St·. pr·esidentc, tleYe set· conce
<litln. n. liberdade n caria. c~l:ntlo de colonizttr com 
gentu dn. pt•ocodcncin, fJU<l lhe parecer. Não 
sou constt·:n·io tt esse pl'incipio, nem comb:tto 
isto. 

~·!H~. si os <lig-nos auctores do outro projecto 
ti\·er·am n. intcll<;ão. como se suppüe, de l'evo
gnt· o decreto n. 528 >.le :!8 dcjrrnllo r.lc 1890, 
simplesmente parn.tt intl'Oducç•~.o dos cl1ins, que 
siTo l1oje clest;jntlos como o.~ melhores tt•almllla
tlnt·c>. cllus, ontrJtnnto, nií.o ntl1·ertir:un que, 
:,:'<!lll'l':tliB:tn<lo n. por•missiio ele immigra.ntes 
nsi:tt.ieo:> e 1\t'l'Ícanos. corriam o risco tle exci
ra.r mn is n. nui vontatlo de q uom ó contrario 
:LO clrim, e dos CJUC ac\mitl.em este, mas re
pcllem os outros da Asin. e eltl AJ't•ico.. 

O meu pr•oiecto, pOP<\m, evita este inconve
ni••nte,o tn mlJem trn.tn. tln.qucstiío /\'ttnc::tmente, 
como t'• preci~o. lttti porque! Ira. com·ençues in
t:•rtmcion:ws,quo n:io tleixnl'inrn no.~sos estados 
intt·ocluzir mesmo os clrinezos ,;em tt intel'
vt•nç·iio e ga.rn.ntins, indispens~wcis, do nosso 
/l:OYCl'JlO lCdl'l'lt], l\0 qual eomlJetc :1 dii'CC<)fiO 
tlns nosms reln<;,•los no exterior. 

Alóm disso, s~·m umn. lei expressa, rtue o :m
tol·i~o e lilu tld os meio~ necefo;s:u·io.-., o goYerno 
Ji>ll<!I'<lln~o po<lm·ú., ou nii.o qnm•t•J'Ú litcilitn.r a. 
illllllÍg't'lli;i"iO cltinezn .. 

E' pot• isto q no niio se eleve, com 11 que!lo 
l'nlltlnnwnt:o. J•dcitar o meu projeci;o : mesmo 
porctuo [lL<do app11rccero inHuir• o preconceito, 

' 

t 
:I ,. 
·' 
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que já llOU ve e, embora menos, :tinlla lw con- ' recordar que o povo chinez. desde a mais re
tra asiatico;; e al'ricéino:,,, mota antiguidade, tem tillo. o que não se

Si tomei a palavra, agora, foi pao!'a explicar olJserva, mesmo llOje, em muitos pa.izes civili
esta circlllnstancia e t:ll11bem accrescenrar uma zados, meios se;':'lIl'OS de manter li, liberdade
consider;,ç-ão. que jdgo importante, ma;;, indiviehml, os seus direitos pessoaes e o de
omitti, quando fUlIdamentei o projecto. proprieebde, pelo menos mai, ioemptos d:t :t2'-

A cOll"ideração e que não venho, com a g:t- gressão dos poderes pUIJlicos. ~
rantia ele.i m'os proposta no projecto, onerar o;; Do mesmo modo elle tem sabillo manter a au
colhos puhlicos, como talvez se suppon:la,poi~ tonomia local, haseando solwe elb SH<"t organi
eUa se to]'nará nominal ele:,de que as empre- zação política,de maneira que o despotismo im
zas l~'worecidas tenll:tlll lucros, como é quasl peri:tl e mais apparente do que l'eal, estando
certo, e. além disso, qmlndo eífectiva nunca o proprio imperador e tOllos os fl1l1t'cionarios
excedei'il. :, 2. OOO~OOOS iUlnuaes, sendo este um publicos sujeitos a uma grande C'orpoI'aç"'io. on
dispendio menor do que se fhz actualment;c junti'\. de censura, que os pódo. destituir e fazer
com o pelar ;;ystllema de pagar um tanto por punir, como de facto já tem :tcontecido mesmo
pessoe'\.. a alguns imper:tdores, decapitados 1)01' :ti.usa-

Já qnc' est()l~ com a palaYr:t, Sr. presicleute, rem do seu poder e não cumprü'em sens ele
devo :tproveiti1.!'-me ([ella para cOllllJltter o veres.
preconc'2ito de ser o chim de um:t ra('a ahas· Ni:í.o 1[[1, alli o üworiti"mo ou patronato, os
t:trrlada, de ter um governo obnoxio ou Cil'i, ·empregos "ão comedidos ao merecimenlo com-
lisação muito :ttmzad,t, pmvado em concurso PLlblico.

Não é este um argumento serio, nem deve, Quando são estas as condi,:ües e instituiç,jes
por i:,:,o, lwser receio algum p:trct a sua intI'o- desse povo, Mio s(' deve encari\l-o com des
duc<:J:o no nos,,,o paiz. prezo, nem o desdem com (jue iVjui estamos

SI'. PI'2sidente, o simples bcto de existir co- acostumaelos i'\. consideI'i\l-o.
nlrecidno na historia, llesele quatro mil annos. Devem03 olhal-;> lleJ"üxo elo ponto lle vist:t
esta, nacionalidade, mantendo-se sem dep3n- em que toi constituido. e en!:to verificaremos
elencia ele naçües extrangeims, conten(lo hoje o que os chins n~o são tão máos como 82 sup
numero formie1:tvel de mais de414.000.000 ele põe, que no ;:eu govel'l1o e nos seus nsos e
habitantes, Oll um terço (1<1. lnunanidaüe. prova costlllm:s :tpparecem ceI't<tS incoll\-enienci:ts,
que ell", não é uma, ra<:il fmca ou :tbast;l['dada, que sempee se dão, quaesCjuer que s~j('\.m os
não é immol'i11, e nem mereceüorao elo despI'eso povos e as fÓl'llHl,s de governo, porque, em
do homem civilizado e m:tis aLleantado. toüo; maIllfestam-se vicios e defeitos prOl)rios

Não ,~ por ter governo dispotico e ciYilis:t('uo da lmmanidade, e não S3 ]lúde üizer q 1112 só os
atrasallcl, de certo, que esse gl'i'\.nlle impel'io cltins i'\. est3s e.'3tão sujeito.> e merecem cen
tem resistido aos seculos e ao embate de tan- suras, quando os vicios e defeitos, qUe) elles
tas geme;:" es com as paixões e üefdtos inhe- teem, observam-se em outros povos e o seu
rentes á lrl1maniel:tde. governo é lIloralisado e honesto.

O sec:redo de Sl1:t conservação está em ter . ' ,
tido a 'ielicidade de conseguir, desele tJ..o re- O SR: rHA~E~; BAS;O~- Faz-s~ :1 Cluna a
mota antIgUIdade, uma bo:t orgal1lZilçao da mesma 1l1.Justiç, que a Emop:tnos 1,tz.
f;tmilia e li, autonomia local. O SR. MONTEIRO DE BARROS- Eu poderia

A orgi1.nizi1.ção da fcullilia ml China asseme- citar escriptores que imparciaolmente 8StU
lha-se ú di'\. itebmic:t, constituida sobre a base duam as leis, os costumes e i'\. civilização chi-
da mOri1.lilhüe. neza, manifestando juizo favoravel.

Não poüemos, sem injustiça, encarar os cos- Eu poderia citar escriptores insuspeitos,
tumes ehtquelle pOI'O, colloc:tndo-nos no nosso como por exemplo inglez?s, tão cioms da su
ponto de vista. perioridade de sua civilisação, e que, entre-

Devemos lembrar que e significatiYo o tanto, admiram e louvam os chins, um dos
facto de ter aquelle povo se mantido por qu:tes acunselha á sua patria a adopção ele
tanto, seculos atr:tves de tod:ts as vicissitulles certos costumes e leis chinezes; mas estamos
llUmanas, yendo desappar2cer ci vilizaçúes, no fim da sessão e não quero tomar mais o
como aos dos medas, persas, assyrios, egy- tempo do~ meus illustres collegas; cit:tl'ei
peios, gregos, phenicios, cartlmginezes e ro- apenas os nossos dous patricios, os Srs. Hen
manos, subsistindo ate hoje, quasi isol;'\,(lo, e rique Lisboa e Salvadol' de Mendonça, que
conservando suas tr:tdições e costumes. tambem não são suspeitos, principnlmente o

E' gr::l.l1de injustiça fallar-se na ]mixeza SI'. S:tlvador de Mendonça, que e um notavel
de ca.racter ou servilismo daquelle povo, publicista, propagandista da Republica e da

Quando vemos exemplos, registrados ni'\. abolição da escmvidão no Brazil e defensor ele
!listoda d:t ltumanidade, de povos com a. pre- todas as liberdades indi viduaes.
sumpçi:í.o de mais civilisados, se deixarem gO-1 Pois bem, este illustre cidadão, que teve
vernar por um despotismo asiatico, deyemos occasião de ver na AmeI'ica do Norte o tra-
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l1a!ho cllincz em ncr:iío o fez sohro este povo 
·um estudo serio, porque Ji.1i-1IJO i:;so p2dido 
pelo nosso governo, c•ste citladiiO, q ne nií.o é 
·suspeito, tendo até htiYez pre,·cn•.•ão contm 
•.essa nncionalidade, tere, entretanto, de re
conhecer que o immigrante chi noz ni"to merece 
a guerr;t o o pr·econceito injusto que se tem 
espalhado contr<t elle. 

Esgotndas as mttterias dn ordem do dia, o 
Sr. pr·esidente desig·mt a seguinte para 23 do 

.corrente: 
Votllçfto drt matarias cuja discus,üo ficou en

<!erradtt, ii ><tuer: 
Em 3" discnss11o, drt proposi01io da C<tlllitl'lt 

dos DeputtLdos n. 3:~. de 1801, estltbelecendo 
os cnsos de competrncitt cxclusi m dos poderes 
1Meraes ou estaduaes, pum reso!Yerem ~obre 
vias de communicaçües JluYiaes ou terrestres. 
e os em que deye lm ver accorrlo entre it União 
e os estados ou destes entre si; 

Em 2" dit.'l, do projecto do Senado n. 15, de 
1802, ttutorisando o PodPr ExecutiYo tt conce
der aposentaçiío a Bermtrdo .Jose tle Castro, no 
!og-ar de clieíe de secç•ão da secretarht da agri
cultura ; 

Em 3" dita, do projecto do Senado n. 13, do 
co1•rentc anuo, concedendo licença, sem ven
dmentos, ao procurador seccional da Repu
llliCtt no estado de S. P•ntlo ; 

Em 2" dita, da proposição lht Camam t!os 
Deputados n. 10, de 1802, autorisando a con
cessão de pensilo iL Yium do tenente reforma
do He!Yecio Muniz Telles tle Menezes; 

Em discussão unica, do parecer n. GO, de 
I 802, da com missão de flmtnç•as, sobre o ex
escripturario da Contacloritt t!e :\farinha In· 
nocencio i\Ienezes Yasconcello.> de Drum
mond; 

Em I n discussão, do prqjecto do Semulo n. 
10, do corrente anno, permittindo <L liYre en
trada, no territorio tlit RepulJlica, ii immi
grnntes de naciowtlidat!e cltiueza e japoneztl 
c dando outriiS Jll'OYitlencias par<t n.uxiliar 
essa immigraç•ão; 

DiscussfLO unica do pttrecm· n. íO. de 1801, 
da commissão de constituiç•ão e poderes !'e
conhecendo senador, pelo districto federal, 
.o cidadão Aristides dtt SilYeit·a. Lobo; 

3" discussão de pt•o,jecto tio Senndo n. o, 
de 1802, Ülzel\llo extensim~ ú. apuruçiin g-e
mi, de que tl'll.tiL o cap. 4" do tit. 2" d11lei 
n. 35 t!e 2G de janeiro do 1802, as tliSJlOSiç•i'ies 
do § :l" tlt> art. 50 dtt me~mtt lei ; 

~" discuss~o do pro,jccto n. 10, de 1802, re
lattvo ao regimento cummum das duas casas 
do Cong"l'C:<so ; 

2" di>cussilO d:t pt•oposiçilo dn: Gamam dos 
Deputados n. O, tlc !H02, autori~iiT!do o go
verno tt conceder nm anno do licença sem 
vencimentos ao ca.pitilO de artilharia Octn.vio 
Gonç·n.!Yes da Si!Ytl p<ll'a tmtar de negocios de 
se11 interesse; 

;j., discussf[o da proposição tltt mesmtt ca· 
mara _n .. G5, de 1801, con_cedendo, desclc j;i., 
rçalltmttlt' no qnndro acttYO do exercito e 
classificado lllt a.rmtt de inlitntarht o tenente 
refornmdo Rttymumlo Perdigfio de O li veim ~ 

Levanta-se iL sessão iLs 2 1]2 horas da 
tarde. 

32n uessno em 23 de i nnho de 1892 

Prcsi<lcMirt do 81·. Pntdcnte da Moracs 
(vicc-pJ•csidenlc) 

SU:\nLU~JO-Cha1U:ula.-r4eiLtu·n c nppt•ovn~uo dn nctn. 
- EXI'fWir.N'rB - P:u-ocorc~- Discurso do· Sr. Elysetl 
:\l:a·tinR-ClTWI·::u no III.\- Votnçiin rlns lllntm•ins cnjt~ 
dí:o-;r.nssii.o t1cou encet•t•ada n:t. Ro~süo p:lSilndn- Dis
cussün elo. pn.rr.cer n. iO- Discurso o I'cqnot'illwnto 
rlu to r. At}llliÍIIO do A.UHl.t'al - Discllt'SOS d oq ~rs. 
Cn.mpo.s s~dlos e .Atptil~no rln Aw.:wnl- H.r,joir.\üo do 
ff.!fJIItil'trll~.ntü- Utsc~s~mo L)u p:·n,JuCto n. tS e d.1 {J:t.'" 
recet· 11. 11- Cluuuu.dn - A.rltnntento dn votnd~o -
OrUe:u do clin. pn.t•tt. ~'I do cot•t•onte. • 

Ao meio dia comparecem 33 Srs. senadores, 
a saber: Prutlente de Momes, ,João. Pedro 
Antonio Bitcnit, Fmncisco Machado, Souz~ 
Coelho, ,JOM!Uim Sarmento, l\olano?! Bamta 
Cunha .Juniot•, Gomensoro, Cruz. Elyseu Mm•: 
tins, Cn.tundit, .Tosó Bet•nardo, Oliveira Gaivão, 
Amaro CtWitlc;tnti, Firmino dtt Silveira, Ta .. 
Yttres Bastos, Rosa Jnnior, Domingos Vicente 
Monteiro rle Bar·ros, Laper, Br.iz Carneiro' 
Saldnnlttt .\larinlto, Campos Sttlles, R~tnp:ei 
Pestmm, .Joaquim de Sonz<t, Silva Canedo, 
Paranhos, Aquilino do Amam!, Santos An· 
drade, Rau!ino Hol'Jl, Lui:t. Delano e .Joaquim 
Foliei o. 

Abre-se <t sessão. 
E' lida, po~ttt em tliscussão e sem debttte 

approvada n acta da sessão anterior. 
Discu~~ão unictt do pnrc•r·et• n. 71, de 1802, 

das commissries reunir las dn .i usti~11 e Ie:.dsla
Çii.O c do ill(lu~trin e arte~ ~obre o requeri
mento em que o Dr. Luiz t:onzagu. de SonZil 
B11~tos perlc qun o Senurlo approve tt postum 
municipttlreliltiYlL tt 11111 apparellw nutomati
co, rle sun. invenção, rlestinnrlo n. desinfectar 
as detl'ilos das co~inhn~ ; 

Comptwecem dnmnte a. sessão mais tlous 
Srs. senarlor·e~. a saber: Amm·ico Lobo o Joa
I!Uim Murtinho. 

Deixam do comparecer com causa participada 
os Srs.: Gil.Goulart. Tliomaz Crnz,Almeidn Bar
reto, .João Neiva, E. W11ndenkolk, Pinheiro 
G uede~ o Uetwt·nso M11rques ; rl sem cau~11 

............................................ ----
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l)articipada 9s ~~·.s .. Theod~P~to So. uto, Coe.lho I Al't. 2. '' S;'i.o t•erog·adas as disposiçGes cm 
.e C.tmpos. Vn•gll1o D:~mn.s1o, EstcYes .Tumor·, contt•;wlo. . 
Ramiro Burcellos, Pmhen·o Machado e J ui! o Camal'tt dos Deputados, 22 de jtmlw tle 1802. 
Frota. -Be•·•w1·r/i,lo r/rJ Campos, prcsidonto.-Anto-

0 Srt. 2" SECRETARIO dit conta do seguinte nin Boryes tlrJ AthrtJ;rle .Ir mim·, I" secretario 
interino.- .Toa o A"dlrtl', 2' secretario inte· 

EXPEDIENTE 

Tres otllcios 1 lo !•• secratario da Canmm dos 
'Deputaclos, do.tadol dom de 21 ~ um de 22 do 
-corrente, remettendo as segumte~ 

N. 14- 1802 

Art .. I." Fictt concedida. tt D. Gt•attt Bar
reto de Menezes, Yium P filhos do lltllecido 
Dr. Tobias Bt1rreto de .Menezes tt pensão an
nual ele 3:GOO:'i000. 

Art. 2." A p"ensão concedida será reptwtida 
,por metaclc, llllllt a vi uva. e uutl'i1. po.ra. os 
lll!tOS. 

Art. 3. • Revogam-se tts diSJlOSiçües em con • 
tmt•io. 

Camam do.l Deputados, 21 de junho de 
1892. -BcJ'il it1'rliilo r/r; (:""'l'os, presidente.
Antonio BfJi'ife., de ,11/wyr/e J11ui"''· I" se~re~a· 
rio interino.- Joan ;l""'ll.o·, 2" secreto.rw m· 
terino.-A' t'Oilllllissito de finan~tts. 

N. 15-1802 

O Cong-re~so Nacionalresol\'c: 
Artigo unico. E' o g·overno atltol·i,;n.clo ;t con· 

eeder ao cidadüo Antonio Viumm Gon•.'alves 
Fl'ttgtt, ftcl do thesourciro dtt Caixa dtt Amot·· 
tisaçiio, seis mezes de !icent;,tt com os venci· 
mentos de seu emprego, pttl'it quo posstt tmtttl' 
de sua sn.udo onde lhe conYil'r; t•e,·ogmlas tts 
.disposições em cont.ml·io. 

Camttrn dos Dt'putarlos, 21 de junho de 1802. 
-Berl/(miino de OtuiJIOS, pl'esidente.-Auto· 
nio Bol'!tes de Jltllltijde Junio•·, I" sect·~ttwio 
.interino.'-.Tarío il~elia,·, 2" secretnrio interino 
-A' conunis~ão do J!mul~•t\S, 

N. Iti-1892 

O Cong'l"<'sso Nacionalresoln : 
Art. 1." O PotlorExccuti\·o fica nutorisntlo 11 

.lllttndar pttg:o.r, dtt dtttn desta. lei em tlcantc, 
a. D. Br•igidtt Fltwin. tio O li Ycim Gotwtt!Yes, 
vinvn. do cm•onol .Joso Tlwmaz Gonr}ltiYcs, o 
meio soltlo d1t patente de Sc!U marido, cm con· 
1'ormidude dtt t1tlJolltt modomn. 

rino. 
A's commissües tle mtwinhn. e guerrn. e de 

fin;tnçns. . 

O litro rlo mesmo St·. socret.wio, do.taclo 
de 22 do cot•t•.;nte nwz. communicnndo quo 
aquel!tt camat·n nppt·ovou n. emencltt do Se· 
nado it pt•oposi~·ão da. releridtt cttmam, con
cedendo 11 D. Clam. de Faro Montes a pensão 
cm•t•espondent.e ;to soldo rjtl<l percnb1a seu 
tillto o al!eres voltmtario tln pntria Jose 
Antonio do Cerqueil'tt, morto em combttte 
no Pamgnn.y, o vnc so1· remettido it s~tncção 
presidencial n respectim resolu~·ão elo Con
gresso 'Nttcioml. -rntcimclo. 

Dous dos govcrnndores do estttdo do 1\Im·a
nltão e da Pat•ttllyba do Xorte, cltl.ttulos de ü o 
l•l do corrente mez,communicnndo,emresposttt 
ao ofllcio do Senado de 17 de maio ultimo, 
que ftcamm inteit·aclos do resultado dtt elei
ção cltt mes;t que tem tlidgir os trabalhos 
clestn camam.-luteirado. 

Tclegmmmtt do 1 o sect•cbtrio do congresso 
do estado do Rio Gro.ntle tlo Norte, expetlitlo 
tltt cidade de Xtthtl em 20 do corrente 
assim concebido : 

Exm. secretario do Senado Federnl-Rio
Congt•esso do estado ence!'l'ou hoje tralX\lhos 
legü!ttti r o.~. tendo vottttlo todas leis or•gani · 
sação. Votada unanimement.e mo~ão confi· 
nnça no govcr·nadnt•-Auyusto .1/m•anhao.-In
tcit·;ulo. 

O Sit. 3·1 SF.CiU!T.AltiO (.wJI'ViiUlo de .:?0
) Id. 

e vão '"imprimir· Jli1.ru. entmr ntt orclem 
dos tl'ttbalhos. os seg·tlitltes 

1\\.ItECEJ tE:": 

N. i5-!802 

Foram presentes á commissiio tle constitui· 
çüo e poderes, 120 ttuthenticns da eleição a 
que se procedett no estado do Pnrit, 11 30 de 
ttbt'il pt·oximo pnssado, p11r1t preenchimento 
dtt \'ngn. occol'ridtt no Senaclo com a l'onuncia 
do Dl' .. Jósú Pacs de Ctu•wllto. 

A apura~ão desstts ttuthenticas dit o seguinte 
resultado: 

Raymundo Nina lUveiro ..••..•. 
Di vel'~O::: •. , , ••.•. , •• , ••.•••.••• 

G.4!JS votos 
98 >> 
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A coumllssao, tendo veriflcndo q uc nilo 
honvc vicio, nem it•rcgularidade na refc•rida 
clei~.·ilo, U de pa.recPr: 

1", que o valitl;t n. eleir::1o roalis:ttla no es
!atln do Parit, no di:.t 30 de ttlll'il ultimo; 

2", que sqj;t reconltccitlo e pt•oclitllltHlo sena
flor pot• aquelle estado o Sr. Dr. Hn)·mundo 
Niua Ri!Jeit·o. 

Saln. das commissües. 2a r.lcjunho de 1802. 
-Cnmpos Sal/e.,, - F. J[acliar/o. - .To1111'Ídt 
Fd~'cio, 

N. 7fi - 1802 

A commissrto ele titmnr;as exnrnitton a pt•o
JlD~it;:io dt~ Cam:tt'tL tlos St·s. Dep•ttarlos, 11. !J, 
de 180~. p:.•la qual tlc;t o g·ovemo nutoristttlo a 
llH.g'ill' n Antonio t.l'.Alcanta.l'n. cln, F'on~eca,, u. 
qu:Lnti:L de 408:G:?:Z~821, indemnís:1~''io do que 
llt~ deve a FnzeJttltt Publictt pelos seus lbt·ne
cimentos leitos its !brr:ns expctlidonn.rias tlc 
1805 t]lle s guimlll tle C'bet•;tlm p:mt :l!nüo 
Grosso. E e til vist:L elas razfíes e litcto;: rt tte 
justilicum o ret<•.ritlo p:l:~:tmtmto, a commissito 
l\ de p:trel'Cl' que tL proposk:io SP,itt submetticltt 
. ;'t discu:;suo e :tppromdn. Catn:Lt'tL do Scuntlo. 1 ·l 
tlc junlto do 1~02.- A,,,., Owt!cttllli.- Sal
drmha Jfal'inho.-J>o,;tid,f/OS \Ticcnle, - .J. L. 
Coelho tJ ('aulJIO.'i. -.fuflljl!iJtl. Jftrt•linlw -Üftlt

(JCIJ'es!ann (com rcstrkGiiü). - .lfolltCi!'O r/e 
Bw·ro .... ·. 

~-ii- JSD~ 

de nalltl'c;a li'Wisitol'ia, se nccentuará com 
o ;wgmento tln. protlucçilo c dtt riqueza, 
per•mttnen te. . 

E', pois, a commissão de p;trecer que deve 
seJ· sustontttdo o pt•o.iecto votado pela Cttmal'a.' 

Sala das commissões,. 23 tle junho de 
1802.- Gomcnsol'O,- Cwnpos Sat/cs, . :·> 

O S 1•. El~·seu ~.Itl.l"Lim:• confessa 
qw• as suas nppre1wnsG0s ~ohl'e a ct•ise cco
nomictt c financeil'tt cltt Repul,lica mais seac
centutU'ttm com o discupso aqui proteritlo 
ltontcm pelo illu,tre rept•csenttttlte do estndo 
tlu S. Paulo. E era nn.tm·•ll ; pot•q ue ao om
tlo!', como tt todo~ os collcg-tLS que rmvit•am 
n. respeito, p;treceu q uc S. Ex. m·a o ot•guo tlus 
idóas, do motlo do ver e tle sentir do ministro 
tia. llLzentltt, que, com amesmtt tltcilidatle.com 
qtte abrar;n. este ou aquelle :tlvitl'e, conde,. 
num-o BO ditt seguinte ao menot• ac2no con-
tm rio. · . 

Em p:1izes novos como o Beaúl, c nt.ten
tlcntlo, sobt•etutlo, qne viveu atú IJem ponco 
tempo sob o regímen da centt•ali~açilo e tltt 
t.utcllrL :ts mais accentuatlas, nilo e possível 
di.<tmlSttl' n acr;ilo llo governo .no tlesenvolvi
mcn r.o tlas su;ts Jbr~as producti vas . 

l\'estas Cüllrlit;'Ües, e inclispeltSttVel que O Jàça 
partt enc:t minlmr e tlírigít• a cort•etJte dtts ·o pi: 
nWes e impritníl'-IIICS movimentos nm.is lt'a.r
monieos, estimulando a act.ivírlade illllil•idual. 

Entt•.,t;tnto o noiJre senatloe JlOl' S. Pttulo 
condemnou tle modo peremptor·io e:>l.tt politic;t 
que, !mm ao contt·twio do qu" ttlfil'tntt !:i. Ex., 
tem sitio arloptatl:L pot• todos os pttizes do mun
do Plll contli~'ucs menos pt•.:cttrias tlo quo as 
no~sns. 

A commiss:i.o de justir:a o lcgisla~·iio, a quem A !eg"i-lnr;iio do u.ntigo regimetl nos dti. cUsto 
foi presente o ppojecto üu lei concedendo isen- sabias c importantíssimos exemplos,e Jbi ainda 
çiio tle direitos dn imporlar;.i'io tt ttlg·umas in- em umtt elas leis desse reg-imen e das mais an
tlust.rins no c~tatlo tlo :\lamnltilo, e ao quullbi tig-as que o actual Sr. ministt•o da tiLzencltt se 
ne~acltt mncr;tco, cntemlc que : 1tpnion pn.t't1 dar, lttt pouco tempo. como tttl-

Os motivos expcndidos cm jttstitlc:ttint do. xilio no> btmcos. tt quantitt de 25 mil contos. 
·t:IJio opposto itquel!e projecto de lei nilo pa- Em muitas upocas tt pr,>vidcncht do go-
recetn de inteira procetlencin.; verno intcrvein do mmlo o mais benefico, 

O cle~falque procluzido wt t·cceittt gct•.rl pl'Ompto e cnct'gico, como suceecleu ao minis· 
~lot· lbt·r.'a dos Hti·orcs concedidos neste tlccreto teria Furtndo, na crise bttnctn•itt de 1804 .. 
u Jitcto intliscutil'cl. ma~ que Vl'l'ifica-se no Respontltomlo a um aparte tio Sr. Rangel 
caso presente, como em todos os outt·os aos Pestana, diz o orn,c[or que o IJcnemerito con
quncs o pn.l'lamento lttt concedido isenção de sellteiro Furtado nií.u poclitt se at•t•epender,nem 
Í"'tllll ttttl.urczn. se n.t•t•cpendctl nunctt tia sUtt intorl't•nçiio; 
"OccoJ•rc, aincln., rtue o flwor dn. iscnr,,ão tlc pot·que su tt el!c sn rle\·e n:io ter sido con!lu

rlircitos ~i. pot•umlnclo, ucarreta a clitnimJi('i'ío gmda :t pt·a~'tt do _llio de Janeit·o, como a~ 
cht J·ecciltl, Jiworece por outro lado o tlescn- demttts tlo nosso pmz. . 
volvimeuto dn inllustria em um estado do A lltttt nas runs terittsitlo 1;tmenüwel s iniio 
Norte, que, onet•tttlo de olwignçries peht no,·a Jbsse o pt•wlente arbitl'io rlaquelle ltonrndo cs
Ot'• •an istwii o poli tic:1, prceisa de~so auxilio i n- tatlisttt. 
dit?ecto tl;t, União pttm o desenvolvimento de Como estes, muitos outt·os cxemplo:l poderin. 
suas tbt•r;as. l'L'COt•tl:tt•; mtts niio o JilriL partt não Jitti~tn• tt. 

A protecn:io no tlcsenvolvittwnl.o indust;riu.l tütençiio do Set11tdo. 
ú merlitln. fiJlttnceira -<IJ•IIJll'tJ acoJiseiltwlu, por Ntt ltistorin. rios pniw., tia Europtt c tlit Ame
quanto n compensnr;iio do prl~jnizo de hoje, ricn, tt messe de bons l'Xl'lllplos não ri menos 
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a.bund:.tnte ; mas o orador se limita.rà a. dous, 
que lhe pa.recem bem significa.tivos. 

Sabem todos o proc['(limento que teve o go
verno da. Republica Norte Americana. com ra
lação a. Estrada de ~'erro Nov<L Yorl•a. S. Fran
cisco; para que a emprez!L pudesse levar a 
e1feito aquelle gra.nde melhoramento, o go
verno teve de intervir ma.is de uma vez, for

. necendo-llle ca.pitaes directa ou indirecta
mente 

0 SR. A~IARO CAYALCANTr-Exemplo seme
lhante temos em casa. com a. Estrada de Ferro 
Central do Br11.zil, que não seria o que é si o 
governo não a. tí vesse enca.mpado. 

0 SR. ELYSEU MARTINS, continuando, diz
que na Europa acode-lhe de momento o pro
cedimento do governo allemão, que teve de 
subsidiar e favorecer de modo o mais positivo 
a industria. ~a. 1Jatc1·1·a1Ja, a cujos cultí vadores 
concedeu ate premios. 

Ora, a historia. economica. e financeira do 
mundo moderno, contrasta., pois, com o que 
aqui disse hontem o nobre. representante de 
S. Pa.ulo, 1'.tzendo a apologia da politica da 
inercia e da indilferença do governo deante 
da temerosa crise , que nos a.meaça com a. 
ruína do commercio e das industrias, o que 
importa igualmente a rui na das proprias ren
das d'o Estado. 

O nobre senador por s. Paulo, disse, exa
minando as causas da. depressão constante do 
cambio, ser uma dellas .o movimento de sym
pathia e cordura. que mani!estam· os poderes 
publicos pela. amnistia. em favor dos implicados 
no movimento de 10 de abril; que esse movi
mento é traduzido no estrangeiro como signa.l 
de fraque~a.do governo no Bra~il! 

O orador nílo comprehende que isto assim 
seja, e estra.nha. a.té que semelhante argumento 
seja trazido pam justificar factos economicos 
de origens tílo diversas e tilo conhecidas. 

A superabundancia. das emissões bancarias 
ti tambem apresentada por• S. Ex. como caustt 
tia depressão do cambio. 

Como, exclama. o· orador, poder1i S. Ex. de
monstr•ttr semelha.nte proposição ? 

A supera.bundancia. não existe, cll!L não se 
accusa nem nus caixas tios b;tncos de deposito, 
nem nos cofres das emprezas, ttinda as nutis 
bem dirigidas e lructuosas. A queixa tle Jitlt<t 
tle numera.rio é gcml: logo us emissões nii.o 
excederão ás necessidades provocadas peht ex
pansão do espirita ind ustt·ial do paiz, e niio 
poclcm,portanto, provocar <t b~J.ixtt tio cambio. 

Muitó.s outms o tlinwsns siio as c;tUSttsdcsse 
liteto assustador, o o omtlor: vai ttprcciar• nl
gumas. · 
. As Ctt~tsns dtt dept•o.,siLo do c;imbio siLo mul

i.tplas, u certo, tnns, t.lovo-sc as,ignaittl' em 
pr·imeiro lO::[ut' it tlesconllttnçn sempre c!'cscon te 
com quo ttllldn somos olhados 11ulu Europtt 
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principalmente, que e ou tem sido até hoje, o 
nosso unico Jbrnecedor de dinheiro. 

A poli t.ica. do governo actual, com relação 
aos est."tdos,deixou nelles o germen de descon
tentamentos profundos, que agora vão ii:t
zendo explosão, do sul ao norte d;L Republica. 

Infelizmente, os motivos .de desconfiança 
contra nós accentuam-se cada vez mais, e nes
tas condiçõe& seria irrisorio suppor que pude
mos attrahir capitaes estrangeiros, pois é fa
cto que nada ha ele mais timorato do que o 
capitwl, prestes a. emigrar sempre de . onde 
não encontra todas as garantias de estabili
dade e de paz. 

Como, pois, fantasiar outras causas, quando 
ahi temos ess<t que só por si explica a. depres
são do cambio ~ 

O Brazil, até bem pouco tempo, viveu, e 
quasi se póde dizer, do resu.tado de tres dos 
seus muitos productos naturaes; mas, com o 
advento da Republica, a activitlade nacional 
attingiu á limites quasi desconhecidos na his
toria economica. e financeira do mundo. 

Nós exportavamos apenas café; a.•suca1· e 
borracha, e impurta.mos tudo, tudo, até páo de 
vassoura. 

Eramos, portanto, optimos freguezes das 
industrias europeas, dos paízes com que en· 
tretinhamos relações commerciaes. 

A nossa divida, portanto, era sem pro maior 
do que nosso activo, e com isto lucravam 
ainda os mpitalistas europeos, aos quaes in· 
variavelmente íamos pedir emprestados seus 
milMes, de tres em tres a.nno~. para re
fazer-mo-nos dos deficits orçamentarias. 

Veio a Republica. e tudo se translbrmou ; 
os capitalistas europeos viram nas expan~•·ies 
ela noss;t industria uma causa de inatcividade 
para. o seu dinheiro, mas. como nílo precisa
va.mos clelles pam novos emprestimos, resíg
mtvam-se calados. 

Ho,je, porem, que o paiz p<trece de novo 
condemnado ao recurso dos emprestimo.> eil-os 
pretendendo até intervir nas deliberações elo 
Poder Lrgislutivo, th.zendo-nos a.meaças de 
Jn<tior lmlxa de c<tmbio e depreciações dos 
nossos títulos. 

E' inquestiomwel que ess;t a. ti tudo elos ban· 
queiras emopeos <tggravarit ainda. mais nos
sas con(licç•ues, si o g-overno em vez da inspi· 
rar-se nas necessiclacles eminentes do nosso 
paiz, for peclir conselhos t't sua ganancia e 
cttlculos interesseiros. 

O g-overno eleve, portanto, desconfiar desse 
interesso com que nos estão alltgttndo os ban
flllr.iros inglezes o ft·ancezcs, como si vô dos · 
tollcg-t•twrnuts publicados pcln imprensa. 

O Bmzil Jbi ~empt•o um optimo ü·eguez, p;t
g-nu sempr·u [10ntunlmonto o ,juro do SUIL tli
vid!L; OI'IL UmiL bon. pl'CSI\ quo a. Repub!iC<L Íl~ 
libcrtn.ndo e que convem aos capitnlistas ou
ropúos reconqnistttl' de novu, o o consig-uirão 
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si o govel'Jlo niío tiver o. enorgüt neccsso.rin 
no momento actuo.!, p;u•o. conjuro.r a crise que 
nos amca,·a. 

O nobre sono.<lot• por S. P1tulo !tlludio aincht 
a muitas emprezas fictícias e que se l'undtt· 
ro.m simplesmente em proveito dos incorpora
tlores, como eausa da depressiío do cam· 
bio. 

O orador conlesssa que assim se deu com 
relaçiio a muitas, mas nisto ainda Jbi 
culpado o governo da Republica, porque niío 
acautelou como devia os inter·esses dos sub· 
scriptores de capitaes. Niío lm em preza 1tlg-u· 
ma que ni1o tivesse por objectivo exploradío 
realmente vantajoso. ; o deleito, portanto, não 
esta nisto. 

Mas, porque lm muitas emprezas arruhm· 
das, segue-se que o governo deve o.bandomtr 
aquellus cujo.s dif/lculdades resultam, niío de 
factos da suo. :tolminif'ltraçijo, mas do.s con<li· 
ções geraes, preearias em que se acha o paiz 1 

Niío, certamente; porque com esse abo.n· 
dono sofl'reriío tambem o.s rendas publicas c o 
credito do estudo. 

Po.ra j ustitlco.r o seu o.sserto, o orador cito. 
um Jacto : 

As estrado.s de ferro que ao camuio de 20, 
por exemplo, obtinham um11 tonelada de tri· 
lhos por 50$ c ô()$, hQic não compr<tm por 
menos do 180$ c 200$. E nesttt propoi'ç,iio tudo 
o mo.is! " 

O ouro tom hoje um premio de mais ele 160 
por cento. . 

Mas que culpa tem essas cmpi·ezus do se
melhante elevação de preços? 

O governo, por certo, não deve dor auxílios 11 
quem os não mereça ; ma~ soJ•ia gm v e erro 
<tbandonar as boas emprczas, sobretudo o.s de 
viaçiío ferrea e colonisaçiío, objectos systema
ticn.mente lançados a margem pela adminis· 
traçiio publica, nestes ultimos tempos. 

Respontlen<lo a um ;tp1wte do Sr. senador 
Rangel Pesto.na, diz o omdor que ó .i ust<t· 
mente tt historia. das crises cconomic1~~ e 11-
nanceirt\S d;t Americ11 o dtt Europa que o Jbr· 
talccem na su11 convicçiío, qtmnto ao dever 
([Uo teem os governos bem orientados o pa
trioticos tle intervir para conjuml-as ou pelo 
menos diminuir-JlJCs os seus desastres ou 
e1feitos. 

O propr•io governo tem nugmentado as nos
sas difficuldadcs, 1hzontlo por contlt do ilfinis
tor•io da Mttrinlio. o da Guorm encommondas 
dispendiosissimas, Rem attendor pam o:.; g't'IL· 
vames result~tntes do enorme dispcndio com o 
sorvieo tht dividtt oxtPr·nn.. 

E ,iA quo ni'L~ estt't. lhzondo npJ~n~i<,,fi.o, m~s 
npeuns at!Vtll'ttndo ao g'OI'nt'llO.! dtm f{IH! .nao 
mono' influo par·n n: tlelll'9""ao tio tu mlll~ IL 
eonvicr,~"ío quo ~o Vll.l <~l't't\Jgn.mlo 110 autmo 
publico, quanto aos dc~tmos q uo lccm bdo os 

---··---·····-----·····--·-. ............ -------

depositos mctnllicos JiJitos 110 Thrsouro pelos 
bancos pam gnmntia das SUILs omissrics. 

Dil'a ao governo quo graves suspeitas, que 
aliús o orador reputa inullmissiveis. vão se 
levo.nto.ndo sobre o destino desses lastros, o 
do.!Ji a consequcncia necessaria. da maior de-: 
prccia~'ão da moeda papel e inevitavol baixa 
do c;tmbio. 

Inlelizmeiite, o relatorio do ministro da 
Jazendo. não contem, como Jllra pam desejar 
os esclarecimentos nece?so.rios it remoçiío de 
semelho.ntes suspeitas. 

E, o. proposito, levanta a proposiçilo cmitti· 
da aqui !Jantem pelo honmdo senador por 
S. Paulo, no intuito do justificar o ministro 
do. 1\lzenda pela ausencia no sou relatol'io de 
estatísticas commerciaes, industriaes e a.gri
colo.s, como 1llz o governo dos Estados Unidos. 
da. America do Norte, e Joi lembrado hontem . 
pelo orador. · 

Não sabe como o ministro d11 1hzenda 
possa administrar bem quando ignora o 
movimento commercio.l, imlust!'io.l c agl'icolu. 
do seu paiz. 

Nos Estados Unidos, o relatorio officio.l e 
uma peç.a onde se encontro. 11 noticia do todo 
o movimento economico c .tlnanceiro do paiz. 
Es;a peça official é o1forecida 110 publico com 
uma profusão admimvel e ó o.ccossivcl- u. 
todo o americano. Aproveita.pot"t.anto, o ens~,io 
para: r~commendal' o assumpto 110 governo 
e sobre tudo aos ministros da 1llzenda e da 
agricultura. • 

O orador 1emb!'11 que ainda l!ojo leu no 
Jo1'ual do Cowmm·cio, n11 sua gazotillta, bom 
lançado artigo sobre o asstJmptn do auxilio ús 
industrias, e confessa com Jlrezcr que as 
idéas do Jol'nai, sempre bom orientado, como 
se mostra, o11erecem 110 governo um1t solu~ão 
pratica pam o gro.nde problCJmt. 

Revistam-se da coragem necessaria aquelles 
que nos dirig-em, estudem ILS nossas couso.s 
pelo prisma real <las condições do nosso pa.iz, 
c achariío os meios do sahirmos promptJtmente 
das ditnculdades quo nos assobc•r!Jiio, sem o 
sacritlcio tlunosua ttutonomia o i ndepondencitL. 
Os recur.;os de nosso paiz süo cnm•mes o 
Jllceis do serem npt·oveitndos ; só lltlta quem 
tenha o crilerio c 11 comgem necessuriu P<Ll'!t 
enfrentar com 11 nosstt situaviío, que niio ó 
JLitHllt, por ccr•to, tt do Eg-ypto. (.lfuito i;v1n, 
m.uito VV/il, Apoiados). 

ORDEM DO DIA 

Pl'OCO<lC·SC, Clllll O SOg'll in to l'OSU !l;ttdO·, t'L YO· 
tlu;IT.u das mal,orias, cujn. discus:;:io JJcú.ra cu
eel'l'Utlu. 1111. srH:-:tfo nntPl'illl', 

11' ltl•Pt'omdtt t'lll :J.• Lliscu~Riiu; 11. emcmltt do 
St·. Cnmpos i::t!.lles ú. IH'upo.,i<;fi.u <ln. Cn.mat'll. dos 
Deputado>' n. :J:l do 180 I, ost!LlJolccemlo os 
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casos do competencia exclusiva dos poeleres i como reconhece :1 illustro commissiio, e destas, 
fcde!'l1e~ ou estmloaes, P'LL'll resolverem sobro G2 uiT.o putleram vir ás mli.os ela mesma com· 
vias ele communicações Jtuviaes ou terrestres, I mis>'iio, entende o orudot• que é ele absoluta 
e o~ em que deve haver uccordo entre a Uniiio i necessidade, pam rtue o Senatlo poss:t formar 
e os Estudos ou destes entro si 11 qual fiett juizo a respeito da validade da oleiçiío, que 
sobre a mes11, afim c\11 omomla passar por 1110 sejam remet.titlas essas 62 uutltenticas que 
m:tis uma disc.ussiio n:t sessiio seguinte. 1\i.ltam. 

São successivamente :tpprovados em 2·' dis- E nfio e li)ra de fundamento, cstn reclama-
cuss~o os :wts. I" e~" tlo. prQjeeto do_ Sen~do çiio, attendendo-so a que esta eleição lbi feita 
n. lu tle 1892, :mtorts.~ntlo o Potler Execu~tvo em circumstancias extraordinarias como de· 
a conceder aposentaçao. <t Bern~rdo Jose de. monstro. o seu proprio rcsultaelo. ' 
Castro, no logar tle chcle elo secçao da Secre- , . . . . 
to.ria da Agricultur·a; o qual é aeloptado pura De lacto, decl~rado o ~studo. de ~~ttw, c1ue Io1 
passar a 3" discussão. suspens? _no d!U 13, sono dto. ~0 ~~ve logar 

E' approvttdo em. 3 • discussi:io e adoptado es;a eletçtto; mu.s o Senado sabe perfeltttmente 
pum ser rr;mettid~ ~ Gamara d~s Deput~tlos, ~1.u~ no decreto q~e ~~spendeu o estad~.d? 
indou.ntes lL commtssao tlercducçu.o, o pro,Jecto sJtJO ql!e mandou volt.tr novamente o pa1.z.a 
do Senado n. 13 elo corrente ttnno, cottce· s.mt vtda, tlechrou-se 'lue o estudo de sttLo 
tlendo licenna, sem vencimentos, ao procm•tt· ficava suspens~, mas, 1~ao p~m o.qnclles que 
dor seccionâl da Republica no estudo de São po,rYeJltm·a esttvessem msc~1ptos com~ cum
Paulu. ·plices, autores, rcspons:wms ou conmventes 

São successivn.mente approvatlos em 2" e\is- c~m os factos que .tl~ram togar a essu. decluru
cussão, os u.rts. I" e 2" c111 propo.<içiio tht c~- çao do estado de sttto. 
mura dos Deputados n. !O do 1892, mttor1- A imprensa então reclamou enerll'icumente 
znndo' u. concessão de pensão ii. vi uva do tenente que pelo Sr; Pr•esidento d.u. Republica, pelo 
rel'ormaelo Helvecio Muniz Telles de Menezes; governo emftm, fossem declarados os nomes 
a qual ó Moptada para pttss:tr a 3" dis· daquelles citlatlãos que estl1vam inscriptos e 
cussiio. . pam os quaes ni:io estava suspenso o estado de 

E' upprova.tla. a conclusão do parecer n. üO sitio. Ortt compreltendc·se que, sendo tLssim e 
de 18U2, da conunissil~ do Jü:anr;as, soiJre o tcnliO o gov~rno ~e recusaclo a declarar quaes 
requerimento do ex-escrJpttu•ttrto d:t C9tJt.ado· rmm esses cJdadu.os, pesav:t sobre a popula
ria ([O Marinha lnnocencio Menezes vascon- ção um:t certa coacçiio, não ha duvida ne
cellos de Drummond.. nhuma, o a elei~.fio reu.Jisac\a em taes cir· 

E' u.pprovac\o cm 1" discussão pn.m. passm· a cumstancias niio podia absolutamente ser li· 
2", indo :tntcs its commissües r~ unidas do colo· vre; o como li notorio nesttt capital, a maior• 
nisação o de finunç,as. o proJecto do Senado parte elo eleitorado deixou de comparecer ás 
u. 10 do corrente anno, permit~indo lJ: liv1:e urnas,inst:tmente pelo temor de que as pes
entrad:t, no territ~rio tla H.epubltc\t, :t tmnu· soas muis influentes nest<t elckito podessem 
grantcs tle mwion~hdtul_o cluncztt o J•~r>.onez:t o por ventum .set· ~aquelles que estavam no 
dando outras pl'OVtdenctl1S pttr:t <1l!XIlmr essa numero dos mscr1ptos, isto ti, algumas d.u.
immigt'l1r,,ão. q uelhts p:tr:t quem ainda não estava suspenso 

Segue-se em dis~u~siio unica. ? p~u_:ccer n. 70 o estado do sitio. . 
de 1892, tht commtssao do consttti!1çu.? e P?tlc· V e-se, port:tnto, perléitamontc, guo uma 
res, re~onlt~cend? s~natlor ~~lo .dtsLt·tcto lede· eleiqüo realislLCltt em taes condições n:to ó a li· 
ral, o ctcladao ArJstJdes (la i:lllvmrtt Lobo· vrc manilestaçl'to do oloitol'Udo; c este facto 

t.ortm-se patent.issimo attcntlendo :1 que no 
districto existem 30.000 oleitOL'es o destes 
comparecomm a mna ttlJenas 2.900, isto ó, 
menos elo. tlecima p111'to. 

O Sr• Aquiliuo <lo .A.utara.l diz 
rtue pelo pt·oprio p~tr:eccr tht commissiío_ vê-se 
que se tornn. exlgtvol :L tLprcscnta~:to a~ 
Senado de nJn·um tlocurnentos relativos tt 

. " oloiçflo de que se t.mt:t. 
Do f11cto, tleclltr't tt commissúo quo no ex· 

:ttne dos p~tpcis 11 uo lhe lbmm :'ts mãos, vol'i· 
:flca-so que tloixm•tMn tlo vitt no Scnildo 02 ttll
tltcnticas, quo l'tlm.m aliús t•nviatlos . it ca
ma!'<\ muuieipttl aptll'iltlom, 1Jt•lll as>llll 1J 110 
uiio lionvo vieios o irt•eguial'itlntles llit ull'i\'itn; 
O tOl'lllÍiliL tliZOIHlD l/ti) IJUO Sl\j;L l'CUlllliteCÍtl!L 
o pt•oelam:ulo Somulor o St·. Dl'. Ari:;tidos tln. 
::O:il vei L'tt Lolto. 

Pol'ittHLu, dt•stlu u lllOIIIl'IILO tllll qtw l'ut'il.lll 
unvimlo~ :i ctLIII:tl'lL tLplll'illlura li:; nutlten Lica~, 

Ora. poelcl'iL o illustm citladiío, que no pare· 
cor d:L commissfio li o eleito, cúlllpttrecer po
r:tuto o Sonado o thzer pnrto dollc tonclo outi· 
do ~ómeuto o suJl't·ngio do menos d:t clocimtt 
p:tt•:t do cloitomtlo,isto ó, Cjllltntlo 11 sua eloit;iio 
não r<~ presenta a votütule du Districto l•'otlcr:tl? 
O OL'<Ltlol' crô quo o proprio Sr. Dr. At·istitlos 
LoiJo nfio potlcrht ae•~uitar esta oloit;:io unllt 
vez que oll:t l'oprosonbt n. voutatlo nem siquur 
do tuol;u.(lo tlesto oloitomtlo. 

O :,;,:, S.\I,IJAl\'11,\ l\Luwwo-Estou cctn vou· 
citlo rtuo uiío :wcoil;n. 



52 ANNAC:S DO SENADO 

O SR. Aqu!l,I:>IODO AMAltAr.-Qnn.nrlo o p:tiz 
aiJHla se conset'Y:t cm esi;:I([O de sitio, pois q ne 
o g'0\'01'110 aindu não tlecbrou quem ornm os 
cidatlfios inscriptos o que estão n.pontn.tlo~ no 
seu livro neg-l'D como cumpliccs, a.ntol'Os re
spons:weis ou coJlinventcs com os lltcto~ que 
der:tm togar li declam~·ão do estado do sitio, 
crê que o Senado não púdo tleixat• rlc csta.t· 
de perJeíto accortlo com as cDnsitlcmr.:ões rtuo 
o orador 1hz do req uerimonto que Yac en
viar 11 mestt, reclam:tndo que ~r,inm onviatlas 
11 commissão essas G2 autltentic:ts, porque 
de!las se pótle vet•ificat' perli:>.itamento que, 
pelos vícios de que se resintam, a votnr;iio 
não é uquella que f'cz n. Gamara, nem 
tambem a que foi lei tu pcltt comm issiio ; c 
aindu assim púdem cssus ü2 uuthenticas est:w 
computados V(Jtos cm numero tul que tleem 
vantn.gem uquelles que são apresentados como 
menos votado3. 

0 SR. LUIZ DELI'INO-!SSO, não; não podem 
dar result:tdo contr:wio. 

0 SR. AQUILINO DO A)IAltAL-Se;;undo essn.s 
62 autl1enticus não siio conlwcidas da illustr·e 
commissão, nem do Senado, pucle S. Ex. jul· 
gar a Jn-im·i que re:tlmente t1 vott~ção nfío 
pude ser si não aquella que const:t \lu t~pm·a
ção? 

O SR. LUiz J:)ELFINC-Os ,iornucs demm n 
upuru•,oão completu. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAL-Mas OS jornao~ 
não podium rlar com criterio es~a apumção, 
porque o unico competente p11m Jh.zel-o cm a 
camum municipal e em segundo log;n.r dollui
tivt~mcnte a. comm1ssiio do Scmdo. Ol'n., si a 
cam11ra municiput'deixu de remcttcr esst~ 62 
uutllenticas, que aliás como coni\Jssa 11. com
missão, lhe foram presentes, e u conunissão 
por consequencht teve de limitur-se à upuJ•a
çiio l~itt pclt1 propritt cu.mt~ru municipal, per
gunta. como pútlo S. Ex. com certez:t, com 
segumnç11, tleclttmr r[ue, conhecidns essas G2 
:wtllnnticas, o t·esultarlo nfí.o devo ser siniio 
t~quelle conhecido pelu comrnissfí.u do Senado? 

O Stt. LUJz Dr~r.PINO-- Declm·o que deve 
SOl' perJbittLIIleUJ.e. A Cillllitl'il lllllllÍcÍptil a.pu-. 
l'tHlorn., 1bi a r la. cxl.iud:t mun:u·chi:t. 

O Sn. AQun.rNo no A:I!AltAL- O Scnmlo n:i.o 
pude s11be1' atú este momento qtml ó o ci
dtuluo eleito senn.tlor pelo districto Fedeml ; 
e~sas 6:~ authenticrs silo intlispen~:weis pn.m 
conhecimento d:t vet•tladc, .11mxime quando 
S. Ex. s:tbe que :'t. impt·cnstt do Rio rle .J:mciro 
q mtsi que uni lbrmemente apresentou vícios 
o deleitos, que Lot•mt in:weita.vel essa. clei<;fi.o, 
aiwl:1. Jlmis, quamlo esta. elei<;ilo JiJi Jbit:1 cm 
um periotlo H.lllll'tllai, quando lt:ll'ia. lllllll 
coacr;ii.o sobre o uspil'il.o do., t•loitor·cs o por 
conscgouinto elles não potliarn ma.niJustar-so 
livremon te. 

-·e ..... ., 

Nest11s. condir)uos, niio porque queira oppor
se ú. va.lithlllo th1 elei~ão do Sr. Dr. Aristides 
Lobo, mas simp.losmente p11t•a dar um voto 
com segmn.nçon., requm· que, pcltt mes:1 do Se
nmlo,se reclame tl:t cn.mt~m municipal li apre
sentar;~ o dcs,as O;~ nutlwnticas, que t1 com
missão reconltcce que 1bt•nm a.presentadas à 
mrsmn. cn.rn:wn., e que, entret:tnto, não lhe 
lbJ·a.m romcttida.s, coust~ aliás incomprehen
si Yei. 

No tempo dumonarchin., quer 1111 imprensa, 
quer· no parlttlllCnto, fJUeixotHe o povo t~mar
ga.mcntc do motlo porque se fltzium certas 
clei~·ões, lb.vorecendo-se este ou aque!le candi-
dato do governo. · 

Om, o pt~iz que estlt no inicio d:t Republica 
cl!lbora cll!l· Vll descn.mlmndo rle tt~l modo qu~ 
nao se pode conhecer absolutamente qual o 
procipicio que a espera, cm todo o caso sai v e
se a dig-nidacle do Senado e a moralidade pu
blica .. Portanto mumla li mesa seu requeri
mento escripto pam que o Senado exija da 
mesa apumclom essas ü2 authenticas ufim de 
que~c~:tm conhecidas pelo Senado. 

R.EQUERDIEN'JlO 

Uoqueiro que, pelu mesa do Senado,' se re
clame da c:1mum munici}Jal, u remesstt ti com
missão de constitui~•ilo e poderes, dus 62 au-· 
tltenticas, que tleixt~ram de vir 11s mãos dt~ 
mesma commissiio, c que, entrett~nto, forum 
lll'eSentes lLCJUCl!iL cmnarn;, 

Sala. d:ts sessões do Sent~do, 23 de junho de 
1802.- Aquilino do ilm1mtl. 

E' lido, n.poi11do c posto cm discussão. 

O s~·. Ca1upos Sa.lles diz quere~ 
cous:t o seu voto ao requerimento que ac11bt1 
de ~m· npresentado pelo nobre representante 
por Mntto Grosso, porque não lhe parecem 
:tbsolutamento procedentes as mzões em que 
S. Ex. Jll'Ocurou apoiar o mesmo rcq uori· 
monto. E' certo que .lltlt:un esst~s actas de 
02 sccc;ões clcitomcs que tleixnrn.m de mmct
i.ct' ao Senntlo. Mns isto foi devido:t equi• 
voco q 110, a.Ii:'ts, se tem d:ttlo, cm consequenci:1 
de lllll Cl't'O tk impt'e>siio n:t lei eleitoml cm 
vigor. 

Est:t lei cm voz de dizer, do modo cln.r·o 
cJ expresso, como Jbi ilf[Ui votado, que deviam 
ser rcmettidns as autllenl.icns :'t c:11ll:tra verifi
catlom, por um erro, como disse, rlo impres
sfi.o, J•ollriu-se :'ts actas dos que compareciam. 
Drlftni J'Csulton que essas ~ccçõcs, t1 que se 
I'!'fL•J.'e n, (•om:ni~s~o, em vu~ tle mandal' ]WO· 
]n•i:unenl;c a~ n.ut.lteuticns, trmllllou c~sas n.cJ.ns 
rios pt•estmte~. rJ 1\Ji q nn.u to bastou parn. q llO 
11 courmi~são Yct•iHeassr• quo os votos quo il:r
l'n.m tleposi lados na. urmt, tlestns G2 soc~õo~. 
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nií.o podiam absolutmncnto influir no resul
tado eleitoral, porque, como vê o Senado, lw. 
em flwor do candid:tto eleito umtt superiori
dade de cerca de dous mil votos. Por conse
quencia, não é porque a conuni~são não tivesse 
conhecimento do processo eleitoral' rertlisado 
nessas 62 secções; ao contrario, :t commissão 
teve conhecimento, c pôde afirmar que nessas 
62 secções não se deu irreg-ularidade ttlguma 
que viciasse o processo eleitoral, ao ponto de 
ser annullado, porque, como disse, este 1h.cto 
fbi levado tlO conltocimento dn. conunissii.o. 
Em vez das 11utllenticas, 1bmm rcmottitlas as 
actas llos eleitores que compurcccmm. 

Em todo o caso Jbi um voto dado com conlleci
mentodoproccsso eloitora.lrealisado nossus scc
ç,ues. Portanto, est11 razão não prevalece, n.lc.\m 
daq ttellas a que o orador ac:tb:t do reler ir-se. 
Póde haver outras; mas esttt nií.o hasttt, nií.o é 
sufficiente, porque tod:1s esttts actn.s .lbram 
presentes à canmrn. a.puradom, quo tomou 
conhecimento tle todos esses votos c Jt>z 1t i1PU
r·açi1o, mandando 1t respectiva. autiJCnticn. ao 
Sen~tdo o entregando o diploma. result:tnte 
dessa 11pumçílo c autllentien. ao candid;tto ven
cedor. 

Nesta ncl:11 ria ttpm•~tçiio pela ca.mn.m, se ve
rifica que ella tomou conhecimento do torlas 
estas secçües, 11 ma por uma, sommando todos 
os votos ; e, ai ndn. mais nesttt, sommn., o no 
exame do todos os documentos, tt cam~tm 
apuratlom não encontrou vicio ou il'l'egul;tr•i· 
dado que devesse sm· trasmittid~t ao conheci
mento do Semtdo. 

Ainda. mais, não 11pptweccu protesto algnm 
reclamando contra n. regularidade dcssn, apu
ração. 

Poranto, tendo-se Coito dcs!tt ma1wim totlo 
o processo na. c;tmar~t ; temlo olla expedido 
·~liploma a um dos c11ndidnto s; tendo sido remet
tida ao Senado a authcntictt, comapumçiío dos 
votos, da qual se vol'iüca. n. superiol'idado 
obtidn pelo canrlidttto a quem li.1i expedido 
o diploma; tendo sido exclu ida qlmlque!' hypo
these de vicio que p1ulesse annullar o pl'Ocosso 
eleitoral, de ttlg·uma il•t•cgularidado subsbtn
ci;tl ; não lia motivo parn. q tw o Senado deixo 
de ttppro\'a.J• l'~:;n. eleit;i'í.o o J•ccortlweer o tli
plonm npt·e~entndo pelo cnndid:tto eleito. 

Quanto iL Kuppo~tn. prc~sií.o cm que por ven
tura. so acllll~~o o pn.iz ou es!it capital, no mo
mento cm que a uleir;ão se Jcz. li nm rwg;u
mento do totlo pnntu impr·occ•,leutc, pot•rtno 
Last:un :1s tlattt:-1 pam pr•o,·al-o. 

Com ellcito, n. oloit:<io tc\'o Jogar :;do dias 
depois do lova.nl:tu\0 o csLntlo tio sitio, )lO!' cou
scquenein. quando ,iit est;wa. sem oll'cito tt 
suspensão do g·:tt•antin~. 

O Sn. AQUILI:->o IJD AMAitAr.-E os inscl'iptos? 
. O . ~lt. CA~rro~ SA 1.1.1•:s rospol!llo que tllllo 
!.~to .111. c;~tu\'a rccouliocitlo; jn. so su.bitt quacs 

aquelles que tinham sido desterrados ou de
tidos por ordem elo governo. Ninguem igno
rava que quem nilo estava incluído nominal
mente nesse decreto achava-se isento de toda 
e qunlqum• medida resultante d11 deelamç,iío 
de estttdo de sitio. O decreto flim publicado 
em tod:1 tt imprensa do pttiz, inclusive o 
lJiario O(ficiat, e desde que constava com
pletamente o nome daquelles sobre quem re
cai liam as mellidtts extmordhmrias adoptadas 
pelo governo. não havin motivo para que 
outros se receiassem dellas, e por consequen
cia, todos os eleitores tinham plena certeza de 
que poderiam ir ás urnas sem eneontt;ar 
obstaculos.u.lgum nessas medidas extraordi
naJ'ias. 

Isto no que diz respeito a considerações 
mttis geraes, porque, como sabe perfeitamente 
o Senado, como Sttbo to,lo o paiz, ninguem, 
ab~olutamente ningucm, se queixou de nílo 
poder deposita.!' na urria seu voto em conse
quencitt do qualquer pressão, do qualquer in
tervenção pm• parte dos poderes publicas. 

0 SR. LUJZ DET,I'INO - Apoiado • 
O SR. CA~Iros S.u.r.Es- Ao contrario, ficou 

perJcit;tmontP rwerigun.do e conhecido por 
toda. a população desttt capitltl, por todo o 
pn.ir., em toda. n. Republica, que o governo 
:t!Jso!utn.mente não interveiu no pleito, niio 
teve candidato, não teve pretenção alguma 
em 1lwor de quem quer que 'fbsse. 

Longe disto, os proprios candidutos, op
postos. principn.lmente um delles, que teve 
maior numero de votos depois do cttndidato 
victorioso, e1·mn os pt•opl'ios que concitavam 
sons amigos, seus corrcligionarios, para que 
concorressem, Jitzondo crer que não havia 
dtt pn.rte do governo, dtt p:trte dos poderes 
publicas, pt·cssilo do espccie algumtt. 

Tollas as opiniües politicas, inclusive a opi
niiio ndvm·sa do regímen ttctmtl,apresentaram
se pleiteando ou pelo menos indicando seus 
cmu!id;ttos ; e o Senado ó testemunhtt de que 
nem n.ntes do pleito, nem durante o pleito, 
nem depois do pleito, ttppareceu protesto de 
qunlquer tios cttndid:ttos, attribuindo sua der
roüt t'L cil·cumsl:ancia tle qualquer press:io. 

Estn. e n. verdade dos Jhctos. 
Por consequencia, desde que o Senado tem 

na act.a rltt apur:u:ão g;cr:tl base sufllcionto 
pa.t•:t vcriflcar 11 existoncia diL superioridade 
de voto;; em Hwm· do um dos candidntos ; 
desde qno so tem 11 cortem lie quo 11 clei\'ão 
Jbi real. cn'cctunmlo-so com tL llHtis plomt 
lilm·dtlllo llo votos , dostlo quo o Senado tem 
duas lmsoR, que são i'ltadttmentttes, parn.;]nlg:w 
essaH da leg;ii;imitlmlc desso pleito, oniontlo o 
omtlm· que aií.o lm ontm cuusn tt 1\tzm• sinií.o 
<tppt•oVal' it oJeiç,~o o recnnliccer O cant\ idttto 
fJ tto n.tn·escnLon sou tl iplomn. JlCI'n.nto o Smuulo. 
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·o Sr. Aquilino elo An1aral diz 
que não colhem n,bsolutamentc, quanto à 
eleição, sobt•e n. qual dou parecer n, illustrndn. 
commissão, as consitleraçúes rcitns pelo JJOn
mtlo senador por S. Paulo. 

Realmente, niio se pude comprchender como 
se npprove um11 eleição Jltltando conheci
mento de üü actas do sou processo, nunwt·o 
considet·a vel, comp{l.rado ao totttl de 112. Nii.o 
se pude comprehender, finalmente, como n 
lhlt[l, desses documentos niio tenha impor
t{l.nci{l. de especie alguma. 

Sttbo-se perfcita.mente qunes as meclitlns to
mad[l,s pelo governo llmante o estado de sitio; 
sabe-se taml1em que ellas se tornamm mmli
festas .destle logo pttrn. aquelles que for;tm 
desterrados ou detidos. Mas dec!{l.rou o go
verno que suspendi {I. o estado de sitio menos 
p11ra aquelles qno estiv,essem inscriptos; c essn. 
inscrip,•ão não constituía um11 ttmea\•tt, unm 
pressão .pttra gmndc numero do cidadãos? 

Como so.be o Senado, {1 imprensa. destn. ca
pital reclamou constantemente pam que o 
governo viesse declarar quacs e!'am esses ci
dndíios que se .achavam ainda expostos; o 
basta este Jacto para mostrar que a eleição de 
que se trata. não podia ter sido Jeitn regu
la.rmente, porque não pôde ser livre. A 
idéa de que poàin. aclmr-se inscrinto entre 
aquelles, a respeito dos qtmes continuavam 
suspensas [l,S garantias, como estivemm du
rante o estado de sitio, IHwia for·çosamente 
de influir sobre o espírito de muitos cidadãos, 
:fitZendo com que elles não concorressem às 
urnas. 

E 11 prova mn.teJ•ia!, n., provn. po~itivtt que 
salht aos olhos do pa.tz, e 11 gmnde abstenção 
que houve nessa eleição. Como pôde explicar
se de outro modo o J\J.cto tio, em 28.000 elei
tores. concoJ•rerom t'ts urnas [l,penas :3.000? 
O noLre senador poderá, po1· ventum, ex
plicar esta abstenção? 

, 0 S~R. CAMPOS. SALI,Es-Peln. Jh.lüt de orga. 
msa.,•ao dos pttrtHlos. 

0 Su. AQUILJL'/0 DO AMAl~AT.-Si n, populn.: 
çü.o estivesse completamente livre, si e~tiYes~e 
a coberto de lll'CRSão,por que deixn,ria de com
parecer a maior parLe do cleitomdo,parn. sim
plesmente comp<11'eccr trcs mil? 

Nii.o q uel'cm que su procuro ca.usn. 11 este 
procedimento o o omdor niio pr'1do cncontmr· 
outrn. n niio ser csta-n pt•ossilo C[UO oxer·cin o 
governo, porque, além dos detidos em pt·isii.n, 
i11Wia cidndtiOS SülJl'O OS C[Ui\OS podiam l'OCaliir 
medidas violentas ... 

O Stt. C.Uti'OS SAt.r.t•:s-Eu niio n.poio esta 
Cll,U:-la; n. CILUStL rortJn.doira 0 lllll tnO\'[ll~.üllLO 
CUIÜI'U O g'OVül'lto. 

O SiL A<IUII.II'IO 1111 A~tAnAr. pudn liue!ll,'ii. 
Jlllf'alet• um b.•eeho r·.f'lal.ivo n <·sl.a cloi<;iiu. 

-

que vem publicado cm jorn[l,l desta capital, o 
qual, pelo critcrio ele sou retlactor-chelc, deve 
merecer 11 mais completa Je por p11rte lle to
dos que sfl.o republicanos e que n.incla {l.Credi
tam que existiu alguma moJ•aliclade .na elei· 
r;üo ( /iJ ) 

«Ao Sr. Dr. Jose Ferreirn. Nobre dirigiu o 
Sr. Candido Alves Per·eira de C[l,rVttlho uma 
ultimn. cn.rta-reltttorio-protesto contra a eleição 
Jl<tra senador a que ultimamente se proce
deu. 

E realmente, pelo que resulta da compu!· 
sar;ão do 102 livros de actas, urro se pUde, ho· 
nesta e conscientemente,appJ[l,Udir c approvar 
o processo dn. eleiçü.o e:!l'e<:tuada. 

Uma mtalyse bem feita deixa perceber que 
de 141 mesas seccionaes [l,pmms I 09 J'uucciona
l'll.m, e destas siio consideradas nullas: 
Por funccionarem 1L\ra do loga.r fixado... J'O 
Por ftmccionarem com numero insuf~ 

ficiente de membros,................. 13 
Por terem vi cios de orgmüsaç•1io. . . . . . . . . 27 
Por J'nnccionarem sem presidente e secre-

tn.rios legaes .......... , .. .. . . .. .. .. .. 23 
Por terem va.rios vi cios. . . . . . . . • . . • . . . . . 4 

Total..... 77 
Ainda, além destas, temos 32 secçõrs que 

t'nncciomtmm com menos il'l'eg-uln.ridadcs, e 
deix{l.ram totalmente de fnnccionar 32. 

E {l.]ii esu1 o que Iili a eleição senatorial. » 
0 Stt. CAMPOS SALl,ES-V. Ex. vê que não 

h:1. nmtt só justificação a~ompn.nllada. de do
cumentos, não !111 uma só pt'ovn.,e ttcommissíi.o 
ta.mbem não encontrou nadtt, 

O Sa. AQUILINO ·DO A~r.\RAL- Mas o nobre 
senador cornpro!Jende que esta accusaçii.o J'eit;J, 
contrn. 11 ~leição do Sr. Aristirles Lobo,não teve 
contostnç,ão por ptu•te do quem q-uer que 
srjn.. rrtncroo .. sc divm~sos apco4 lc,..,·.) 

O orador diz que não vem aprcsonta.r como 
certo aq11illo quo se disse tm imprens;t ; 
apenn.s lembra it consitl l'IL\'iio do Senado. 

O Stt. CAMPos SAr.r.Es-De nccordo, mas o 
documento vertladeirn é [l, acta tltt eleição. 

O Slt. AQUir.mo DO Anr,mAr. per:::nnt11 quo 
juizo jll',clc-se fazer-Rc acerc11 da Jegitimidndc 
de~tlt elei~·íi.o, si lhHnm muitos documentos 
authenticos. 

De mmlo ttlgnm pi'1dc o omdor explicn.r o 
procedimento do eleitorado, deixando tio com
Jltl.l'ccer cm grandn nnmet·o 11 exercer o sou 
direito, sem IJ!IO !tDIIVCSSO nm motivo pudc-
1'0'0- Et'<L uma olei<;Üo lbitn. em condi,,ües ex
tranr<linal·ins, como so reconhoeo, por~uo pc
:-;a.va ~olwo o povo 11111n tkPl~u·:u,•iío do estndo 
<.ln sif.in, ]lO!' unjas consl'~nenein.s n.iniln. n.l
g'IIIIS cí<ladii.ns pndin.m sm· yi,!;imns do Pmkr 
I~Xl!CIIi.ÍI'O, 

--
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Pergunta-se: havia a serenidade de espi- Ma~. desde que a imprensa accussou essa 
rito para. que os presidentes das mesas com- eleição e tlesde que S. Ex, conheceu que 
p;tl'ccessem, 'CJUando sabia-se que, comquanto ella tbi feit.'t em condiçües extraordinarias, 
o governo não . intervie,:se dir2ctamente, o desde que a commissão contessa que 62 actas 
Sr. Dr. Aristides Lobo crn, o seu candidato 1 não fomm rcmettidas ao Senado, este não póde 

o SR. CA~rPos SAT.I.ES da Ull.l aparte. ttpprovar essa elei~ão sem ter conhecimento 
de quaes os vícios que mancharam esse pleito. 

O Stt. AQun.um Do AMARAL-E que neces- Mantendo, portanto, o seu requerimento, 
sidade tinha o governo de intervir directa- . espera que o Senado não deixará de appro· 
mente, desde que elle tinha l;wçado miro do val-o, attendeudo a que não fttZ questão 
recurso mais poderoso, qual o de or·ganisar pessoal em relação ao Sr. Aristides Lobo, pelo 
uma. lista de cidadãos que ainda podia.m ser contrario, respeita-o muito como republicano e 
victimas das medidas de repre8são e que niío cril que o Senado adquirirá com a sua pessoa 
era conhecida 1 um bom trabalhador para n causa republi· 

Que arm<t mais poderosa podia o governo cana; crii mesmo salvar a integridade de S. Ex., 
empregar do que esta lista para inspirar n não consentindo que entre para o Senado por 
todos o terror no Poder Executivo. . . uma porta estreita, mas sim por uma porta 

0 SR. CA~IPOS SALLES-Ninguem se queixou 
do terror. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAI •... a ponto 
de muitos cidadãos terem de andar occultos, 
com medo. 

0 SR. CA~IPOS SALLES- E' por crimes 
communs. 

larga. 
. Ninguem mais pedindo a p11la vra,encerra-se 
n discussão, . · 

Posto a votos, e rejeitado o requerimento, 
Continúa. a discussão interrompida, a qual' 

encerra-se sem debate. 
Siio successivamente approvadas as conclu

sões do parecer. 
0 SR. AQUILINO DO AMARAI. Ol'il, pergun. 

tará ainda, no illustre relator da commissão: O Sr, Presidente proclama que 
si, porventura, vim•em essas (12 <1ctas iL com- estit z•econltecido senador da Republica pelo 
missão, e el!a reconhecer que essas nelas es- Districto Federal o Dr. Aristides da Silveim 
tão viciadas. que os votos nel!as contidos não LObo, a quem se vae otllcin-r, communicando a 
devem ser <tpurados, qual o resultado da decisão do Senado. 
eleição 1 Segue-se em 3" discussão, c é sem debate 

s. Ex. poderá dizer com a mão na con- ~(\jeitado, _o pr?ject~ do Son~do n. O de !892, 
scicncht que ess<t eleiçiio e mlidn, que ô ver·- tazendo exten~lvas ~ a~~mçao. gera!, d~ que 
thtleim ~ trata o cap. 4 do ttt. ~ dalmn. 3o de ~G de 
'· ' · _ jnneiro de 1892,;ts disposições do§ I" do artigo 
Certamente que na.o. 59 d;t mesma lei, 
o SR. CM!POs SAT.LEs-Perfoitamente; mas Entr<t em discus~iío_ unica ? pnrec~r n_. 71 

nii.o encontro provtt alguma. tle 189'2. das commtssues remmlus do,justJçne 
· legislação e de industria e artes, sobre o re-0 St~. AQUILINO DO AUAR,v, assim como 11 

cstil 0 orador eerto de que s. Ex. siso achasse querimento em quo o Dr. Luiz Gonznga c 
t t Sou7.a Bastos pet!e que o Senado approve a 

lllls circums <tncias tio Dr. Aris ides Lobo Jlosturn municipal relativa u. um ttpparellto 
seriot o primeiro a recusar lnna cadeil•a no t' d · d · 1 ,, 
Senado, trazendo uma clei'•iío Jbita nas condi- automa !Co e S!Ht mvençiio, estmac o n .,es-

' inJectar os tletrictos das cozinhas. ~·õr8 em que foi a do Sr. Dr. Aristiclcs Lobo, 
por cujo motivo se levantamm as mais ,rrnves 
accusaçües na impr·ensa a respeito de mil ir- O Sr. Go1nen'"'oro diz que pediu a 
J•egnln.ridades que entlio se prnticamm. pahwm somente para dur uma explicação ao 
· Fnz inteim .instiça a S. Mx. o Sr. senador Senado. 
por S. P;tulo, fJUe não acceitaritt essa eleição e Foi submettida its commiss<1es reunidas de 
não tomaria um lo::;nr no Senado, tl'azillo por justiç;t e de industria uma representação ou 
esse numero do votos arran,jndos da maneira pedido de um individuo que teve a feliz idén, 
por qne o lbrn.m. no son modo de entender, de inventar um 

S Ex. s;tbe que n. impren~tt decln.ron mui- n.ppn.relho pa.rn. a incineraÇii.o <lo lixo nas 
tns vezes fJUo o lllllllCi'O do votos olJtidos pelo cas1LS paJ•ticularcs. Entendeu rlevor levai-o á 
Dl'. Ar·istidc:; LolJo nu o t•opresenüJ.Vil sinito cn.nmm, e est<t, por sun. vez, entendeu dever 
uma. pu.rto do lnucuionn.lismo publico eg-mnde dn.r, provisol'in.mente, privilegio a esse indi· 
pn.rto da policia.. vidno. 

Or;L, rou.lmouto pa.J'It o elt:v;ttlo C11l'go do se- Sobre esse acto do. c;tmn.rn, não deve o 
ll!H!ot• crê ![UO se <levem exig-ir out.t•a,; cnu-1 omtl!H' di~OJ~ col!SII. alg'llllllt; Inns, con:o ro!n.tol.' 
tl1~uos ! do. eommtsstiO, ontC!ulcn qno. em lnco rh1let 
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expressa, o Senallo não tinlut competencitt 
para approvar umn. medida municipal. 

E', simplesmente, esta a explica~íi.o que 
queria dar ao Semtdo. 

Discussão da rednc~•ão do pro,jecto do Senado, 
n. 12 de 1802, alterando a disposição do artigo 
3" da lei n. 35 de 2G de janeiro tle 1892; · 

A discussão encerra-se sem mais debate. 
Indo proceder-se i1 votaçlío, verifica-se liue 

não lm mais na casa numero Jegll.!, pelo que 
íltz-se tt cha.madll. dos Srs. senadores que com
pll.receram it sessão, e deixll.m de respomler 
os Srs. Jolío Pedro, Catundll., Josti Bernardo, 
Saldanha Marinho, Aquilino do Amaral e 
Santos Andrade, 

A votação ftca adiada por falta de numero 
legal. 

0 SR. 3' SECRETARIO communica que O Sr. 
.Toão Pedro retirou-se por mo ti v o de molestia 
de pessoa de sua 1amilia. 

0 SR. PRESIDENTE tleclara fjUe se acha 
sobre a mesa, e vae a imprimir no JJiatio do 
Coll[ll'csso, afim de ser discutido 1m proxima 
sessão, o seguinte 

PARECER N, 78 

Rctlacç<!o 

O Congresso Nacion11l clccreht: 
Art. 1." Fica elevado a tres o numero d.e 

supplentes de que trat..t o art. 3• da lei n. 3.~ 
de 26 de janeiro de 1892. 

Art. 2. o O primeir·o alistamento eleitorttl 
será iniciado, independentemente de re .. ula· 
mento, no dia 5 de outubl'o do coPrente Ú:nno, 
nos estados que ai nela nlío o ti verem leito. 

Art. 3. • A revisão do alistamento seril 
ft!ita no ultimo anuo da legislatum. 

Art. 4, o A pdmeira revisão será iniciacla a 
5 de abrillle 189G, ultimo anuo dtt se"·unda 
Jegit•ln.tum. o 

Art •. 5. • Revogam-se as dis1rosi~•ões em 
contrariO. 

Sttla das commissües, 23 de junho de I 892. 
- kmei'ico Lobo. -1'a vares Baslos,-,l[Qnoct 
Bm·ala, 

O SH. Pm~s!IJgN1'E diz que, aclutndo-sc 110 
recinto numer·o inlcrior ao do um tep~o de 
Srs. senadores, Vite,_ rm Jorn.m dos prccellen
tes, levantar tt sessao, o dosrg-n1t pam ordem 
do dia 2,1: 

Vol!tciio em discussão unicn, uo pn.1•cem· n.71 
ele 1802, das conun i;s(,cs reunidas do i ust.iutt e 
leg-islaçiio o do industritt o artes, sobre o 're
querimento em que o Dr. Luiz Uonzagtt de 
Souza Bastos pede que o Senado 11ppr·ovo n 
postum municiprtl l'eltttiva n. um apparelho 
automatico de sua invenc;iio, clcstinudo a dcsin
Jcctar os detrictos das cozínlms; 

Discussão tlit emenda approvada na 3·' dis
cussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 33 de 1801, estabelecendo os casos de com
potencia exclusivtt dos poderes federnes ou es
tadoaes, para resolverem sobre vias de com. 
municaçües iluviaes ou terrestr•es, e os em que 
deve lmver accordo entre a União e os estados 
ou destes entre si ; 

1 a discussiio do projecto do Senado, n. 20 de 
1892, autorisando o governo a contractar,com 
quem mais vantagens olferecer. o serviço de 
reboque, por meio de vapores e pelo prazo de 
I O annos, nas barras dos rios Itapemirim e 
Benevente, no estado do Espirito Santo; 

3" dita do projecto do Senado, n. 11 de 1892, 
altemndo as disposições do art. 8·~. § 4°, da lei 
n. 26de 30 de novembro de 1891; 

211 dit;t do projecto n. 19 de 1892, relativo 
aoregimento commum das duas casas do 
Congresso; 

2" dita da proposição da Camara dos Depu
tados n, 9 de 1892, autorisando o governo 
a cenceder um 11nno de licença, sem venci
mentos, ao capitão de artilharia Octa vio Gon
Çitlves da Silva para tratar de negocios de seu 
interesse ; 

3" dita ela preposição da mesma camara, 
n, G5 de 1891, considerando desde .iii readmit
tido no quadro activo do exercito e classifi
cado na arma de in1i1ntaria, o tenente reibr
mado Raymundo Perdigão de Oliveira ; 

2" ditll. do projecto do Senado, n. 2 de 1892, 
a.utorisando o g-overno a Jazer reverter no 
r[mtdro dos olHciaes em serviço activo o co
ronel retbrmado Christiano Frederico Bnys, 
com todas as vantag·ens que por lei possam 
Citber-lhe, sendo considerada como si nunca 
se tivesse dado a reforma alludida; 

a" dita !lo projecto do Senado, n. 12 de 
1891, definindo os direitos a que se retere o 
art. 72 § 2" dtt Constituição Federal. 

Levanttt-se a sessão its 2 horas e 45 minu
tos du. tardo . 
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Acta em 24 de Junho de 1892 

Prcsidcncia do 81·. Prudente de Momcs 
("vicc·prcsidentc) 

Ao meio-dia comprtrecem 12 Srs. senadores, 
a saber: Prudence de Moraes, Antonio Baena, 
Souza Coelho, Joaquim Sarmento, Mrtnoel 
Barata, Catunda, Amaro Cavalcanti, Virgílio 
Damasio, Monteiro de Barros, Silva Canedo, 
Raulino Horn e Luiz Delftno. · 

Deixam de comparecer por motivo justo 
os Srs .. João Pedro, Gil Goulart, Thomaz Cruz, 
Francisco Machado, Cunha Junior, Gomen
soro, Almeida Barreto, .Joiío Neiva, Domingos 
Vicente, E. Wandenkolk, Saldanha Marinho, 
.Joaquim Felicio, Pinheiro Guedes e Generoso 
Marques. 

Deixam de comparecer sem cansa partici
pada os Srs. Cruz, ElyseuMartins, 'l'heodoreto 
,souto, Jose Bernardo,Oliveira Galvão,Firmino 
da Silveira, Tavares Bastos, Rosa .Junior, Coe
lho e Campos, Laper, Braz Carneiro, Americo 
Lobo,Campos Salles, Rangel Pestana, Joaquim 
de Souza, Paranhos, Aquilino do Amaral, Joa
quim Murtinho, Santos Andrade, Esteves .Tu
nior, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado e 
Julio Frota. 

0 SR. 3° SECRETARIO (sel'Vindo de 1°) dtt 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcio do S1'. Dr. Aristides da Silveira Lobo, 
datado de hontem, communicando, em re
sposta ao convite do Sr. I" secretario do SeU<l· 
do, para compttrecer nestn. cn.mu.ra c tomtlr 
assento como senador eleito pelo Districto Fe
deral, que por· doente cleixtt de comparecer, c 
Jltl-o-ila logo quo seu estado de saut!e o per
mittl1. -Inteirado. 

O mesmo Sr. secretario declttra quo não lia 
pareceres. 

O Sh.•. presidente diz f)ne, acllanclo
so presento numero inforím· ao do um terr;o 
do do Srs. scnttdores, niio pôde lmvcr sessii.o, e 
design!t parrt tt ortlcm do din. 25: 

Votaç,çiío cm discussão unica tlo p:n•ecer 
n. 71, de 1802, da~ commissües rounir.hts do 
justiçtt o lcgisltwito c elo industrias o n.rl:es, 
sobre o l'tJquorimcnto cm que o Dr. Lniz Gon
zagtt de Souzn. B:tsl.os podo qno o Scn:t.t1o 
n.ppr•o1·o n postUl'n. municipal rel:ttivtt a um 
apparolho nntomntico do sun. invonr;tio, dos· 
tinmlo ii. tlesinlbctar os <.lctrictos dt~s co
zinhas ; 

Sl~NAtiO S -V, 11 

Discuss:io da redac~iío do projecto do Senado 
n. 12. de 1892, alterando a disposiç,iio do artigo 
3" da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892 ; 

Discussão do parecer da commissão de con
stitui<;ão e poderes n. 75. de 1892, relativo ti. 
cileiçü.o senatorial a que se procedeu no estado 
do Parit reconhecendo senador o Dr. Ray
mundo Nina Ribeiro . 

Discussão da emenda a.pprovada na 3• dis· 
cussão do. proposição da Camara. dos Deput:tdos, 
n. 33, de 1891, est:tbelecendo os casos de com
potencia exclusiva. dos poderes federaes ou es· 
tadoacs, para resolverem sobre vias de com
municações fluviaes ou terrestres, e os em que 
deve haver·accordo entre a União e os estados 
ou destes entre si ; 

l" tliscussão do pro,jecto do Senatlo n. 20, de 
1892, autorisantlo o governo a contractar,com 
quem mais vantag-em otferecer, o serviço de 
reboque, por meio de vapores e pelo prazo do 
10 annos, nas barras dos rios ltapemiriln e 
Benavente, no estado do Espírito-Santo ; 

3• dita do projecto do Semtdo n.ll. de 1892, 
altcramlo as disposi~'Cies do art. 8," § 4," d<t lei 
n. 2G de 30 de novembro de 1891 ; 

311 discussão do projecto do Senado n. 17, 
de 1892 reo·ul:mdo.o' estado de sitio ; 

2" dit.\ do projecto n. 19, de 1892, relativo 
ao reg-imento commum das duas casas do 
Con n·resso ; · 

2'~ dita dn. proposi~,[o da Cttlllttra dos Depu
tados n. 9 de 1892, antorisando o governo 
a concedCI,' um anno de licmwo., sem venci
mentos. ao cttpitii.o de artilharitt Octt~vio Gon_-· 
çalves d:t Silv:t para tratar de ncg-octos do seu 
interesso ; 

3·• rlita r!:t proposição da mesn~~ cama!a 
n. G5, de IS!ll, considerando dc~de .ln readn:nt
tido no rtuadro n.ctivo do exerctto e classifi
cado na ttrm<t de inlltntaria o tenente reJ'or
mado R11ymundo Perdigiio de Oliveira ; 

2• dita do projecto do Senn.tlo n. 2, tle 1892, 
autorisando o governo 11 1\tzer re':erter ao 
quadro dos o!Tlciaes em ser· viço actt vo o co- · 
ronel relbrmado Christiano Frederico Buys, 
com todas ns V<tntag-ens que por .lei. posso,m 
cabet•-lhe, ~endo consit1eradn. . c~mo SI nunctt 
se ti v esse dtttlo u. relbl'ma ttl!Udtda ; 

:3" dita do pro,jcct.o do Senado n. 12. de 
JS!ll llofinimlo os direitos tt qnc se relere o 
:J.rt. 7z § 2" lltt Constituição FOlie rui. 
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23" sessffo em 25 àe innltO de 1892 

Prcsidcnclrt do 81·. Pnulcnte de J.lm·acs 
( VÍCC•}JI'I!SÍ(/cntC ) 

.~u ,\[.\T ,\ l ~TO- ClrtLmn:Ja- 1.eitn t•n. ,Jn. nctn- Aclinmonto 
d:t V!)taQi"in - ExN: DIN~·r~-:- JVscuJ•:.;o, pro,icwto o r~~ 
qnnrt~wn.to d•l :-.:1·. AnHn·ir.o Ln!Jo- Ohl<lot•vn,~lios ,],l 
t-i r·. I rns~r]outo ·- 'JnPJnt no JH:\- gncoJ•rrnuontn dos 
pr•njt!cLns n~. it, 12, 7.i, ~·1 o H - EncnJ'I'il'll'mto dn. 
discu.!'isün rln proposit:fi,l n. 33- Appt•ovnr;Ei.o d[l. ro
rlnc,:no rln Jll'njncto ti. 11-ApprO\'nç:in do~ p1•ojoctos 
ns. 7l o t2- AJlJJI'tWnçiin do prtl'ecor n. 7·, .. l'r)Jsor
\','\t;lio.~ <lo Sr. Pt·"sidonto- AJ'IIlt'OW\\'·i"i.n l{., prop(\
Hic:iio O, 33-A\lpl'll\'tlQiln rios prninctA" flfl, 20 ~ fl
:ln discussiio 1n pro,ioctn n. li'- DL~Cilt'RO do Sr. 
Arnn.t•n UrLVnlcnn~i- l~lllonrlns- Hor.onhecinuentn rln 
Sr. sunndol' Rll}'lllnndo N1nn ltiiJftiro- ílhsr.n•vn.Q1io:~ 
do Sr. Pr~:~sirlonLo-Hcdncç:"ia-Ol•dolll do rlin pnrrr. 27 
111) corrunt~. 

Ao meio-dio. comparecem 28 Srs. senado
res, n. Sttber : 

Prudente de Moraes, Gil Goulart, Antonio 
Raena, Fmncisco Machrulo, Souza. Coelho, .Joa
llllinl Sarmento, Cunha .lunior, Gomensoro, 
C;ttund;t, José Bernardo; O!iveim Galvúo, 
Amttro C::wolcanti, Firmino dn Silveira, Ta-:
val'es Bttstos, Virgilio Damasio, Domingos Vi
cente, Monteiro de Barros, La.pér, Sttldan h a 
Marinho, .Jonquim Fclicío, Americo .Lobo, 
Campos Snlles, .Joaquim de Souzn.. Silva Cn.
ncdo, Pamnhos, Aquilino do 1\mu.ral, S11ntos 
Andrade e Raulino Horn. 

A bre-sc n. scssrto : 
SIT~), succcssivamcntc, litlas c post.'ts em tlis· 

cussao, 11. qu11.l cncel'ra-se sem tlobn.te, n.s n.c· 
tas tias ses~1ics n.n!;cceclontcs, atldiantlo-se a 
vota<;;in por lltltn. do nmnm·o lc~:nl. 

0 SR. 2" SECUE'I'Al\10, (s<Jl'llillrlo rir: 1"), tlá 
cnntn, !lo segninte 

EXPEDIENTE 

O[Jicios : 
Dn St·. scnndor lln.np;nl Prstann, <ln.tntlo 1lc 

ltqjo, communicnndn fJL!n pül' incommotlo 1lo 
Slti!IIC IIIÍO JliÍtlC CO!lltJlll'eCfll' ti. SI'SStÍO de ho,je, 
-Intui t·n.do. 

Do SP. seeJ•dnl'io tln. Cn.mn.m dos Depntn<los, 
datn<ln do ~~,1 do COI'I'unl;eme~. commul!icnndn, 
em J'C'S]lnsL:t an ol!lcio dustn. cn.marn. dt! 21 des· 
10 me~. quo nn. sem·utn.rh tlaquulla u~.o oxis· 
tum os <•sl;l!llos appt·omdo.<, t•;•lativos ao oU,)<'· 
cto da Jl!'OJlOSÍI,'~o cJn, l'Cl\ot'ida c:tmnra. soln·o a 
lig-n.c,!:iO du, B:-H,J·adn riu FuJ•J'n dn. lla.JJia com a~ 
f•:-:I.J•adns Ct.•JILJ•al oS. FJ•aJwiseo u :S. F'J'tLllei~eo 
u ,J;u:Ü. u q uni tu\ro tll'ig"PIII 1'111 llllliL emenda 

___ ,._ ··-·-~·· ". 

ttpresentada. por alguns Srs. deputados do es· 
t;ulo dn. Bn.hüt na 3" d iscussrto do orç•amento 
do Minist.el'io rln. Agricultura..-A' commissfio 
de fillll.IJÇas. - · 

Do Ministerio da Mm•inha, datado de 21 do 
corrente mez, devolvendo, de ordem do 
Sr. Vice-Presidente dn. Repub\icn., devida· 
mente sanccionndo, um dos autogrnphos dn 
resohJção rlo Congresso Nncional, concedendo 
vantagens :tos inlúriores uos cor,pos de mrwi· 
nlm, qmmdo doentes nos ltospitaes e enl'er· 
marias militares o tis praças de pret tlatwmada, 
quando baixarem nos · mesmos estltiJe!eci
mcntos, por motivos de accidentcs a bordo dos 
ntwios.-Ao archivo o autogrnpllo e commu· 
nique-se à outm camnm.. · -

Do Sr. Serzedello Corrêa, datado de 23 do 
corrente mez, communicn.ndo que assumiu 
nn.quella dato. o exerci cio do cargo de ministro 
dos negocias da a.gricu!tura, commorcio e obras 
publicas, para o qual ti.irn. nomeado pol' de· 
creto de :~2 deste mez.-Inteimdo .. 

Do Sr. Custodio Jose tle Mel\o, drd.atlo de 
23 do corrente mez, communicn.ntlo que assu· 
miu naquc\Ja datn.o c;wg·o interino tle ministro 
dns rel:tções exteriores, para o qual iüm no· 
meado por decreto· de 2'~ degte mez. -Intei· 
rado. 

Do governador do estado de Alagoas, datado 
de O do corrente mez, nssim concebido: 

Tenho presente o officio do Sr. 1 n secreta.
rio do Senado, de 31 de mttio lindo, por meio 
do qun.l me communica que em sessão de :30 
do mesmo mez foi approvado unanimemente 
o pat·ecer de uma de suas commissões, cuja~ 
conclusões si.o as seguintes: 

1", que ,i{t lbi dellnitivttmente decidida pelo 
Scnatlo, unico poder competente para flLZcl-o, 
a declamçiio tltt vaga. dtt catlcirn do senador, 
d;tntes occupadtt pelo cidadão eleito Vice-Pt·e
sitlonto dtt l{epublicn., cujn. prcsitloncitt actu
almente exerce ; 

2", que tt elciçito p[lt'<t preenchimento dn. 
va.ga. reconhecida por tteto de um mm o do 
Podo!' Legislativo Fecieml,em cuja ulç:ada 
cabo, não pódo llrar t't mercê do ,juizo o bcno
placito do executivo ou qualquer outro po<ler 
cstn.llua.l, 

3n, Cjlle, portanto, sú l'csttt n.o chladíio govcl'· 
mtdor do estado do Ala.gons, cumprindo o sou 
dever, dtu' execução n.o disposto no 11l't. 17 
Iii :>" da. ConstHuiçúo Feclcrn.J. 

Permitta·mo n. illustro COl'JlOI'ilC:ito do .Scnndn 
que eu in~ista om nmntol' esta. qucsü1o no~ 
termos <'lll f!lW n. colloquoi no tl'lcg-rn.mmtt que 
n V •. Ex. diri,ii em dtt1.JL <lo 25 dn mttio lindo. 

ll.cspnndorui espt•eillcanwnto u. etuln Ulllll. das 
OOIICiiiHlÍO><, pal'll, .i Usti t!etl.l' O l!lell jli'OO('II i
llll'llto li'.~nl, coJ.'I'Pd.o o 1111icn qtw duvo I.Pt' 

coliJO t•upt·usontll·lltu do Podt!i' J~xocul.il'o do 
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estado de Alag'lirts e, portanto, o mais di· 
recto o immedin.tamcnte respons[lvol pcl[l 
g1m.rd[l e respeito do stm autonomia c, ta.nto 
qua.nto o Senado, interessado na. fiel execução 
dns leis federacs. 

Diz a I" conclmiío que jiLJbi defini ti vmnente 
decididn pelo Senado, ttnicn pode>' competente 
pnra Jltzel·o, a decittl'tt!"io d1t vaga de senador 
do cidadão Vice-Presidente da Republica, cuja, 
presidenci11 actualmente exerce. 

Ao que me peze, nii.o posso t•ccohnccer ao 
Senado,apcmes wn mm o do Potler Leg;isl11tivo, 
a competenciit que se anag<t para declarar 
vagas as cadeiras de seus pares, em casos 
pam os quaes niío lta lei positiva que defina 
e regula 11 incompatibilid<trle e sem, portanto, 
em que basear a sua declam~.i'io. 

Ao Senado, como ú Camnm, compete tão 
sómente (art. 50 da. lei n. 35 de 213tlejaneiro 
ultimo) tomm· conhecimcHln dcllns, CfU11nclo 
d11das em víst11 dos casos especificntlos ejnm11is 
reput11!-as, determinai-as par simples indi· 
caçií,o. 

O Senado como a Camu.m dos Srs. Depu
tados não ('Onstituem isoladas - Poder Legis
lativo - e as suas decisúes, tomadas isol11· 
damente, por simples indica~ão rcg'tllando 
assumpto não pre Yisto em leis sem p~ssn.rem 
nos dous ramos do Porlet· Legisln,tivo polus 
tmmites estabelecidos nn. Constituiçi'io, sú 
podem crear obrig<ttoricdarle pnr<t os sons 
respectivos membros. · 

Si o caso vertente pudesse, sem um pro· 
testo, firmar precedente, o Senado poderia 
dispor das catloirns dos seus pares declarando 
por seu mero arbítrio incompatibilidndes e de· 
terminando novas eleições. · 

E ainrl<t pergunto, na hypotlm~e do proce
dente o procedimento do Senado, pot· que de
clam vagn, do pre1i:ll'cncin, <I car!eim, de senn
dot• iL de Vice-Prcsidcnte, ucgamlo portanto 
ao interessado o direito rle opçii.o ? 

Si o .Senado, com o mesmo poder com qno se 
,julgou 'pum dcclnrar vagn 11quella, tivesse dn· 
cln.rado esta, isto e, a cadeim de Vicc-Presi· 
rlente, quaes·seriam 11s conscquoncitts do sou 
I>roccdimento? 

Nr1 Constituir,iio Fedem! niío exisi,o um sr'J 
ponto, onde o Senado poss11 encontrrtl' runda
monto pam 11 smt t'esolur;iío, n.ntcs ahi cxis· 
tem rlisposiç,ões quo admitl.cm n. pns~ibilirhttle 
do accullmlaç,iio do cargos, mesmo de pmlcres, 
som accumula\'ii,o do oxm·cicio. 

Assim ú que o art. 70 diz IJ uo-o citladiín in· 
vestido emfunc~lics de qualfJIICI' rios t·t·cs .po
r/tJI'es fi!dm·11cs nilo podorú. '"""''""''os r lo outro. 
Esta tlisposi~,fio constil.u cio na,!, q tw .i nst.illcou 
11, IICClllllli!ll\'UO de CH.l'g'OS do t•sl.atlo.; CUlll fl de 
momln'll tlo Potlel' Lug'h<l;d;i vn. as do miuistt•u 
dn Pt·csidonto dn. Hupub\ir·n. o rnumiH'lls do Sn· 
Jll'UlllO 'l'r·ihnual riu .lttsi,ir:a.,oxigin, lllltn. lui I[ IIII 
delluisso os cnsus do iucull!Jla.l;ildlidnde, quo 

eram manifestos, mesmo pom o exercício tle 
f'uncçües. 

De Jiwto, esse projecto apparecou ; mas, cm 
vez rle abranger todos os casos, limitou-se a 
incornpatibilit!ades entrB cargos estaduaes 
e fecleraes, sendo rejeitadas pelo senado, onde 
a lei teve origem, as emendas da Camara 
das Deputados, que as estendiam de modo a 
abranger os cargos Jedcmes entre si e, por
t~nto, o do que ora me occupa e o Senado, 
que com ;t rejeição pn,J•eceu niio ter querido 
recanlwcer 11 incompatibilirlude de que agom 
litz questií.o. 

Ainda mais; por C[Ue razão não deu o Se· 
nado andmnento ao projecto, indica~~~o ou 
couso, que o valha do Sr. Ruy Barbosa, de
clarando vag<t 11 cadeira de Vice-Presiclente 
da Republica ~ 

Si incompatibilidurlo existe, deduzida expli· 
cita ou implicitttmentc da Constituir;ii,o, com
prelwmle a illustre corporuçi'io rlo Senado q uo 
ella devi11 ter produziclo os seus efl'eitos im
mediatamente após a eloir;ão do Vice-Presi
dente. Mas h a ven<lo decorrido um anno de 
sessiio ordinrwia, no qual se deram os incírlen· 
tes jiL releridos, a proposito das incomptttibili
dades ; e tendo havirto ainda neste anno 11 
continuaçii.o cht ses~iio inter·rompid<t pelo g'Olpo 
de 3 de novembro, jiL eshttHio na exercicio tio 
cargo de Presidente da Republica o Vice
Pmsidonte ; e nilo tendo o Senado cogitado tia 
vacancitL da cadeira de senmlor ; ipso fitclo 
duvülou do smL compctencia para resolver a 
respeito de tilo melindroso assumpto. 

Sr'> par analoght poderia ter procedido o 
Senado, mas seus dignos membros, homens 
illustrados e cm sua maior parto j uri,;tas, 
mellwr do que eu ~abcm ~er um erro jul'idico 
<tmpli<tl'- por ~tnalog-i:t- incomp~ttiuilidades, 
indo tomar de ~urpres<L direitos que se snppu· 
n htMn devid:tmen te garantido;. · 

Si <t alleg'açilo de q uc só a. gora pelo exc~ci
cio tle Presidente, em que se acha o Vtce· 
Pre;idcnte th Republictt, a iucompn.tibilidntle 
é mllllilbsta, e ainda par te1· do complet.w o 
primeil·o pel'iotlo presidcncin.l. privando assim 
o o~tntlo pelo qwü e semulor de seu voto, tts 
a.llegaçües tamlJem, JlelitS mesmns mziíes, tücrLn· 
ç;un o \'ice-presirlento do Sen;ttlo o ent~o n. 
smt carleit•a devorht ser• rlecl;tl'ad:t vng;n, o pt·o· 
ccder·se 1t uovtt eleir,,~o, p:mt o seu lJL'll~nclli· 
monto. 

St1n c•str1s ;r.s mzi1cs rlo m•tlcm ltistoricn, e 
.i lll'Hlicn om que me cst1•iLo pnm impugnai' o 
n.el:o tlu SotHulo. 

Nrio umuülttltn, eut!•cln.nto, ;r, opiui:1o tio 
cpw w1o duYoJ•iio ~or iueornp:üivoi:4 ~~~ cn.rg-n8 
d11 nwmht·o d11 PodtH' Leg·is/n.tivo o do Vice
PI·o~idontu dn. H.opublit·a.: um~ uii,o t·ogitaudo 
tlu tal, netll a, Cousl.it,nir,'fio Fedrmd e uem ttlei . 
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vigente do incoinptttibilidacle, não posso r•e
couhecer em mmo nenhum do Pollcr Legisltt· 
tivo competencht P<Ll'::t decl'cla/-as por sim· 
llles indicauiJus. 

Decrete-se pl'imciro a lei c ningnem tcrit o 
direito de Jentntar obiccs à smt execuçiio. 

Assim procedendo, alêm de cumprir um 
dever como governador elo estudo de Ahtgoas, 
<t quem cumpre, na Ji:ll'!na da smt constitui
\•i'io, «velar n:t fiel cxecn~•iio dtts leis » e, po.t·
tanto, estttr de sentinella contr•tt as inmsües :'t 
sntt nutonomi::t, ol1edcço tambem uo preceito 
contido no ttrt. i2 § l" dt1 Constituiç•iio Fe
deral, em virtude do qual «Jlinguem pôde sm• 
olJrig::tdo n. fazer ou deix::tr· de íitzcr aJgunm 
cous::t siniio em virtude dtt lei. » 

Dtt 2" conclusiío, nssim como dns paltwrns 
com que a commissão ele Ie~·islaçfi.o e podel'es 
precedeu n.s conclusõ?s,estranlmnlloanat1;.<assc 
etl o acto llo Senado,tmnsparece llJIHt ceusur·a 
ao poder executivo deste estado c n. proten<:iio 
de est::tbelecer-se umn. espccic ue superioritlarle 
do Poder Lcgisltttivo Federal sobre o executivo 
est.adual. 

Si tttl foi o intuito dtt commissão e do illns
tratlo senador, permitta dizer-lhe que nií.o 
acceito l1 censum e nem reconheço tul sn
premacht. 

Ambos os poderes, g·yraudo cm csplwr:t que 
lltc iJ tra\'ttd::t pelas constitui(•Ões c suas leis 
complementares; amlJOS com umn. somma tle 
llireitos c deveres que lhe sii.o garantidos c 
impostos pam fiel c leu! execuçiio das leis, 
ambos zelando nn verdn.deim pralica do re
gímen repultlicn.no J'cdemtivo, digo-o com 
toda. considcraç:io de qne é mt•rcccdoJ• o Se
nado, não posso admit.tir semelhante dontrinn. 
que colloque por tttl !ürma um poder suhor· 
diun.do ao outro. 

E' um por/til' em Ji·cntc u. outro l'orltil', 
acontecentlo; porem, que o lo!c(islatívo so como 
tttl deve sol' cousidemdo, tomados con,iuncl.a
mcnte- Senado e Cttmara-actuando por 
meio de lois. 
. NIT.o pretemlo JiLZer censnrns nem que fi

casso iL mercê do .i ui~o nem tlr,pcndemlo 1 lo 
botwpln.cito do llOder executivo deste estado, 
o acto de um dos ramos llo Potlcr Lc~islt~.tivo, 
-o Senado; n>r•i tle nm direito o cumpl'i um 
dever lcvanüttulo duvidas, com a. dt,\'Ílllt con
sidcr·a\•i'io, ~oure u. le~ttliclade do ttcto desstt 
illustm cm·pm·aQtio rJUO n~.o Jlt'rtlo cnnlweer 
t•.<so direito pcrmiti.it!o a todo eidat!ão, Htt 
Ji'trlll:t do at•t. iZ § 0" dn. ConsLi l.ttit;li.o Fctlct•ttl. 

Qmuilo it tcrceim conelttsií.o. Cllllllll'indo 
me11 tlr•ver, como ltom diz o Senado, ~t·, me 
l'esta, firmo pel<t convier,•lio de fJlll' estou cn111 
n. raziío c ttloi, aguar·tlar outru. e tlcllnitiva. 
soJur;iío, que JJlio su,j~L n.. intlicn.dn. pc•Ju Soun.do, 
a c;tc dt•sngt•adttVol lllcH!ontt•. 

Apresento a V. Ex. e ú. illustrc corpomçfi.o 
do ~o nado os . protestos de subid::t estima e 
considerar;ão. 

Saneio e e li•::tternidacle-Ao cidadão Dr. 
Prudente ele Moraes o Barros, digno Yice-pre
sidonto tlo Senado. - Gnl;ino Bcst>m·o. -
A' commissão de constitukiio e poderes. 

2,1 u.utlwnticas cln eleir;ão senatorial, l1 que 
se procedeu no estude de Alagoas na.s seguin
tes s~cçücs: I" e 4" de Bello Monte ; 1", 2", :3" 
e 4" de Trttipú ; tuüctt de Lt1mocino; 7" ~.n 
cttpital; 1", 2" e 3" de Piassabussó.; Ü" do Trr
umplioe 1",2", 3" e 4" de Porto ReaL-A' com
missiío de constituiç•llo e poderes. 

0 SR. 3•' SECRETAHIO (sei"Dinclo de 2°), de• 
clltrn. que niio 11<1 pareceres. 

O Sh· . .A.me~·ico Lobo-Sr. presi
dente, vou ser breve na apresentação de um 
pro.jecto soiJre a reJbrma,iudiciari::t no. Districto 
~'ederal. Apresentltndo-o, o1lllrcceret tambem 
um requerimento que ó essencial ao ex:tme do 
mesmo p1·ojecto, a t::tl ponto que. si accaso 
niío Jbr clle npprov::tclo pelo Senado, ver~ me· 
Ju~i quasi na impossibilidade de acompttnhar u. 
discussii.o. 

A Repuhlic:t, como V •. Ex. sab~. foz ~1111!1 
pt•ofll!Hl;t reJbr·m:t no ant!go or1l'amsm~ .JUdt; 
cinrio rtuo nos legou. o rmper!O, e i1l~lln. e 
muito cedo pam n.mlmrmos C[Uttnto f01 pro
i'und:tmente moditQdo e per1uito o decreto n. 
1!30 de 14 de novembro de JS90. Mas algu
mas olrjecr;ues tem n pr•ttticn mo~trad.o ,?l1 Sl:!l1 
cxecur;i'io, e algumas de suas chsposrr;u~s nao 
se coadunam bom com o nosso pacto 1und::t-
mcntttl, do d:Lttt posterior. . . 

Assim, as crear;Des de ~1 preto~·tas prolluzt~l 
tlicrtculdatles c inconvemcntes mherentcs tt 
llescentra:isação n::t .insti~·a Jedeml, pelo que 
tem sido consiclemllO como 11m ponto J:t:a~o 
tlnquellc bello monumento. As partes e os JUI· 
zes, bem como os advogados, todos p~de.m_u. 
RUtt rovoguç•iío. Por ou.tro lado, tt 9ons~1tu.tç;a~ 
Fcderttl tliz que os lllitg'JStmdos serao vtta!Jci,OS 
c o ministro lht ,iustir;a,creltndo os pretor~s,l~z 
uma disl;incniio tlo entro clles, tornando vJtalr
cios os ~ue' tivessem sido ;jui~es do direito, o 
os m:tgistmdos tltJIJli$~iveis.no Jlm.dc 4 •:nu.os. 

Pelo dccPcttJ n. HXlO nnutos tleltetos sao Jlll
""tdos peltt cnm:mt cJ•inJitmltiO Tribun;r.! Civil z· a tlcsl.rilJUil'iio rlc jusl.kn tem sitlo objecto do 
rpwixns, p01•rpmuto aindn. hontem tli~se-mc 
11 m ad'>O"Jtilo que pnrn. se obter no trtbunn.l 
1un:t ~in~Jles cit:u;iio inniein.l. nn nct:i:io eX· 
ccntÍ\'<1 do deposito consome-se mais tlo um 
lliUZ. • , , t' 

Portanto, po.reec que, em J•elitçao a,JllS .,,,n. 
co!Jcct.iv;r. da pl'iJ.ncir:t !nstnn~•in .•. o tlccJ•et.o 
n. W:lO nii.o tom Stdo mutto util a commot!J
tlntlo das pu.rü•s. 
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Qun.nt,o ao i'unccionn.mento d:ts n,utol'idades 
;umltiplas, !tinda sou inJbrmado que lia incon
venientes, porque, partt se cnmpl'il' uma pre
catoril1 de simples citar:tLO expetlidtt do estado 
do S. Paulo, Jbi neccssario uma despcztt de 
JU!tis de l :000$000. 

O Sn. CA~Jros SAT.r.Es- Er11 preciso lmvcr 
·muito i1bnso e não devemos argumentitr com 
.o abuso dtt pmtica. 

O SR. AMErtrcn Lonn- O fltcto que me Jbi 
narrado não é muito diilicil de se di1t'. Temos 
vinte e um prctores; supponlm que em 
todas as pretorias existtt um dos citandos, c 
ver-se- hi1 q uc i1 despeza será enorme. 

Adoptemos e conservemos, pois, o que est:'t 
de bom no decreto n. 1030. O projecto que 
oíl'creço estú ttcomp!tnlia!lo de inlbrmaçúes 
prestadas outr'or!l. ao Ministerio da Justi~n. 
cujtt puhlicaíiio é necessaria. E' o requeri-

• mento que Jitço agom, pois o projecto acha-se 
ussignudo por mnis quatro dos illustres mem
bros da casa, e existem informa~ües de varias 

·autoridades, como sejam: juizes do Tri)mnal 
Civil ela CCn·te de Appella,,ão, promotores e 
jurisconsulto.~. Sua, intl'gm Jltz p:11'to do ex
ame do Senmlo, e !l.ntigamentc não se dccre
tavn aqui tuna lei $em que n.· precedessem in
ibrmtL<,'Ües plmms ou pttreccres Jhndmnen
tados. 

Quanto ao projecto, que oJl'crc~o. hnj:'L nm 
trabalho feito. Supponho que o Scnndo ni'io 
pôde deixm• de attcnder o meu req ucrimcntos 
visto que essas· inJbrmur;ües ou esses pttrecere, 
esclarecem vivamente ns tlisposi<}úcs do lll'O-
jecto. . 

Sr. presiclente, tenho dito quanto basüt pum 
fundamentar o prqjecto, bem como o requeri
mento vcrb:tl que fiz, e ponho termo its mi
nhas considera,,ücs, notando s(lmcnte q uc o 
objecto do projecto é de gorando lllttg'nitudc c 

· que a ,iusti,a ti de g-mndo nccessitlade aos 
povos ; de nenlnun:t Jüt•mtt o pt·ojecto tlcstroe 
os princípios fundttmcntaes do decreto 11.1030. 

·Ao contrttrio, contem simples correcr;<ics in~pi
. ruelas pela licçiio dn. prtttici1 c tltt experionciu, 
em atten<;iio :'ts t•celama<,'Ües constttntes dtt im-
preustL c dos povos. 

Vem tL mcs:L, ti lido c vae a impt'Jll11l' para 
entrrtr mt ordem dos tmuttlhos, visto estar 
apoiado pelo numero do assigmtturas o se
guinte: 

l'JWJgcro !'\. 21 1802 

Ar i;. I . o A ,iusl.i<:n. no Distcicto Fedem,! 
sorú. disl:t•iiJllidn, p01' juizes de dirt•ii.Ll c jnize,; 
do 1lwlo, put')JüL110:; e inn.uwrivl'i,;, tL sn.
hm· : 

a) juizos de direito do conm1'ca, jttlg':to!rn·l'~. 
clll p!•imeim iusttltteilt, no cirl'l e 1w uri11w, 

n.uxiliados por juizes substitutos, meros prz
p:.mulores dos 1'ci tos ; . 

u) juiz dos feitos <la lttZendn municipal; 
c.) ,jmado~. julg-mlorcs de r:.wtos, em instan

citt nniert nas juntas correcciomtes e no jury · 
rl) Côrte de 'Appellação, tt•llmnal de segun: 

dtt insta1Jci:1, no c i \'el e no crime ; 
AI't. 2.• O Dist.ricto Federal scrit divi

tlido cm 12 comarcas, comprehendendo eadu. 
uma o territorio das seguintes l'reguezius ; 

1", Cttndelrtria e Ilha de Paquetá. 
2", Sttnta Rita. e IllllL do Governi1dor. 
3", St.l.C!'amcnto. 
4·• S. Jose. 
5" Santo Antonio. 
6" Gloria. 
711 La.goa.. e Ga VCi.t. 
8" Sttnt'Anna. 
0" Espírito Santo. 
10" S. ChristorU.o. 
I!" Engenho Novo, Engenho Velho e Inha

uma. 
12" Irt\iá, .Jacarepnguá, Guuratiba, Sttnta · 

Cruz e CallllJO Grande. 

Art. 3." Em cadi1 comaJ'Ctt haverá um juiz 
de direito e dous ,juizes substitutos do dé di
reito, regulando a competencia do sua ju::oi~
dic,,flo, pelas regms gerttes, isto é, o fure; t:·> 
delicto ou do contracto, e da situarão do~ l1ens 
ou do domicilio dos reos. ' 

Art. -!.•Pum a nomcaç·i'io de juiz substituto. 
oJl'ct•ccet·:'f, o candid::tto folha corrida e pror:::•A 
um estttgio de dons ttnnos no exercício de suns 
lettrtLS, como advogado Jórmudo por qual
quer litculc!ade nacional, livre ou official : on 
como promotor publico, ou de resíduos, i uiz 
munic1pttl substituto ou pretor que te'u htL 
sido. 

§ !." O estngio será provado por :Ltte~b11lo 
tlo ,juiz de dil'eito, ou elo tribunal, perante 
quem hnjtt servido o c:tncliduto, ou por Clll'ti
diio da repurtiç,ão pu blictt competente. 

§ 2." O juiz substituto servira tres annoR em 
sun. comtt1'C:L; Iludo o triennio ser:'t mantido 
uella ou I'Oillovitlo pttm outm, a juizo do go
verno. 

§ 3." Compete ao,iuiz substituto pl'ep:.trnr, no 
civil o no e1•ime, todos os Jeitos que tenham 
de set• ju]g·actos pelo juiz tlo direito, peltt junto. 
cor1'ecciomtl, ou pelojury, excepto os pi•oces
sos tlo J'Cspons;tlJilic!ttde dos empregados llllUii
cos ; exercer as luncç,[íQs não eontonciostLs re
lercntcs an casn.mento civil. 

::i .t," E' vcdatlo ao ,iuiz sul.isUtnto profel'il' 
desp:who tlo qua.l caiba appdlat,,iio ou nggrn,
Yo, no::; Lct•mos d:L lup:isla~~ii.o um vigor. 

§ri," Catln.juiz ~ubsl.il;ut.o I.IJ1't'•· ü·es supplt.\11-
tcs, hulllellS IJ011~ tio log'LL1', do !i\'l'o nornea<'::1u 
do governo, qnu ~eJ·vi1•iio o tl'ionnio, Jlntlo o 
qual potlerúu ~o L' l'Ceoutluzillo~. 
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§ii.'' A nomon.<;,U,o dos prin1cil'os juízes snb
gtitntos, rccnhírt·,, nos ac/.wws protorcs, sendo 
preJ\•t·itlos p<u:n· !'.s comn.t:ctt~ mttis ímpo:·tn.ntc:; 
os que eram .JUIZOS do thrml:o no ttntet'lD!' re
o·inwn. 
" Al'l;. 5."0s,inizes <lo dil'eito Heriío nomettdos 
tlcntre os cinco juizcsslllJstitut.os nmis a.ntig-os. 

!'i 1 ." A ttntiguidudc dos jnizrs substitutos 
coútur-se-lnt dn. data tio exercício do c;1rgo, 
provada. pelo registro da. repal'tkilo dn justiÇa. 

§ 2." No caso tle ígUi11 antiguidade de mais 
cinco juizes substil;utos set•ti. livre tto govm·no 
nomeitr o que llle ptu•ecet· mttis icloneo. 

§ 3. '· Compete aos juizes de dir2ito: 
rt) No cível: 
1." Julgtw ~:-m recurso, as simples justi-

11car;úcs, os exu.mcs olt vistorias, H.>< ccs'ÍÍCS c 
ücsistencitts c. em geral, todos os actos de 
jurisdidio voluntari:t, nos quacs nfio tenlm 
de proferir sentenç(t que n~.o sPj:t de mcm 
lwmologu~'ão; 

2." ProJerir com recursn todos os despa
chos interlocutorios dos quaes caiba ttppelltt
r;IT.o ou aggr:wo, nos tci·mos lln lcgisla~,fio cm 
vigor; · " ·t . . 

1 :3." .Jnlgttr toclos os 1Cl os cLvets pt•cpal'l<l os 
pclo,l juizes substitutos, r:om recurso. 

I!) No crime: 
1." Pt·esi<liL' tis juntas correecionacs d:1 su:t 

comnl'ca c lavmr as sentcnr;as lll'oleridas; 
2." P1·esidir o .i tu·y pot· escala, na 1\h•mtt dtt 

lcgisla~iio vigcn to, o la Vl'n.r as respecti vns son
tcnçitS~ 

3." Formar culpn. e julgar os empregados 
JlUhlicos que nilo tiverem i<lro pl'ivativo, 
nos crimes llo I'CSponsabilidtlllc, com re
curso; 

4." Proferir o,; despaci!OS de pronuncitt ou 
m1o ptonuncin, com ruemso. 

§ 4." Em cttSO do ilnpt!dimcnto, serilo os 
juizes de direito su!Jstit,uidos pelos das c·o
mm·cas mais pt•oxinuts, segundo tt t:tbelltL das 
sulJsLitni<;<ies que o governo orgttnistw no lli<L 
2 do janeiro tle etL<ltt anno. 

§ 5." No Jll'<Wimento dtts novas comarctts 
serão nomeados juizes do direito os acl;un.es 
juizes do Tribunal Civil o Cl'imin:Li; o depois 
dl'llos os pretorc,s vitu.Jicio;;, na ordem dtt an
tiguidade. 

§ G." Os e>cl'iviics do~ ,juizes de <liro:to o 
seus ttuxiliarcs ~er~o tirados do onti'O os CJUo 
actmtlmcnlc ~Ol'Ycm perante o Tribunal Civil 
c Crinlinttl o as prot.orins. 

Art. G." O Ol'llonarlo o tL g·t•tttillca~,fio <los 
juizos sltb~l.itutus 8Cl':'io igwws aos doH pt•c
·torus; c os dos juizes Ll<J diL·cito <LOS tios 
Ll!t!l!tla·os do 'l' L' ilm na i Civil u Ct•i mi rw!. 

J\!'1, 7." l?icam ex Li nulos o Tl'il>una.l Ch·il u 
Cl'Íiniunl e as IH't!l;oJ•íns. 

Ar L H." O i uiz dos 1\,il.os <ln, lhzewln. IIII L· 
llic•ijJttl eOil(Íl,llllli'Ú; I'U,Ill, a .i:II'Í.'cii1;i10 U CU!ll• 
putcnt:itL que lho tht t\ ,u~tsln<;au v1;;untu. 

--

ArL. D." Os jurados dullnitivamentc qurtli· 
ficndos niio ]Jodcr~.o sep climinmlos da. res]JC
cl.i v;t listq., sinilo por morte, mudttnça do do· 
micilio, intcrdicçilo. ui vil legn,[mente decrctad;t 
ou condumnação por sentenç'a criminal que o 
i n h i ln das respectivas J'u n cções. 

:\rt. lO. Compete aojury o julgamento dos 
cr1mcs enumerados no ttrt. 102 n. 5 elo dc
cr;;to u. 10:~0 de l•l de novembro de 1890, i1~
,;lusi·va os de Jhllcncia. 

Art. II. A Curto de Appollação 1brmularà 
regimento de seu scrvko de secretaria c dos 
cttrtorios nclln existentes. 

§ I." Além das duas sess,ies scmmmcs que 
actualmente se Jh.zcm; poderá o ]lresidente 
convocar umis t\llllt extraordinaria cm cadu. 
scmamt, si t~ssim o exigi!· tt aflluencitl. dos 
SCl'YkOS. 

§ 2:" No impeclimonto prolongado por mais 
do duas scs~ües, de tLigum desembargador, 
será chttmttdopttm sul>stitnil-o em sua. camu.r<L 
o juiz de direito mais antigo. 

§ 3." Os dcscmb:wgatlorcs poclem sm· todos 
os mmos parcittl ou totalmente 1•cvcsados por . 
acto do presitlcn to mt occttsifi.o tio escolher a 
ettmarrt de stm immotliattt dircc~{lo. 

Art. 12. Tttnto os Juizes rio clireito como os 
substitutos dcspac!lal'iio todos os dias utois, 
110 Fo no a, descle its II horas da manhíl atO 
il.s :3 du. t:mlc. 

Ar·t. 13. Os despttehos, mandndo,; c scnten
ç,as dosj11izes SILhst.it.utos e dos juizes do lli· 
reito serüo oxequiveis em todo o DistJ•ieto Fe· 
deral por o!llciacs de seu juizo independente 
do prccatorm e do cwupra-so tle outra ttuto
ridtulo jutlicitti'Ítt. 

A!• I;. 14. Os Juizes do direito perceboriio os 
t!molumcntos taxados no regimeuto do custas 
de 2 de setembro tlo 1874, mas sómente p1u'a 
tts ~eHteHçtts de que calbtt ttggrtwo ou uppel
htç·no. 
· A1·t. 15. Os recursos serão volulitarios, 

S<ÜYO O o{[icit\l dO despttcho do niio pt'OilUUCiU. 
em cl'imc du rr·sponsttôilitlttde. 

Art. !ti. 'J'otl:ts as sentenças de(initivtts,pL'O· 
leritlas om f)ttttlquor juizo ou instancitt, serii.o 
registradns pelo,; respectivos cscJ•ivãcs em li· 
Yl'O p:tL':t isso eXJll'Css:tmente dcstiwtdo, e l'U· 
bric:trltts pelo~ juizes singulttros, o pelo relator 
na Côrte de Appellni)ÜO 

Art. 17. Dependem de accnsa('ÜO cm ttU· 
tlioHcin os termos n.ssigntttlos tL req uol'imento 
tias }mrtes. 

J\J•i;. 18. O Supt•omo TL·ihunal l?ellcro.l co
n hoecr:'t, no~ termos tlo ar L. 222 do tlccrol;o 
n. 10:10, <ia.~ revistas interpostns nos estados 
pn.t·tt o antigo S!!Jll'etno Tl'ihunnl de .Ju~ti~u. 
a.nl.e>' tia. <JX:ecnr;iio tltt lei llt~ respecU Vtt ot•gtt
nislt<;fi.o jutlicial'it> .. 

At·l;. I n. o g'OVüi'IIO dnt·h I'Pg:uJttlllen l;o {1, 
pl'''·'~'li/.U li!i, I! tll!liD putltwú. ttll.tH'U,L', eomu cuu· 
l'iur, o pt•ocu,;~o no!Ji~tridto I<'udeml; esse ro· 

,,.\; 
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guiamento ser•it submottido á approvação rio 
Congt·e~so Nacional, na primeira sessão, tteom
p;tnlmdo de seu parecer l'unrlamentmlo. 

Art. 20. Fimtm J'evogadas as llispo~içücs cm 
contmrio, m;mtido cm tudo quo se não oppu
zer· <t estt1 lei o decreto n. I 030 do 14 de no-
vembro de 1890. . 

Sala das sessões, Z5 de junllo de 1892.
Amel'ico Lobo, -Joaquim Feticio. -Parcmhos. 
-Silva Cancdo,-::ialdcmltct ;llct1'inlto, · 

O Sr. P~·e~>~idente- O St•. senador 
por Minas Geraes olfereceu um projecto, que 
está apoiado pelo numero ele assignaturas e 
que Vtto a impr·imir. 

S. Ex. ao mesmo tempo apresontou um<1 
collccção de pareceres, que lho foram Jbrneci
dos poln. secrottwia ela justiça, pedindo ~ uo 
1ossom publicu.tlos, afim do servirem tlo esclit· 
recimcnto ao Senado, por occasião da discussão 
elo projecto. 

A publieuç,iio cm avulso, pelo regimento, iJ 
apenas dos tmballws do Senado. 

J\f;ts o mesmo regimento pormit.tc que pos· 
Sttm ser impressos no Dia1·io do Gonyrcsso os 
documentos o!fet•ccidos pelos souadores, si 
assim o resolver o Sanado, c, como ató ag·or·a 
não lm numem de Srs. semtdorcs p<tra deli
licm!', opportmmmento submetterci ii. casa 
o requerimento do nohre senador, nestes 
termos, flUO são os do regimento. 

ORDEM DO DIA 

Não luwcnelo ainda numero legal, continÍl<1 
aclíadtt 11 votnç•ão, cm discussão unico., do pa
recm• n. 71 de 18\J2, nas commissucs reuni
das de justiça o leg-islttção e de imlustrii1 c 
artes, sobre o requerimento em que o Dr. Luiz 
Gonznga de Souztt Bastos pede que o Semulo 
<1pprove a postum muuicipttl relatí va 11 um 
n.pparelho automlltico do sua invenQãO, des
tinado a desint'ectat· os detrictos das cozinhas. 

Segue-se em discussii,o unica,11 qlml encerra
se sem debate, lluiando-se a votação por Jaltn. 
tio numero lcga1rt redacçlio do projecto do 
Senado, n. 12 de 18\J2, nltcrundo n. disposção 
do twt. 3" da lei n. 35 de 26 de Janeiro de 
1892. . 

Seg·ue-so ttunbem em discussão unica, a qual 
igualmente encerm-so sem debato, ntlit1Udo
se n votaiw por f11ltr1 tlo uumero legal, o pa
J'eem• da comntissão tio constituiçiío e pocle
rcH, sob o n. 75 do 1802, r•oh1tivo ú. o1oiç.ií.o 
sonnlm•ittl 1t ~uo sn pt·ocodeu uo r.slrHio 110 
Pttl':·l .. o t•m·on I recemlo surmllor por a~ 11llo es
ta.llD o St'. Dr. ll.n.yrntlllllo Niui1 Rilreiro. 

Sog-ue-se om discw~sfí,o, a qual eucOPl'IL·Se 
tambom ~om tlc~tlto ulliando-so ignalmeuLe a, 
votaç•iw por Jii,Jtr1 1!0 uumoro Jogttl a omemht 

do Senado upprovatla, em 3·• discuss;ío. t1 pro
posição da Gamara dos Deputatlos, n. 3:3 de 
18\Jl, estabelecendo os casos de comp3tencia 
cxclusivt1 dos poderes 1bdcrues ou estadoo.es, 
pura resolvm·em sobre vias de communica
ções fluviaes ou terrestres, o os om que deve 
luwer accordo entre a Uniiío c os estados ou 
deste.> entre si. · . 

Segue-se em I" discussão, a qual encerra-se 
tambem sem deLato, adiando-se irrualmente a 
votaç·ão por Jaltt1 de numero legal o projecto · 
do Senado, n. 20 de 1892, ttutorisando o go
verno a contractar, com quem mais vant<t"ens 
olfeJ•ecer, o serviço do reboque, por meio" de 
vapores e pelo prazo do 10 t1nnos, nas btwras 
elos rios !tapem i rim c Bonevento, no estado do 
Espiri to Sttn to. 

Se[!uc-se em :3" díscussilo, tt qual enccl'!'a-se 
lambem sct!l clchttto, o prqjccto do Semtdo, 
n. II do 1802, altemndo as disposições do ;trt, 
8", § '1', da lei n. 26 ele ::JO ele novembro 
ele 1891. 

Comparecem mai~ os Srs. Cruz, Rosa Ju· 
nior, Coelho c Campos, Joaquim Murtinho o 
Generoso Marques. 

Deixam de comparecer por motivo justo 
os St·s. Joilo Pedro, Thomaz Cruz i\Ia
noel Baratn, Almcitlit Btwrcto, João Neiva, 
Eüuardo Wnndenkoll•, Rangel Pest.am1 e 
Pinheiro Guedes. 

Deixam rlc comparece!' sem causa participa
da os Srs. E1~'seu Martins, T1wodoreto Souto, 
Braz Carneiro, Esteves .Junior, Luiz Deltlno, 
1lamiro Barcellos, Pinheit•o llfttc1mdo e .Julio 
Frota. 

I-Itwenl!o nume1•o leg,tl, procede-se ú vota
ção dtts materias, cujn discussão encetm-se na 
sessão anterior e na de ho,je : 

E' nppt•ovaelo. em .3" discussão, c adoptaria 
]XIrt1 ser rer!1ettrdo '!' ~arntu•a dos Deputados, 
!nclo ante~ n commrs~ao de J•edacção, o pro
Jecto do Senado, JL li rle 1892, altet·;1ndo as 
'disposições tio nt·t. 8", § '1". dn Joi n. 25 de 30 
ele novembro de 1891. 

São successivnmente npprovadas a acta dt1 
ulti!llt1 sessi\o e a dn. ultimare união. · 

E' nppt•ovnllo n requerimento dÓ Sl'. Ame· 
rico Loú2, pedindo 11 impr·essão dos documen
to~ que mandou it mesa, 

E' t1pprovnda n conclusão do parecer n. 71 
do !8\J:.l!. drt~ cou~missõc~ reunidas de ,iustil;n e 
lcgls\a,,ao o do wllustrm e arte~. sobro o rc
querunento cm que o Dr. Lttiz Gouza"tl de 
Sonz11 Bn;;tos .Jl~de que o Senn.do ttppt·o~c 11 
posturn. !llun rctpn.l t•e1rtti vu. ;t um n.[lJit\l'elho 
nutonmbcn do SUl\ iuvou,,'ri.n,lles/;inado a de,;in
Jectn.r• us dotr•ietus dns cozirrlm~. 

E' IIJ>PI'IIVndn n, J'l•tlnc,:iiu do Jll'lljocLo do SP· 
uado, u. 12 do 180:.!, nl/;c•t•aud" n, tlisposit:ií.o 
do art. 3·• tia lei u. :35 do :w ele jaueiro rio 
18112. . 
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a sorte politica do paiz continuar á mercê dos 
que só ambicionam tL posse do poder, sem 
attenção ás ideas e princípios, em vez de con
fi:tl·a aos ~eus directores natumes, que siio os 
partidos, como guias da opinião o represen
tantes das ttspit·açües naciomtes; não estm·e
mos longe dtt anarcliia com todo o seu cortr~jo 
de des~raças ! ... E, tu.! vez. nem a Repuhlicn 
chegnru. 11 ser l'Onsolid:Ltln. ! .... 

0 SR. SAWANIIA MMt!NIIO-Muito lJcm! 
0 S!t. A~IARO CA VAI.CANTI -Como negtW, 

que ô cllogatlo o momento do Ol'g'<ttliStll' os 
parti<los? ! · 

No mesmo tlia. em que o llo111'ado semulor 
por S. Paulo negava, da tribuna, o J'und_:1· 
monto tleste meu asserto, n.fllrm<Ultlo flue J\ilO 
havin. ainda idêas e princípios políticos tlis· 
tinctos. sustentados em c:tmpos .opposl:os; 
um outl'O senador do mesmo estado nssevem· 
Vtt aqui, em lingungom ent!tusiastictt, que os 
actos e praticas tio :tctual governo, nilO só
mente merecem inteim aJlJll'OVaçã.• do Con· 
gresso Nacionn.l, mas nimla dewm recom
mcndar o Vice-Presidente r.la Republica, como 
um cidatl:io patriota e henemet·ito. 

E no emtttnto, senhm·es,sem querer indagar 
ou contestar a~ boas ra.zues dnquelle iUnstre 
membro do Senado. pnra esse apoio, esses ap· 
plausos tam:tnllos e decididos, prestado,~ ao 
actun.! governo; posso t11mhem <Lffirmttl' que. 
mesmo nestn c nn. otltl'a casa do Cong'l'esso, e 
por todo o paiz. Jm mui.ta gente, que pe.nstt 
Jll'eciMwwnto o contrtH'JO ; que, partt um:t 
grande parto cl:t nação, innumeros actos do 
:wtual I(OI'Cl'llo não siio legítimos, não são jus· 
tificaveis, não silo constituci.onaes i e que <Ltó 
põe-so cm duvida. ttlegitimidade tlo poder q no 
presentemente exel'r:C o pl'Oprio Vice·Presi
dente da Ropuhliett! 

Ahi temos, portanto, dous lndos. portcíta
mente descriminados peh~ opposh;ão de suas 
ideus, e pelos modo~ de realísa!-as, tlentro dn. 
Constituição. E si exttminarmos de pm·to, ,·c
remos que não se tt-nt:t llo liwtos mínimos; 
pelo contmrio, e!lcs consubstttnciam idens o 
;tspirações lm\lhtmcntt~es da non~ ordem po
litica que Jbi inaugumdtt. 

0 Slt. SAWANUA uLI.RI:'\110-Apoiado. 
U~r SR, SENADOU- Seriam partidos l'OI'Olll· 

cionarios. 
O S1t. A~IARO CA I'ALCANTI - Revolnciona

l'io,; tomos sido n•\s todos, :ttli a;;ortt ... , 
S1·. presidente, si pwll's~ornos l'l'l' qnn.nl;n se 

pltsst~ cm M<Ltto-G I'O<~o ; si, •l~.pois. p:wn.ndu 
11111 mn11wnl.o 110 l~io O mudo tio Snl. iiHlngas
semos dos nwto.~, por que o g'O\'m•nadul' lcg-u.l, 
aq nl'lle q no tbi tt.jwi:ttln do JllHlm· ... 

O SR •• lOAKI~I CA'I'{I:'\11,1.-glll nome da. il•g·lt
lidade. 

~~~:unu \I - \'. 11 

0 SR. AMARO CA VALCANTI - , , .. acltbtt de 
voltar ao mesmu i si, continuando, entras
sr mos em Santa C:ttharilm e ahi soubesse
mos que n minoPi<.L do eleitorado ô que fúrma 
o governo e dispõe dtt situação ; si, tmnspor
tados ao estarlo de Pernnmhuco, vel'ificas~e
mos alti os mo ti vos o receios que preocupam 
os repul•licanos contrtt o Jlwto de unm eleição 
livre; si, volta.ndo, nos dii·igissomos, mesmo 
ao prosper•o. estado de S .. Paulo para admirar 
11hi tt ohm Llo '"'' ,J ruo·tido, de wnct sri OJli· 
ni1io p•Jiit:'ca domina111c •••• 

O Sn. CA)IJ'OS SAJ.LEs-Com cortcztt não; Jm 
de haver dii'Prgencia.s profundas em relação a 
actos administmtivos. · 

O Slt. SALDANHA 1L\mNno - Ahi temos, 
ent~.o. n. necessidade de partirlos. 

0 Stt. AMARO CAVAT.CANTJ- .. , si, senhot•es, 
reunindo toda.~ estas ol;~crva.;fíos di versas ao 
muito fjllC vn.c pelos outros cst".r.ln~. tivesse
mos do HtZl'l' unm nfl!Pmação, ou inll~rit· um:t 
conclusão geral; estou certo, que esttt soritt a 
necessi1lade dos pttl'tidos. 

O Su. CA)Iros SAT.T.Es-A divergeneitt pôde 
existir em presen~·a de fttctos; mas c p1·ociso 
mo~trnr qual adii'Ct·genci<t do idéu.s o de prin-
cípios. . 

0 SR. A)IAfW CAVALCANTI- Os (actos, ,jit 
disse, consu ustancinm as ideas; nelles vecm 
impressos o'< pl'ineipios pelos quaes uns e ou
ti-os pugnnm em terrenos opposto.>. 

O Srt. CA)IPos SALT.ES dit um aparto. 
0 Stt. AMARO C,\VALCANTI-Repito l1 V. Ex. 

nenhum serviço scrin. de m:tior resultado 
ptwtt o momento actllill it Republica, do q ne 
substituir o rcgimPn ela Jbrc;u. pelo J•cgimen da 
opinião; e qtlt•m tliz-re;;imen d11 opinião po· 
Jit;ictt, diz--de pttrtitlos organisMos. Venham 
o' ptu'tido; nn.cionacs, ,ia e ,iti, si não profo· 
rimos conl.ínutw tle retter;ão cm l'eacr,,ão, tttli 
completar n obm tht desgraça ]JUblictt! ... 

E' pt·cciso não nos illudirnios com esta 
phnse actun l, cm n rrunlmuitos confiam dema· 
si1ttlo, Yendo nella, por assim dizer, a base 
inconcussn tltt instit.uir;lio republict~l\tt., · 

Nada vejo, sun!Jot·cs, q no ;;ttmntn n sua cs· 
tnhilid:tde de modo deünitivo; o solo sobre o 
qual c !ln assr.n!tL vtteilln nindn, o não ofl'croco 
gamntias siniio a quem se quizm· il!udil• :t si 
llll'Sll\0, .• 

0 SR. CAMPOS SAr.Ll~S-Niío apoi:ulo, si OSÜt 
phaso niio csttt scgm·ll., ni\o temos mula segm·o 
no pn ir.. 

O SI~ . .Al\L\IW CA\'ALCAi\'l't-0 pudt•r liwtP, 
{:ou to IWL'e:-J~idntlu /1u~ica do\'O uxi:-:t.il'; JIUI$ niíu 
lll'ÍXalldO·~l'·iht•, i'i'tLIIei\, Q illll'l'i.tt, iL lJOI'Lit lllLl'lt 
O Ül'~[llll.i~IIIO. 

g !e[s ~o t•stfio Ut;t,ewlo. P JH'atiua~ ~·~Liiu .:-;L~udo 
a<loptada~. IJLlllllOS Juvnrito lt't, Jh.lalmt•ull'!. .. 
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Niio Ji1Uo por• mim; quaesquer que sejam as 
vicissitudes que se possam dar daqui por 
dcante, ficttrei tranquillo c satis1eito com a 
minha consciencia. 

Cabendo-me concorrer pam a obm da Re
publica, tomando parte activa na sua organi
sação, qllltnto devia, na posição que aqui me 
deu o meu estado; tenho tido 11 sorte, pouco 
invejavel, de nüo poder 1i'imca,mente ttpoiar 
governo algum, depoi.s da Constituiçilo! 

Poderão ver nisto pretcnção demasiada de 
minha parte~ Não, de certo, senhores. Mas, 
vendo <t aceumulação de males que, cad:t dht, 
surgiam nos horisontes da Jl<1trht Jlela culpn 
de nossos gnvernos; tenho sido, por devm· de 
consciencia, obrig-ado a combater e resistir. 

Respeitando os que pensam de mode diver· 
so, nem por isso deixarei de accrescentar : 
si a historia não falha, não serú por meio de 
praticas reactor:as e abusivas, por meio de leis·, 
que augmentam o perigo em vez de o 1i1ze· 
rein cessM, leis, que procuram divídit· aJa
milia brazileira, em vez de harmonisal-a na 
paz e no bem commum,-que h::wemos de che· 
gar á consolidação dos verdadeiros ,nteresses 
da nação. 

o Srt. c.urros SALT.ES diL um apf1rtc. ( 1'ro
cctm-sa out,·os apcti'tes entl'e o .nws;Jw S1·. e o 
S1·. Saldanha Jllct1'inho.) 

0 SR. AMAl\0. CAVAI.CAl\1'1-A maioria. é 
susceptivcl de erro, como tt minot•itt; c tendo 
ella, como tem agom, do seu htdo, o poder da 
decisão, ate pela 1'or1,a, si o quizcr ; muito re
ceio do seu predomínio ... 

0 SR. CMIPOS SALWS-A ÍO!'Çi1 du. Opinião 
é que está comnosco; si nüo 1bsse a forr;.a da 
opinião, a maioria nüo est<tria aqui. 

O Sa. Al!AlW CAVALCANl'I- ... Não sei se 
assim é ... 

(1'1·ocaw-se apcwtes dos S;·s. Campos Saltas, 
Ccttuudc< a outi·os.) · 

E externaclo, por esta 1ürmtt, o meu modo 
devêr, parll. lleixar bem patente 11 orienta\'iio 
de meu espírito sobre esta questão mciclonte; 
passarei, agorf1, a tratar da mttteria do pro
.Jecto, que tem por fim regulal' o estado de 
sitio, para os casos futuros. 

Sr. presidente, si o honrado relator das 
commissões não levasse a mal, querorirt que 
mo permittisse uma docüm1~ão: e~ te prqjccto 
Jbi habilmente redigido;-di:,:o·o, sem cn·,·idre
pensde, o, apenas, pant que ~aiba, fJUC no 
:proprio conteúdo dos tu•tigos do mesmo pro
.)ccto li, tambem eu, ~lttrttmento qm1l o sou 
p~st1mento final. .. Nao tomos deantc lie !l~•s 
um11 lei, quu dcv<~ rcguü1~· !l e~l.t1t!o tio sll.w 
adfttlw·;rm, n~.o;-stlhc add tcl~rm~semo~ mtus 
um nrtigo ou paru.gt•a.pho, lieamt i'<Üollto, que 
votar u mesmo pl'Ojccto e <tppJ·ovar·, dcstle logo, 

----

os Jactos, um a um, que se conteem nos decretos 
de 10 e 12 de abril;-ê uma c a mesma cousf1. 
Não me escapou a lutbilidade com que, de 
uma só vez, se procurou é";Jnsegulr os dous 
resultados: fazet• uma lei para J•eg-ular o es
tado de sitio ad futw·wn, e, ao mesmo tempo, 
aind<1 que indirectamente, obter n approvação 
de todos os actos recentes do Poder Executivo, 
mesmo antes de serem elles. sujeitos ti nossa 
deliberac;üo. 

Assim· lltllando, nüo qnero Jazer eensura ús 
Ilustres comrnissües ; compostas, como süo, de 
inmigos do governo, de accordo com e~tA nas 
mani1esta,,ües de Jbrç'a e nas medidas de ex
cep,,ão, que elle entendeu tomar nos din.s lO e 
12 de a.bl'il; não serht de estranhar, fJUO <1S 
honradas commissões propuzessem ao Senado 
um<t 1·esolução no sentido de obter deste a ap· 
provaçoão plena da sua conducta. Mas ó intui· 
tivo, que um projecto do lei, do ma.teriit tão 
importan t.e, elaborado com 11Jlrcoccupução de 
ratilicar tambem Jhctos de politica partidariit, 
nüo serú, por isto mesmo, o mais prop!'io, o 
mais etriouz, e previdente, pam n.ccuutelar· os. 
direitos d11 Liberdade, nos casos diversos, 
que se po8sam dtw no 1\.lturo ... 

C SR, CAMPOS SALLES- Posso assegurar a 
V. Ex. que o projecto não teve em· vista a 
approvação dos actos àctuaes 

O Srt. A~IAIW C,\VAI.CAN"rr- Acceito a sin· 
ceridade da declaração de V. Ex. , mas collo· 
cada cm terreno opposto, não posso deixm· de 
vêr as cousas de maneii•a diversa, o chamarei 
a atteução do Senado para a coincidencia no· 
ta vel entre os pontos capitaes do projecto e 
os Jactos a que allutli ! . . . · 

Uma das C<1ul;e1us, 11 meu vêr, indisvensavel, 
cm Ulll<t lei ~obre o estado de sitio, e precisar 
ns circumstancins gTa ves de perigo pam a 
prttria, dadtts as fJ uacs súmento, possa o Poder 
Executivo recorr·or iL !ltculdado de ultimo !'e· 
çurso, const1grad11 na Constituição. 

Entr·etanto, ó diversa 11 disposição elo art. I• 
do projecto, a qual deixtt tudo ao arbítrio ou 
ao capricho illCondicional desse poder~ qttanr.lo. 
v co·liJo bem llte pareçoam. E porque~ Porque 
assim so Jez e se pt•ttticou na noute de 10 de 
abril! ... 

Na scgun1la. parte do mesmo at·tigo, so de
c!nra fJUO, nas mec.lidtts do oxcepr,oão do estado 
de sitio, podem ser comprehendidos os mom· 
hros do Poder Lcgi~httiyo, som g'lmrda.r-so o 
menor respeito ltcorcn. dtts suas irnmunidatles 
constil;ucionaes. E o Vice-Prosidento dall.epu· 
IJlica, totlos s<tbem, uos disso em smt nwnsttg'Olll 
quo 11 dccla!'ilf,oÜO dO CStndo do sitiO (t'tl'it VI;CCÍ• 

•w'w"t<J ompregalltt, pam poder ellc pt·entlel' 
L'. dc~Lül'!'lll', COJJ!O 1cz, 11 Vitl'ÍOS l!IOIIÜJl'OS do 
Cong·rt~sso ! ..• 

Passemos :1 outro 11onto. 

• 

.. 

'· 
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A regt•a geral,a unica. regra gar~ntídorn. das O Sr. CAMros SAJ.r,Es - Mas V. Ex. sabe 
liberdtldes puhlictts, 6, q11e,!eva.nt do o .estado que lm em discuss~.o nri. Ca.rririm dós Srs. de
de sitio, estú. ÜLtnbmn terminada ti suspenslío put.nílos um projecto tru.tando dessa a]ipro
das garantias, com todos os seus eifeitos. var;iio e por conseguinte a quest\io estar·à. re-

0 Sa. SALDANHA MAtttNIIO- Não 1111 du· ~olvida, antes de ser approvado este pro-
Viíla.. Jecto. 

0 SR. AMAR~ CAV Ji.LCANTI- No emtlinto, Iio 0 Sn • A~!ARO CA VALCANTI - Pois bem ' 
d d · t · ' se V. Ex. póde aiill'mar da sua. cadeira com~ projecto se consagm . outrlna iversa, JS 0 u: acabtt de o· fazer, .Que os. actos (!e lO e' 1'?. ·'e 

que, mesmo depois de levantado o sitio, quaes- - u 
quer cidadãos incluídos nas medidas do excep- abril hílo de ser· approvados antes deste pr•o
çii:o, possam continuar presos ou desterrados ,jecto. · · 
ato seis mezes depois, c q uotmlos os oiTeitos do O Srt. CAMPos SALLES - Explico o meu 
estado de sitio perdurem alem dtt sua suspen pensamento: n questílo que se pr·ende it appro
são. E por que assim? Pot•que, como não ignom vaça.o dos actos do governo, está ligada a uni 
o Senado, isto mesmo se deu e se esti1 dando projecto . cspecia.l dtt CamtH•a. dos Srs. depu
com relttf;iío às medidtts rigorosas, pt•aticadas tados ; este .projecto estará resolvido antes de 
do lO a. 12 de :tbril ! ser con vertulo em lei o pro,jecto em discussão. 

o SR. SAT,DANHA MA!UNHA-Apoiatlo. .. os~~· ~U-~ltO qAVALCANT! (continuando) ••• 
·O SR. AMARO CAVAT.CANl'r-Dc manc,il"J. que, Sr assnn e, sr assrm vae ser·. cntfio tenho uma 

cu, que vim dcst:t cadeim pc(lir· aos mr.us mzrto de mais pn.ra.lamentar flUO os arti"OS 
honrados co!legas uma bô:.tlei ptwa c..isos fu· do Jlt'(\jecto nilo tivessem tido em vist:t, us:\u
t.uros; que, despreoccupados dos factos presou- do da expre~são vulgar, sin:1o encampar os 
tes, -os quaes si muito sig·nificam por terem 1itctos, ultimamente occorridos ! •.• 
oifendido as liberdades individuaes, pouco va.- O Sn. CoEr.uo o CA~rros dú. um aparte. 
lem como um incidente na viela d:t llllí'ÜO, o Sr{, A~!ARO ÚAVACCANTI- Àppe[[o e 
sobretudo nos acca.utellassemos contmtt sua. nppello com razão sobrada, para 0 nobre se· 
reincidencia ou repr·oduc~i'ío possível; cu, que, 12actor por- s. Paulo, afim de que, como cheta 
assim pensando, já não tinha em vistl\ o da maioria desiA't casa ... 
grande erro do actuttl Vice-presidente, que 
obrou sem lei. mas o arbítrio ile qlmntos ty- O Sn.. CAnrros SAr,LEs-Não apoiado. 
rannos ou dcspota.s injustos ou violentos pos- O Sn. A MAno CAVAI.CAN1'I. .. não Jiw:1 ques-
stun vit• a. ser prcsident~s da Republicn., e que- tílo partidaria dos nrtigos deste pÍ·ojecto 
ri:t conjurar taes eventualidades com os pre· deixando liberdade plena aos seus amig·os •. : 
ceitas severos da lei; wjo, a. meu p2zar, que, 
n.pen:ts, tenho diante de mim, nü:o o que eu VozEs- Oh ! 011 ! 
esperavn., mas um simples projecto, especial-· O Stt. Do~nl\'GOS VICE:NTE-Libcr•dada, temos 
mente organisado, para a.pprovo.r totlas as todtt. (Jla outros apm·tes.) . 
pr•uticas, todos os abusos, . que acabamos 
de testemunhar, e que nem siquer 1bmm O Srt. AMARo CAVALCANTI- Deixem-me 
ttind:t sujeitos it nosstt especial deliberu~iío ! complet:w o pen8tuncnto; não estou lltzcndo 

ínjuri:L a. ninguem ... Habil, sem duvida, loi o rel:üor das com-
missões, porque no clin. cm que o Senado der O S1~. CAMPOS SAf,f,Jês-V. Ex. c~t:'t lttnçautlo 
o voto tt estepPojecto, tal qual ne\lcsocontem, o mlioso soiJm mim. 
tel-o-ha, implicitamente, daclotambcm a. todas O Sn. A~rAr:o CAVALCANl'I- De modo 110• 
cssa.s medidas de excepção e de rig-o1· consti· nlmm .• : lu. íhzendo : dê liberdade plena aos 
tucional, prn.tica.dtts pelo actual Vice·presi- seus arm~os, }ll'll;'tl que mttnil'ost~m-so pró ou 
dente. contrtt o~tc Pl'O,Iecto, sem que ve)tl neste acto 

O SR. CAMPOs SAu,Es- Posso !lssegm•ar n. dos mesmos uma inJi·accão dos deveres de 
V. Ex. que os actos do Vice-pr·esidentC estttruo lllttioritt pa.l'tit!twia... ' 
ttpprovados antes de ser ttppromdo este pro- Eis o lllCLt pensn.mento. Seria incapaz de 
jccto, em projecto 1i lJII!'te. Tanto niio é esse ~ncttl"J.l' d~. ~utro mmlo a. liberdade llo que 
o pensttmento dos que n.poittm o governo, que Jallava, dll'lglllLlo-mc aos meus honrados col· 
htt um projecto cspccittl pam tal fim, vrojccto legas. 
que se achtt cm discussão na. camartt do~ Sl's. o s D \' 

It. oml':oos lCE:<'rE- l?azom·lho jus· deputados. tiçn. 

0 SR. AMAIW CAVAWANl'l - V. Ex. lll'C· O ~R. A~f.~!W ÜAVAT,C,~NTI - Porl!tnto, Sr, 
julgn., com muito podo!', acorca. das Llolibol'tl· pt·csJtlonto, s1, pnm os amigo~ <lo "'Ovor·no 
~.i'íes do Congresso ! Eu o foliei to... 1 · 1 ,,. J' • " · ' os ;o pl'O.We ;o SitLis az, nm rchtçao no pr·cHtlJJ/,o, 

0 S!~. SALDANHA MAitiNHO - ApoiatiO. ClllQl!t'llLO ti]llWOVil, OS actos tlc 10 () ];~ tloabril; 
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• 
não pUde, toda.via, ficar como lei para o l'u· 
turo. 

0 SR. COELIIO CAMPOS- Esta e tt questão. 
0 SR. AMARO CAVALCAN1'1- Receio muito 

ser propheta dizendo : si este projecto 
fôr lei, tat co111.o cslâ, a desgraça publica sor:i, 
inevita vel !. .. 

0 SR. SALDANHA MARINHO - Apoin.do. 
0 Sit. A~lAIW CAVALCAN1'1- V. Ex. o sabe 

pela exporiencia c pel:t historitt: toda. vez que 
os modos d:t penalidade tomam o caracter de 
excesso, produzem,justamente, clfeito contm
rio. Supprime-se n liberdade de pensar, sup· 
prime-se i1llberüade de discussão : o que sue· 
cede~ Vem 1t conspiração; Supprime-se, pelo 
terror ,a conspiraçtlo ... a qual aincltt ó direito, 
tão legitimo como o que mais 1ür, quando o 
poder publico usurpa •.. 

0 SR. COELHOS E CAMPOS - Em Ct\SOS muito 
especiaes. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI- Que resta~ 
Resta, senhores, o recurso, emlJora indigno, 
baixo, cobi1I'cie, dos assttssinatos ! Eis alü aJl. 
ç•ão dos tactos. 

Si os homens que con,iumm, para salvm• as 
liberdades publicas, teem deo.nte de si penali· 
dades anormaes, mesmo terríveis, nem por 
isso, se pense que a ordem publica esti salva, 
ou que a autoridade usurpatlortt esti garan· 
tida. 

O SR. SAT.DANIIA :MARINHO- Apoiatlo. 
0 SR. CAMPOS SALLES - Mas então por que 

e que não se re1brma a Constitutç.ão ~ Nilo e 
este projecto ele lei que dá a 1aculdarle da de· 
claração elo estado de sitio ; esta faculdade 
esti consignada na propria Constitui~•ilo. 

0 SR, A~!ARO CA V AT,CAN1'1 - Passarei, se· 
nhores, a outrtts considemçues. O honrado 
semtdor, reltttor das commissües e autor do 
projecto, sustentanrlo·o aqui, Jílz vêr ao Sena
elo que se tmtavtt de um recurso preventivo, 
em bem da ordem publica. 

0 SR.COELIIOS E CAMPOS-E da naturcztt elo 
estado do sitio. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Declaro, ao 
contrario, a V. Ex. que essa não o a compre
ltensilo do estado tle sitio, nem de autores aba· 
Usados, que ti v o occasiüo de compulsar, nem 
dos publicistas, nom dos legisladores, nem dos 
textos lc::dsln.tivos dos varios povos. Direi 
mais tt V. Ex. : nem ú mesmo esse o ca.mctOI', 
o intuito do um:tlci qmtlqucr, quo tenha. por 
Jlm a. l'CpPessilo do cl'imes. 

0 Stt. CA~IPOS SALLllS-ll'las CSRlt lliiO Ú iL 
lt!i 1\0 l'OJII'i'SSiiü de CI'Íilll'S; V, 1\X, l' )JII:<i.nui." 
perspicaz pn.rn. ver quu uii.u ,·,, 

OSR. A>lAROCAvALCANrr-Veja V. Ex. 
quanta distttncin. me separa do honrado sena
dor, neste modo de ver. Para mim, o estado 
de sitio e o ultimo recurso, posto no extremo 
do direito constitucional- e do qual a autori
dade su pude lançar mão, si lhe íbr intlispensa-
vel, para a sttlvaçiio publica. . 

Pam mim, e mister que totlos os recursos 
ordinarios autorisn.los nas ditrercntes leis, 
todos os modo8, todos os meios de acf'iío te
nham . sido insuillcicntcs, incapazes,, para 
que, somente eutiLO, o JlOtler publico m•n·ido 
pelo ~ever de primeiro mantenedor d;{ ort~m 
s~ VOJ<t lbr:~ado tt usar d?- prOJli'Ílt dictadura e: 
amd:t assrm, como me10 1'tJHtl·ictamcntc occa
sio~al ou temporario, segundo a exigencia tlo 
perrgo commum ! ... 

Para o ltonrado senallor, basb1 o menor re· 
clamo Jbito em nome da autoridade um 
receio ele per~urb~çilo, p:t·ra. que se 'possa 
Usttr daquell:t Jormidavcl medida, como sim· 
pies meio prevenl.ivo! ! ... 

0 Slt. CAMPOS SALJ,ES dtt um apttl'te. 
0 SR. AMARO ÜAYAT,CANTI-Senliores i1 Ji

bcrdacle e o fim ; tudo o mais ;-Constit~Jição, 
governo c ordem-constituem apenas outr-os 
tantos meios dttquelle fim. Si invertermos os 
termos, chegttremos, ftttalmente, tt tymnnia, 
como systema. 
. 0 SR. CA~lPOS SALLES-Mas quem Ó que quer 
IStO ~ 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-Quero ttillrmar 
que a Constituiçiio, dantlo ao Executivo essa 
Juculdade exr.rem11, esse meio cxtraortlinario, 
ai!l~a lhe o d~u. para 9ue, com todo o pre
strgio, como Jorr;a ~a1~r, preponderante, po
desse sn.lvttl' a proprm ltbertlade, em momen
tos de perigo, e nüo, como medidtt de pre
ven~ito contra o exercício da. mesma .. 

Quero demonstrar, q uc os meio~ da Con~ti· 
tui~•iío su devem ser empreo·ados como re
cursos em bem das liberdade:i' publicas razão 
de ser, principio lJa.sico, d:t mesma consti
tuição. 

0 SR. CAM~OS .SALr,ES- .T(t se VÔ que são 
casos ext!'u.ordmttrJOs, e p:tra os casos extmor· 
dinarios os meios tmnhem devem ser extraor
dill!lrios. 

0 Sn. A)~II;RO CAVALCANTI- SonliOI'OS, o es
tado de sttlo •. como medida prevcntivn, não 
deve ficar escr1pto na nossa legisla~.i'io. Sl\IJC· 
so qmmto ó Ji10il <t um Presidente, mono~ es· 
crupuloso, n. um Sett agente, n um govcr
nadm· do esttulo, bem n.pparcntm· n oxisl.enci;t 
de unut conspirn.ção, o ,;ob csso Jll'Otoxto, tlc
chtrttt' o llsl.ttuo de sit.io ! ... 

Com umn. d(,so tli! i utm·e,;so p:wl.itln.t•io u 
(·~til yot•to B'Otto pal'u. o n.llllso, uiTo HOr:'1, 
dtfllei! n.t'l'IIII,In.r-se, doutt·o d.os :<og'l'odos do 
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uma secretaria, o plano de uma cou,iuraç•ão, 
mesmo de modo a couvencer, 110 momeuto, 
que a cousa realmente existo ; e daqui as 
medidas atmzes, do capricho ou de vingauça, 
como meio preventivo ! ••. 

0 SR. CAMPOS SA!.LES- Sujeito ao corre-
ctivo do Cong·resso. · 

0 SR. AMARO CAVALCANT!- Si o gove!'!lO 
a~sim fizer, como instrumento partidario, e de 
suppôr que o Congresso, trocada, mui to embora, 
a maioria da direita pn.m a esquerda, ou da 
esquerda para a direita, esta ha de approvar, 
ha ~e achar que existia, COJ!l el~eito, a conspi· 
raçao e CLLpaz de trazer unmmente perigo 
para a patria, qual, ag·ora, se pretende em 
relação ao íiwto recente •.. 

sitio dú.-se a mesma condição ou situação 
extra-legal; serão leis ou servit·ão como taes 
aqueUas que o poder dictatorial bem quizer 
respeitltr ou adoptar no momento .•. 

0 SR. CAMPOS SALLES- Não apoiado, Os 
tribunaes continuam em serviço ; somente 
suspendem-se as gamntias pessoaes. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Folgo de ver 
que V. Ex. faz esta restricção ao menos. 

0 SR. CAMPOS SALLES - Certamente ; nem 
podia deixar de fuzel-a. 

0 Sit. A~IARO CA VALCANTI - Mas que valor 
terão esses tribunaes, essas leis, cu,ja acção o 
potlcr dictatorial póde annullar, a pretexto de 
medidas de excepção 1 ! ..• 

0 SR. CAl!POS SALLES dá um aparte. Este Congresso, ou qualquer outro que lhe 
succeder, approvará o acto do governo amigo, 
do mesmo modo que o honrado senador por O SR .. A)!ARO CAVALCANTl-.A proposito, 
S. Paulo acabn, de assegurar que será appro- Sr. pres1dente , devo agora d1zer algumas 
vado o estado de sitio de 10 de abril. Ahi palavras com relação ao art. 5° do meu pro
vamos ter ? primeiro precedente. ,iecto (já rejeitado pelo Senado), o q~al dis-

Sr. presidente, tenho muito medo dos ma- punha : que, suspensas as garantms em 
ne;jos partidarios, no ditt de amanhã ! virtude de sitio, as attribuições das autori· 

Si ~ão par·ecesse preoccupação pessoal, eu dade~ civis, r.elatiyas á .Policia ~.a ordem 
ouzarm dizer ao honrado senador por S. Paulo publica, pa.ssarmm a autor1dad~ m11lt~r! sem 
que S. Ex., como chefe politico, ficari tambem que todavm aquellas (autoridades cm~ ~n
exp~sto a solfret• a applicaçii.o injusta de tal ca:regadas de man~er a ordem e a poliCia) 
medHla, e, talvez, sem poder queixar-se deixassem de cont1ntmr a exercer as suas 

o sr c ~ s . · . · ·: outras attribuições, e sem que os cidadãos por 
,·. t. A.IPos AT.LES- O Poder ExecutiVO sua vez ficassem privados do gozo elfectivo das 

t~ua de responder perante o Congresso Na- o·arantias constitucionaes que não fossem ex· 
cwnal. "I· ·t t p 101 amen e suspensas ... 

0 Sn. AMARO CAVALCANTI- Que approvaritt O S C C M •t t O acto ! ·· • R. OELUO E .U!POS- UI O correc 0, 

0 SR. CA)fPOS SALtES- Por que esta des
con(Janç•a nos pocleres publicas~ 

0 SR. AMARO CA VALCANT!- Nüo é clescon
fiança, e a Jiç•ão da expcriencia. 

0 SR. CAMPOS S.\LLES- 0 pttiz em quo essa 
hypothcse se realizasse, estaritt virtual· 
mente perdido. 

0 Srt. AMARO CA\'Al,CANTI- E' preciso, 
quanto :'t effic:tcin da lei, não esquecer o meio 
a que ella se destina .. 

0 SR. CAMPOS SAT.T.ES- Então, deve-sedes
crer de tudo. (lia ollt,•os aprti'IU8.) 

0 SR. Al!AHO CA VALCANVI - Sr. presidente, 
o honrado senador por S. Pttulo, discutindo tt 
lll<ttcria., ibz ver que existia t!istincç•ii.o com
P.l~ta r.ntre o esta.tlo de guerm e o estado do 
Sitio, do ~u_o co_g·itava o pt•ojecto. 

Esstt dtstlncf;ao nem sempre cxistirlt. e, om 
rog-m, não tem g·mndc valor pratico porque 
o potler, quo tem de ag-it· no tcrt·oun' das me· 
tlidas, tol'n:t·so incontlicionn.J, quer tio csttttlo 
ll.o g-uor•rn:• .G um: tlettnto dns oxigcncitt~ do es
t,t.do do sltto. St na gue!'l'i1 RUspondcm-so a~ 
lets- i11/e•· ltl'IIW silant le!les-, no cstndo do 

0 SR. AMARO CAV ALCANTl-ESta disposição do 
pr•o,iecto, ;t meu ver, era da maior correcção ; 
porque si, com efleito, declarado o estado de 
sitio, as medidas de policia e de ordem devem 
passar tt autoridade militar, isto é, ttutoridade 
do dictndor ; não ha razão ,justificada 1 para 
que assim sodê a respeito das outras.(Apoiados.) 

Os hom·ados senadores, porém, devem lem· 
l.Jrar-sc de que 1'oi impugnado o meu projecto, 
por ter consignado aquella disposiç<iio; quan
do, consig·nrmdo·tt, quiz cortar conflictos e 
desintelligencias das autoridades em taes cir
cumslttncias, e limitnr, ao mesmo tempo, 
o podo!' tlisc!•icionar•io, quanto possível, em re· 
lação ús gamntias individuaes. 

O SR. COELHo E C-urros - PeríiJitamente. 
0 Sit. AMA!to CAVALCANTI-Sr. presidente, 

volto nintht tt insistir sobre o caso extremo,que 
legitimo ;t declnmção do estudo do sitio. 

Todas tlS constituiç,ões, que pude consultar, 
estn.tuom, como reg't'tt geral. ·que ó o caso de 
guerrn. extcl'nn. ou do invasão de inimigo, pot• 
um Indo, o o tio rebiliiío, ou insurreição e 
com moção. por outro,-cm•J•cndo a palria im
mimmte 7JC'I'itJo, o que pótlo motivar o estado 
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ile sitio, como meio intlispcnsn.vcl pn.m salvn.r sua ling'lm- Stantsnot1wccht, isto é, direito 
n. ordem puiJ!iea.. · politiw rte ncecssidade. E. so rclbrindo ao seu 

n::qui ~n ve.,q~w nii.o sotrat:1dr. umn. simp!{'s cxcrcicio, diz: «A salvar,,iio do Estado le:.;i· 
mcrlidn. prcvcntJdn. contm conspiPaçõc<, sedi· timn., por vozes, o sncpiftcio dos r!it·citos indi
r,a"ícs, ren.lnwntc existentes ou suppostas. vidnncs- srtfrts p~]mii sllpi'<JII/.tr. tcx ..• Este 
no que dizem os nu tores o de quanto di~ põem poder é, sem duvidn., perigoso para as liber· 
os textos legaes, vet·illca-so que so requer um ditdcs publicas. EPig-il·o, em regra, é autorisar 
Jlteto nctual- n. insmrci~,fio, i\ rc!Ji!iiio-c n~o a tymni;t. Sú o perigo immineute, a nacos
a tentf\tivf\,On f\ supposkiio ou nm·n pó.~sihili- .<ir/ade (Noth) póüc crear esse direito excepcio
dndc desses 1iwtos. mtl; it 11liiidadc, mesmo considemvel, não o 

Ora, si as:<im é, c n.ssim dm•c set•, porque justificaria ; do contJ'itrio, a excepçilo Yiria f\ 
todo crime suppríe um acto, como ttlwir ex- ser n. reg-ra., c a. ol'C!em dnblic<t subsistiritt abtt· 
copção, pouco cril.crio,;a, para. os casos de se· !nela c a·Jiberclacle l1meaçadf\: .. >> 
diçií.o ou eonspirar;iio ? ! Examinando o q uc dispõem as Jegisla~'úes 

Senhores, em bom correndo o risco do pasS[Il' r!iVCJ'SitS n. esse respeito, .iit fiz vêr que, re
por impertinente (11<.7o ap.iaclos), peeo tod<t tt conhecendo esse poder extmordinlll'io, exigem 
attençii.o do Senado jlara este ponto. • para o ~eu oxct·cicio o Jacto actual dn. insur-

0 nosso Codigo Penal, cujo nutor e 0 mesmo rci<;ilo ou rcbelliiío, ou commoçi\o intestinf\, 
!tonrt1clo scnf\dor por S. Pt1ulo que combateu que ponlli1 a. P:ttrirt cm perigo; mas nenhuma 
as medidas do meu projecto pot• serem pouco dellas itdmittc a possiliilidaüe da declf\t·n~,ií.o 
severas ou demasiado liberaes, tritt;tnclo dos tio cst!tdo do sitio, como simples pi·cven~,ií.o 
crimes de sedição c conspira~i'io, estttbe!ecc contr·a umf\ conjuração futum, ou sediç,fio 
regras verdadcimmcnte s;tlu titres, cu ja.leitura. supposta. 
passo alltzer. (LO.)' · Espero que os meus honrados collegas não 

Com? vtl o Senado, o legislador pentLl mos· consinüun que as praticas dn. Prussiamilitar 
tm-se mteress;tdo em nao apctnhar c1'ililinosos, sej;tm mais liberaes, ou mais previrlentes em 
,iú. esktbclecendo ;t nii.o-punição dos conSJlirtt· Jiwor tl:ts liberdades publicas, do que <t Ro· 
dores que desi:~tirem, e jú. prescrevendo a publicn. Brasileira. 
necessidade do mtim11ção prévia aos sedicioso.; A lei prusshtllf\, que regula a espeoie (Gc
par;t se dispersarem, f\ntcs do ompJ'C"'O de sat; uebo· rlcn Bc!ct[fC1'1111(1-' :ustand) Ihz dis
prisi'io prcvontivtt (vicie arts. 115 tt 1lh do tincç-ão entre o sitio declarado por motivo de 
Codigo PcmLl). g'UOI'l'a, isto é, qmtndo nmf\ provincht se achf\ 

E', pois, no proprio direito pena.!, com ttppli· ttmef\ç,acla oujú. em parte occupadtt pelo inimigo, 
caçiio especial ú. materi:t, em que se encon- c o estado de sitio, para o caso de uma insur· 
tram prudentes disposi~'ões, no empenho de reií'ão (.·l~tfl·ulws) em tempo elo guerra ou 
isentar aos delinquentes, dado mesmo o caso de paz. No primeiro caso, toc;t ao chet'e su
de existir uma conspímção ou sedição. perior e nos commandantes dtts forç,as de· 

E quantas vezes, senhores, niio seriL de alta clf\rar o estado de sitio, nos respectivos clis· 
convonienci!L politica, o a tu dn. mnis segura trietos t!c sua~ jm•isdicr,ües; ·no segundo caso. 
g'itl'antht tln. ordem, o cmpi·ego dessas medidas semelllmnto llecln.vn.r)ii.o pertence, cm rcgm, 
t.le inteil'tt pt·udencia? Entrchtnto, pelo p!·oject.o iLfl l(OVct·uo ( Sla"ts-Jfinisleriluit). 
cm discussiio, ficam tlestruidos ou dispcnsndos A lei tn.m!Jcm cspccificit tn.xntivttmente 
totlos esses recursos om bem dn. ordem, tochts quacs os l!írcit.os o g-n.mnt.ias que podem ser 
essas pmticas gamntidoms tht libercl;tdo, e, suspensas em tnes cnsos, reprodnsindo, ;tliits, 
cm seu Jogar, se lii.Jemlisn. ao Presidente da neste ponto, o texto da propt•itt constit;uií'ão. 
Repu~lic~ o direito de suspender as garantias A lei J'ranceZl\ actual (de:~ de f\I.Jril ele 1878) 
constttucwnaes, c, como meio pi'Occnti·~o. pren- diz: 
der c dcstcrmr, no thentro do crime ou 1om « O estado de sitio só púde ser declarado cm 
deste, a quantos cidac!iios lhe n.pt•ouver!... cn.so de pePigo imminonte, 1'em/tante de umn. 

O S , , .g-uorrn. estmngcim ou de uma. insurreição ú. 
•• t>,. .:>ALilANIIA J•!An!NIIO -E cmquf\nto 1 qmr.er. mão ;wm;l\ ;t.» 

E, SOI11IOI'CS, cmno3so meio, qual todos ~abc
., O .Sn. A~TAI:n CAV.I LCAN1'I- Sr. presidente, trios, scri;t cJ•iminO~it imprevitloncif\ si admittis

J<L d1sso q11c o~ autores niío cntewlcm, nom si mos, romo caso de cledarar;ií.o do estndo do 
rt~ u nca entowlemm ~ 111• n. ~ltspcnsií.o tlo gnl'lln· sHio, n. sim ple~ cogitar:ii.o ou n. possibilidacl c do 
nts posstt ROl' t\llljll'l'g·n.tln., c01110 mt•didn ]ll'tJ· Ulllil rel1elli;i.o 011 commoçií.o ! 

vont.iva, como si li'l!'a simples medidn. do Sohmlll·llllN r•xr•mplos dn Jiwiliclnde cnm rtno 
policia oru.iluu·i;t, o gm'P1'110 tüm abusado dos dii•Pilm: rtuc lhe 

Tenho nqui ú miín lilll a.utnr licm conhecido, s:io couli•l·itln.~. e niio IIII' roiii'O s<'<nwute ao pu-
o S1•. BluuiNclili. u quu.l, i,l'iLI.itlldn dn. t\Sjll'Ciu I'imln J•r•pnl<lic;tnu, ma~ n todos os JWl'iodus dn. 
-do dir•nil.n dn. HllSlJell:-:fio do gn!'a.ntin.s ou IIO~Rn IJi:-;toria .. CIJOgÚ,JJlos, uwsmo, ;'t cnndif,~:in 
declarn,·ii.o do miJ.u.do do ~il.it•- qwLlillcf\·O, na dn q llllHi llii.o podnr-sn exig·it• ohl't!iunciiL ú.s Ir• is, 
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da. parte dos goYcrnndos, porq no os gover-
11:1ntes era.m os primPlros n n.lmsar deli as! En· 
tretn.nto, tratando-se de uma. lei pam os casos 
em que o poder publico poss:1 usar da decln· 
rnr,<1o do estado do sitio, nilo quereis que eu 
tenha o direito de pretender que se defina. pro· 
cis:unento o que se entende por commor;ii.o in· 
terna, capar. de motiv:1r a suspensão de g:1mn· 
tia~ ! 

Senhores, si quizessc, desde jit. trazer pnm 
este deb:1tc os liwtos do dia 10 de n.bril, por· 
que, hoje, inlbrmado do todas as provas, posso 
d:tt' a minltn. opinião, •lil'ia : Jbi um prece
dente funesto ! Si não houve mú. 1\i dn. 
pa.rte do governo, que 11sou do recurso do 
art. 80 dn Constituiç•iLo, posso nssegmn.r que 
lbi, em todo o ca.so, um golpe tremendo con· 
trn. as liberdades, por niio ~c ter dado facto 
algum que pozesse :t patria. em perigo! 

Qun.nto ó íacil espallmr hoa.tos, retmir de· 
nuncias,e inl'or·maçües, aqui c alli, do indivi· 
duos diversos, antes o depois. e no momento 
asado, decln.r:w o estado de sitio. para. onvol· 
ver, em suas medidas, a dcsalfectos ou arlver· 
sn.rios políticos? ! 

Níío continuarei, porc\m, a in~istir mais so· 
bre est:1 parte do projecto. Cha.marei ngom a 
atten~·ão do Senado para. a clisposiçii.o. que se 
relere tis i mm unidades dos representrmtcs d:1 
Nar;iLo. 

Todos os a.rgnmcntos leYantados na tribunn. 
pelo meu honmdo collcgn. d:1 Bahia. a este re
speito, estiío de pe, irrespondiveis, em todos 
~,s suas r artes e consequencius. 

Nemo meu c~Ilega. representante da. Btthia., 
nem cu n.ntes deile, advogámos porventura a 
não-suspensíío das immunidades dos repre· 
scntantes cla.N açiLo, como sendo um preYile
gio pessoal. 

Nfw ; desta. tribuna. disse e repito: nenhum 
indiYidno revestido c.lc qun.lqum· J'uncçiio pu· 
blic:t pi>de invocar as immunidades ou ga
mnti:t dell:t. p:u·a. pmticat· o mn.l; seria, jus
tamente, tot·mtr contraditorio o lim da pro· 
pri:t in vestidm•:1. As garantias ou immuni· 
dados siio conferidas tt determinados imlivi· 
duos, niio cni nttcnc,,iio it pessoa, mas em at
tenção ao cn.t·go quo exereem, 

0 SR. SALDANIIA liiA!UiillO- Apoiado. 
0 SR. AMAIW CAVALCANTI- E, aind:L assim, 

como no exct·cieio do proprio ca.t·go so p>'>do 
a.l.ms:t.l' das g:wantias o immunicl:ulos, ou o 
dccln.rei : llqncmos lll'Stll umtc•t•ia onda a 
Constil;n ir;ü.n nos collocott. Si a. ConstitukiLo 
dol'lttra textnalmont.u no :trl;, 20 qno o se
naclot• ou depu t.ado ~ó pnclo ,.;or preso no L'tt"o 
de• tl:l.grn.ntr. do! ido; mzii.n nii.n l'e,io parn. llc:tt' 
:ud.e:-:, 110111 p;t;-;snr alúm: ltmdn i L' nt<'~ ondo 
v:(,(' :t Cuu,;t.i l.tt i\'ii.n, 

N:io t[llut·o. St•. J>I'I'Sidonl.u, qun um "'·ilt:cdot• 
011 deput:crlo, t'C\'est,ido da. immtmidn.tlo. :Li>u,;o 

della. pum a.ttentar contro. os poderes consti
t.uidos; não, ele certo ;mn.s ta.mbem não quero 
quo o senador ou deputado, que tem immu· 
nitladcs, llque sujeito ao capricho de um outro 
poder, que os possa. suspemler ao seu taln.nte; 
porquanto, si esse· poder invoca o uso de 
uma :Lttl'ibuiçilo para gn.mntit• a Constituição 
e :1 sua a.utoridacle, o deputado ou o senn.dor 
invocn.rú., por sua vez, ns suas immunidades, 
para, escudado nellas, defender a Constituição 
e as libordndcs publicas ; c no caso vertente, 
este tlm c objectivo ainda. sobe ele importancia, 
porque como membro do Poder Lcgisln.tivo é 
o julgador o flscn.Jisaclor dos n.ctos pra.ticaclos 
por esse outro poder, sob :1 razão ou pretexto 
ele salvação publica.. 

O SR. Fm~rmo DA Sn,vEm.A -Apoiado. 
0 SR. A~IARO CAVALCANTI -Penso que dis

cutir destt1 sorte níío é advogar privilegias 
pessoaes, como so disse aqui. 

Niio os quero. Si conjurn.do fur ..•. e (oh ! ) 
ai nela posso sel-o ; é um direito como outro 
qmtlquer ... Si conjurado für, me encontrarão 
no theatro dos acontecimentos, e a.hi níío in· 
voca.rei, por certo, immunidade algumn.. Mas 
que estrj:1 no asylo sn.grudo da familin., livre 
de todas n.s preoccupaçües, ou dos crimes que 
se cogitam ou que se suppüem allmresexistir, 
e sej:1 dali tiraclo e mandado pnrn. o desterro, 
ou para as prisões até seis mezes, sem que 
ninguem me ouça, me n.ttendn., ou me infor· 
me, ao menos, dos motivos de semelhante vio· 
Jencia ... isso niLo é lei, e armn. de tyrn.· 

. I 11 
llij ". 

0 SR. SALD,\NHA MARINIIO - Apoiado. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI - Posso fn.llar 

ao Senn.do dest:t sorte; quando outro n.rgu
mento não tivesse, teria. o d11 proprin. oxpc· 
ricncia. 

0 SR. COELI!OS E CAMPOS- Falln. de sciencia 
propria. 

0 SR. A~L\RO CAVALCANTI - Aind:1 estou 
p:trn. saber porque, nn. manhíí elo din. ll ele 
a.bril, J'ui conduzido it prir.íío o l:'t detido por 
30 homs ! 

O Stt. LAPER-E nntos de hn.ver esta lei!.,. 
0 Stt. AMARO CAYAT,CANTI.., uJiàs por O!'· 

dom do pocler,po.r:1 cu,io estt1belccimento eu con· 
cot•ri o conjurei: (~ide docwncnt9 ,i unto in fino) 
Digo inciclentemento, nuncn. troquei uma idtiitt 
com ttlgttm dos suppostos conjurados; nunca 
aR,;isti ncnlmmn. reunião; nunca 1tli ouvido 
a. ~omcllmnto respeite•; e, não obst:1nto me 
vi, de um momento p:tra. outt·o, despido de 
minhn,; gn.rn.ntiaR, o Iemdo ü. priz~o o nesttt 
do tido, como .~'l li:>m. um criminoso ! ... 

1~~. scnhul'l·~. n~o l;omos ,iú. ag-ora. 111uitn. 
t•nzii.o pa.t·a. admit•at• ... Ahi csll1o publicas as pro· 
vas n. t•espci l.o elos eonjm·atlos ou suppustos 
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taus: de muitos deJirs, nem o nome vem in· 
clicado ne~s? tecido de PI'OV:ts! (ill'!lDiados) 

So!Jre mn1s de mei;adc dellcs, Senhores, nl
g;uns senadores c deputnc!os. nem sicp!ül', essas 
tcstennuJiiii.~ singul:Li'CS, qiill cm direito nii.o 
toem valor algum, mas quu lmsta1'am a.o Pro· 
sidcnte <ln Republica pa.rn. basca!' os actos que 
pr·aticou,-mencionam o meno1• f;teto ou cir· 
cumst:tncin., indicativa de cl'iminn.lidacle ... 

O S1:. Dmuxaos VicE:o>1'1~-E vicc-verstt. 
O Sn. LAPI~n.-.Apoiado; o Yice-versa.. 
O SR. A~IAI\o CAV.\I.C.\i\'Tr-Om, rô o Se· 

nado, eom que justic;a. e imparci~tlidadc me 
tenho mantido ncst:t questão. 

.Tá tleclttl'ei aos meus liom'n.c.los eollPg:as o 
qne pretendo: niio fa<;amos lei de occnsi;io · 
Jlt<.:arnos lei pttl'n. ca:;os futüro~. (ApoiwiJS.) ' 

S1·. PJ•cslclcnte, o liom·aclo scnnclor por· S. 
Ptwlo, compromndo :t nccessi<ladc de que as 
immunitladus dcvittlll ta.miJem ficn.r ~uspens;ts, 
um abscrluto. (porque no raso de lhcgra.nt.e. 
como deter mi nn. n Constituir;ão. tn m bem o 
q twt·n cu), citou ex amplos c.! e on tros povos, 
notatlamcntc, da. lnglater·ra e elos Estados
Unidos. 

Não Yom ao caso nem um, nem ontl'o eles
se~ p<tizes. 

J\n, lng-laterm, o que equivale !'t dcclar;u·iio 
do esratlo do s.tío u n snspensiio elo ''""'];'"" 
co;'Jl''"; m;ts esl;tt, Senhores. se'; se cl:'t em vir· 
tutle de uma lei, \'Otttcllt pelo pmp!'io parla
mente) e sanecionad:t peht Corôa. 

0 St:. SAT.DAII'IIA ~Lmr:oo;uo - Apoiado. 
o Si:. A~UJW CAVAI.CA:\''1'!- Nessa. lei e 

quo se tomo,m as mcditlas c ~o clecl;mtm os 
meio.~ a ~mpregar, ou a~ medidn.~ do exccJl\'iio, 
tle quo pc1de uza.t· o Exccut.il'o tlcntl'o de limi
tes trllÇtuJos. 

Nüo Jll'Cciso tlizoi· ao Senado, fJIW o pn.r·la· 
monto ing-lcz, I'CIIllidn, <' lt•g-isl;tntlo solJ 1t 
:-u.!JCI~iío dn. Curi'm,\ é tido n lmvid() cOIJltJ n.::-:sem .. 
hl";~ enustitninto so!JeJ•;nm; se'; n~o púrle, como 
sPdiZ um pln·ttso vnlgnr, (ft:.·c,· do 1t11t /t.tJnWi!l 

'"!""'"l'o o vico·\'Ci'S:t. Por·tnnto, "i a suspon
sno do luc!Jcn.,.,o;·r,us lltt l ngi;Li.cJ'I'II, sú pódo 
<hll'·SU cm l'il'i.Utle de IIIIHI• ll'i, 11/t f[IIIIJ :;f[u 
tr-açados os limites " ILUI.<JI'isaQcius ;'t, auto1·i· 
ch~.,le exe~utiva; ostit. ~nl,cntc•ntliclo, que nessa 
!1~1, lJ tW _ u rotadtt pel~s rcprcsen tn.ntes dn. nn.· 
c:uo, sel'ao ~Ue~ propl'JO:-::~ que a!Jrem mão das 
SllilS I'Og'lliliiS paJ•:t o IJPIIl eOinllHIIll; o ~i aJ •. 
;.runs dt!llcs lill'l'lll COI!Spii•adoi'<'~ o sc•dieiusos, 
se don~m sngldtu,l' .·i. snn. lH'O}H'ia Joi ... 

O S1:. CA)fl•os ~M.!.l~s-Mas isto ú, tonc!u 
Cllll!O 001'1.0 I]LIO SÚ <I Jlll·l'ltt111l'lltU e fjllll O ptrdu 
tli!Cl'Otal'. 

o SI:. f\'r,\I~o c,,YAI.C,\:'>'1'1-Sim; nn. Jn.~'ln-
tm·l·n, lt~:4llll o o. Prll'tnnto,rl i:t.in. t~ll ,niio Hl'l'Vo fle 
Hl'g'LIJilüld;u que u:-:: l'eprL•senLanLt·~ da. wu,·ii,u ju. 

gleza sejam compmltcnclidos, Jlorqne silo clles 
mesmos,quc votltm a sua inclusiio nus medidtts 
de excepc,,ii.o, p01·venturu., nccessarias. 

Vamos. agom, aos Estados Unidos. Neste ul· 
timo p:<iz, o lltcto niio podia. dcixnr ele d!Ll'-Se 
ele modo semeilmnte, pois est;'t textmlmente 
declarado 1111. Constituiçiio, que o senador ou 
o depntarlo RLI é invioln.vel durante os tl'aba· 
lhos da sess;io e o tempo nccessttrio de idn e 
Yoltlt. iL su:t resi<leneia, o, i~so mesmo, com 
esta rf'~tl'ictiva-s"/~n ca-<ns de rc!Jcl/iao me 
JWI'Iu;·IHIÇrin l/r1, nnlerr/. Jlltlilic•-Quer_dizer: Si 
o senador 011 rleputnclo, mesmo durante 11 ses· 
siío ou nesse perioclo ttddicionn.l q no li! e ú con
cedido, co_neOt'l'C par<t 11 perturb<tç,fio _da ~r· 
dem publwn., clle flcu. ta.miJem, constitltcJO· 
nalmon te, sujeito :'cs medidas cxcepcionaes da 
SllS]Jf'n,;iio do hrd;caN;OrJms. 

!\Ias esttt u a grtt.nde dill'erenr:a que convem 
accentmw: lá, é 11 c:onst.ituki'w rtue, textual- -
mente, o declarou assim; artui é :1 Constitui-
r:iio f]t!C, textmLlmente, declara o contmrio, 
isto é, que c!les niio l'oclem set· p1•esos nem 
processados, sintio em caso do Jlagrante deli
cto. Si lic cumpPem a sua constituição como 
elln. dcteriÍlilm; cumpramos tamiJem aqui a 
noss:t ConsUfui~'~o. como ella clisp<ie . 

E appl'Oreito o ensejo lltLrn. citar um co,so, 
do q unl rm·emos, como o ct•itel'io tlos amer·i· 
canos ú dive1so tio JILISSO, nesses nssumptos. 

E' um c;t~o. l'ela.t.ivo 11 scnaclorcs c depu
taclos, conspil•ttnclo sa.bidamontc cont.m o go. 
Ycr·no dtL lteptiblica. Falle por mim o Sr •. Sea
nmn. distincto escriptot· americano (IJ) : 

« EnclecerniJrc 1~00 ct jmJVier !Stil, une 
eonspímtion oontr·e lo g-ou rcl'llemcnt des 
Etats-Un1s fut complottic dttns lo Cttpitolc iL 
Wnsl!iugton pttl' dr.s súnu.tem·s et eles membros 
tlu Cong'!'<!s,quc' commnniqnél'Ont h la. luis Jlal' 
túttr·c· et pn.r· t.úlí'g'!'l.lplie tLruc lcurs l'rin·os los 
cow•pim.tcnt·:> tlu Suei, ut. aicliJl'enl; ;tinsi n. fm·· 
!llCI' ol; tlil'iget• eles conspii•n.l;ion,; ct tles wtli
tiou~ pom• t't'll l'l1!'S •t' lo gouvet·ncment Jlic!tit·al 
clans les Etats <ln :,;wl. li 11'!1 rmdt pas tle 1-oi 
lJOw• 1mni1' ce . .; tt!Htati'VtJN â'tictes de trrthison, 
jll,fJU' h ce que lu g·ou1·enement conlútltirt\ se 
Jttt orgnnise,commenc;;it ic.liLire t!es prélitmtil~ 
tividcuts jlDlll' la. J.rn.pison. c:t comruit actuctlc· 
'IIWnt de .... · ttdrJs de tJ•tdlisun Jlllfellls, 1:n e,'J:dtaut 
(; l11 [)Ht.!I'J'tJ crmt;·~_, /cN J~tats-Unis. 

C o ;!'l'nnc.l dó li c 11 t , ll'~ lois eJ•ilninellrs etait 
eomnr dt•s con,pimteUJ'S, et sul'Vit it. los cn
courager daus lenrs a.etes et lctu•s urouve
nienls. 

Qtw/q IICS·llns deu ti-o CU li: l't•sti.'I'OIH it !Olll'S 
sii_•g-;·~ ittl Congl't•s pendant tle;-; t-it'!nuüw·s en
tiêl·,·:-:;. c·mNJiii'tt.Ht de ,jon1· t.!·l ,}oH'' potn• tlé
tJ•Jtit•n ·tolltPs mestu·e.-4 ton:lant h l'OII!iJl'c:·t· Jn, 
lli'IL!Wlio exóeutire du gouVi'l'ilt•illullt, ai; lH'Ó
JIILt'allt ln. l'<··~istaueo c•J; ln. t•ubellion pt\Jelntilw, 
votant CO!Jl,m toutes los J!WSI!res e!; uommn
J!iquu.ut n·crJuummcni. n.vuc letll'H mnis eles 

--
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Etats du Sud. Si nous avions eu une 101 effi
cace pour punir les conspiratlons. sembhbles
clloses n'áuraient pas pu étee !cütes sans expo
ser les conspirateurs iL lI, J'C on'(jtds, cmpriso;/·
nds, jcl(j'is cC í'JUi1.is, s':"ls ~l,vaient ete conv,l,in
cus; ce qui les aumit tenu en écllec, les
aurai t conduit iL plm de prudence, et iL moins
d'cl,ctivite ,l, orgmúser des cocüi tions. à se
préparel' iL la revolte, et aurait détourné
beauoup de monde de se joindre éêUX con
spimteurs.»

(Scaman, Le s!J~tC)11C ([Li (j01WCJ'!1Cmc;1t amc
ricain, traducç'ão de TIL Hippert, pa.g. 57 e
seg .)

Como se vê, havia lei federal P;l,r<1 punir os
crimes de trallição; mas não lmvendo lei espe
cial para essas te'?/(d"oas, essc; (lctos p;'epara·
tor:08 dc conspiraçr(o. o Presidente da Repu
blica via os senadores e deputados usando do
correio e do telegrapllll e a te de medidas par
bmentares, para apressar e ~,uxiliar ;cos seus
companheiros de revolüç'u.o nos estados, e
julg;wa-se sem o direito de ;l,ttentar contra os
representcUltes da nação,embora conspir3-dores
declarados!

O SR. CAMPOS SALLEs-Entre nós tamhem o
Poder Executivo não pune.

O SR. AMARO CAVALCANTI - V. Ex. bem
s3-be o que eU q Llero dizer com o exemplo ci
t::tdo. O presidente dos Estados Unidos en
tendeu que estava obl'igado a respeitar as im
munidades até 3-0 extremo, desde que não
havia lei para o caso, ainda que huuvesse o
texto da Constituição.

ElL' salJia que,na Repuhlica, a liberdado é o
fim; tucl0 mais é meio, e que a lei não tem
outt'o fim sinu.o a g3-ranti3- da mesma liber
dade.

Aqui tambem disemos que o soberano é a
lei: mas na pratica inverte-se tudo.

E é contr:L ess;l, pratica n,busiva, que temos
muita razão de esperar infelizmente, que im
porta tudo ac~nttellar e prevenir, ao menos
por meio de restricções legaes, pam que, invo
cando-as, possam os olfendidos protestar e
reclamar, nos casos occorrentes.

Embora tanle, o protesto, quando justo,
acaba por triumpllar.

Passo, SI". presidente, ao terceiro e ultimo
ponto do projecto, que nilo posso deixar de
analysar e discutir mais um,l, vez,-aqueHe
em que está a chave de toLio o seu rigorismo,
aqueHe que, por assim dizer, é a mOl'te das
liberdades publicas! Refiro-me ás disposiçõe.s
que se conteem nos arts.5u e 5'.Pelo primeiro,
se investe o Poder Executivo do direito de
detee ou desterrar, por 6 mezes, sem recurso
algum.

O SR. CAMPOS SALLE~-Seis mezes no ma
ximo.

~G"ADQ tO - v. Ir

O SR. AMARO CAVALCANTI... sem que ne
nllUm outro poder possa intervir em bem dos
violentados. Pelo segundo, se declara que,
mesmo acabado o estado de sitio, perduram
os seus elfeitos até ...

O SR. CA)IPOS SALLEs-Em rel3-ç'ão ás pes
soas.

O SR. A):tARO CARALCANTI Começo por af
firmar que estes dous artigos são, evidenti
mente, contrarios ao disposto na Constituição.
O aet. 80, cuja leitura vou fazer, pausada
mente. deixa concluir que essas duas medi
das de c;l,rater penal exorbitam da Constitui
ção. Diz o art. 80 (te:) «Poder-se-lia declarar
em estado de sitio (lUalquer parte do territorio
da União, sltspeadel1,f,o-se-hia as garantias
~'(jnsl illtciol1aes, )lor tCi<1pO detenninado •.... »

O SR. CAMPOS SALLES- Mas não diz qual
é o tempo, pódIO ser por seis mezes ou por
um anno; n<1o estabelece limites.

O SR. A~L\RO CAV.-I.LCANTI- O que é que se
conclue desse texto? Qne, dado um momento
de peeigo gravissimo para a ordem publica,
provada a insufficiencia ou a impraticabilida
de dos meios ortlinflrios, o Poder Executivo
poderiL declarar o estado de sitio, ou, o que
e(luivale ao mesmo, a suspensão de garantias
constitucionaes, por tempo determinad<1.do.
Estado de sitio e suspensão de garantias con
stitucionaes é uma e a mesma cousa. E a
Constituição do Brazil, como todas as outras,
pI"evenindo que o Poder Executivo não sus
penda as gMantias das liberdades, indetermi
nw/rul!ente, quiz dizer, qne esse poder, jul
gando da gravidade do momento, póde sus·
pendel·as, mas ~l,penas pelo tempo que fãr
necessario para restabelecer a ordem publica,
si esta nüo puder, de outro modo, ser manti
da. Portanto, si até aqui vaI" o pensamento do
legishtdor, si até aqui vaI" o que se encontra
no texto da Constituiçi:ío, como addicionn,r
qne acabado, o estado de sitio, lev;wtado este,
ainda possa o Poder Executi vo fazer perdnrar
as suas meilidas e os seus effeitos, além,
muito além'! ! 1

Onde está o texto constitucional, que auto
risa o Presidente da Republica a fazeJ" durar
por seis mezes as medidas de estado de sitio,
depoi'1 de terminado este?

Odiosa 'restl'ingenê/t,; et IWI1 wnplianda.

Não preciso dizer que, ter presos, ter dester
rados, aquelles que foram apanhados no mo
mento, equivale ao me~mo. que empregar
sobre esses as medidas exepcionaes do sitio.

Dir-se-ha: mas o estado de sitio cessa em 1'1"
laçüo a ontros. Onele essa distincção odios2o,
feita pela Constituição?

Além disto, a não tratar-se de algum des
pot,l, enfurecido, as medidas de excepção só
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serão <tpplicarhs contr<t os delinquentes, e n11o'
contm toda a collectividade .

A:,sim, pois, si essa suspens110 de garantias
foi justamente para, <tp<tnlmndo os autores e
os impllcados na conspiri1çii:o, ü\zel-a abort,\r ;
só um despota enfurecido. como citsse, póde.
depois de conseguido seu fim, conservar Jura
dos recursos da, lei. ,\Os que tentamm pr<tticar
taes actos.

O SR. CAMPOS SALLES - Pennitta o honrado
senador um<t OhSCl'Vi1Çii:O. A Constitui<;iiu ,m
torisa a suspensií.o de garantias por tempo de
terminado, mas não marca este prazo. O pro
jecto, fixando-o em seis mezes, re,-tringe <t
acçi\,o do governo.

O SR. AilLI.RO CAVALCANTI-O artigo elo peo
.iecto detcrminando o pr<tzo, llentro elo qnal
podem os cidadão., ficar presos ou destel'l'ados,
tem dous inconvenientes: I", n110 está na Con
stituição, não decor're de nenllllm<t disposição
constitucional; 2" como medilla de repres:,iío,
como lUeio extremo pal'a evitar o pel'igo immi
nente, não se comprehende ! ...

Comprehende-se, como medida repressiva,
a prisão de Ulu individuo no <tcto do delicto
para impedir a pertubação pnblic<t. Mas, si
este intll'to se obtem em um periodo de tempo
menor, em poucos dias, porque si Im de <tuto
risa1' que, durante seis mezes, fiquem os 1I,\hi
talltes de um territorio, com suas g<trantias
suspensas e, os cich\c1ãos, presos, desterrados,
sem serem ouvidos, segundo a lei? !

Senhores, ainda que de pas~"gem, é hom
deixar accentlmdo: ll<lS extremas do direito
publico mOllerno snllsistem dous recursos ul
timos - de um lado o regimen discricional'io
do governo, isto é, forçado a a:'stllnir esse ca
racter para defender e manter a orl.lem e os
direitos que elle r?preS2lüa; do ouü'o lado. estú.
<t revolução levan ü\da pelo povo, o r(llal, 1'eprc·
sent<tndo a soberania n:1cional, sómente é obri
gado a resp.lital' o Poder Publico, emquanto este
não "ttenta contra as liberllade~, para cuj<t
defesa for" instituielo.

O SR. CAMPOS SALLES - O poder que usa de
uma prerogativa constitucional, niío é dieta
dor nem usurpador.

O SR. A~IARO CAV.\LCMiTI - Si elle usa 1(',ra
rios intuitos (1<\ ConstituÍt;110, é u:"Ul'paLlor.
E, pois, si em nome da ordem ou da autori
dade reclama-se arbi trio para o poder puhlico,
incidentalmente descricion~wio, por 1'01'('''' lla
necessidnde; sobreleva não esquecer, que,
como direito extremo de que elle usa., sulJsisre
UIll OUÜ'O de iglll1.1 natureza. q \te 1\1' t~ con
traposto, e no qllid póde estar" verdade pl'e
pondel'ante no momento dado, ..

Não sei si fiz bem compl'elJender o meu pen
samento.

VOZES - Perfeítmuente.
O SR. A:IIARO CAVALCANTI - Volto ás me·

lli/las extra-constitucionaes do art. 5" e 6° do
pl'ojecto, isto é, prisões e desterros, depoIs de
(\c(\!J<tdo o si tio.

O SR. C.1,.ilIPOS SALLES - Temo" exemploS
disto no nosso paiz.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Desculpe-me
V. Ex.; todas as declaraç:'ies de estado' de
sitio. que houve, e que l1.qui tenho capi
tuladas. foram, a meu ver, ao menos quanto
à esta pilrt.e. decretadas conforme o art. li!)
da constituição do imperio, que então vigo
rava.

Tivemm logar n"s provincias: do Pari,
em 1835, por occasião de motins (o'macios,
mas não passando as medidas de excepção
alcm elo iJl'a=~ JJLa?'cacio; llu Rio Grande do Sul,
em lR36 e annos seguintes, mas não preciso
accr~scentar, no e;:tarlo de guerr" em que ei'
teve a me.'ma provincia ; ele :Minas e S. Paulo,
mas durante a revolução de 18,12.... .

O SR. CAMPOS SJ.LLEs-Quando Feijó e Ver
gueiro for:\m presos e desterrados, já as for
ças de Caxias se ha viam l'3timelo.

O SR. AilIARO C.\.V.I.LCANTI- Mass ubsistia o
estado ele sitio.

O SR. CAilIPOS SALLES - Não houve tal ele
claração de estado de sitio.

O SR. AilIARO CAVALCANTI- Posso citar os
clecretos, os quaes fO['êllU ele ns. 168 e 169 de
17 de maio de 1842.

Niío se traütva de simples cogitação sedi
ciosa; lmvi" rebellião armad,,; e as medielas
loram :1utorisallas, sl'lmente pelo tempo ela sus·
pensão das garC\1ltias.

O SR. CAMPOS SALLES - Em S. P,tUlo já n:to
hal'iêl re.'.'olLH;iío qnando Feijt', e Verguei1'0
fOl'n,m elest,"rrados para o Espirito S(\lltO.

O SR. AilURO CAVALCANTI- M<ts subsistia
o estado lle sitio ainela em seu vigor e no
tempo determinado.

Niío preciso. de certo declarar, que" minha
insistencia neste ponto da questüo vem, so
lJI'etmlo, do sincero empenho de bem accau
tellar as li berdades pubücas,contra os abuzos
de um podtr, pouco excmpuloso, que venha
mos ter no futuro ... Cessado o estado de
sitio, o qual, na especie, significa suspe?1stio de
1}(!j'niJ tias,-tutlo e tOllos devem volt<tr ao 1'8
gimell leg,\l oi'c1inal'io, o que ni\o importe\ ir·
responsalJilidade penal,

Segunelo di;:se o Sr. senadO!' pO!' São
Pemlo, a prorogaç'i'to dos effeitos, além, oobre
os implicados,é o meio salutar de restabelecer
para todos os demais. as garanti[\.':! ela Consti·
tuiç,iío ; e lh\lü a su" proceelencia.
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Pois bem, sem precisarmos destes meios elo 
puniQão incondicional, chegn.remos no mesmo 
resultado: -levantntlo o sit.io,-os implica.dos 
pn.ssa.rão às jn;;tiç•ns orrlina,t•i!ts,e estas,con forme 
a lei c as provas, decidiriio a respeito dos culpa
dos e elos innocentes, sem pmjudicar ou rlemo-
1'111' o goso das g·arantias de toda n popula~•IT.o; 
a menos que niTo se 1\tr,•a ao Poder .Judieittl n 
injurio, de suppor, que clle não offercce ,(:':1· 
r·ántías sufficientes, no ju!gn,monto dos con
spiradores, que lhe scj:1m confiados. Pot't1L11to 
ficn., desta fornm, tudo dentro dn, Constituir;1io, 
e tudo accautellaclo. 

O que eu niio.qnízera, ejit o disse, e:-que, 
a respeito ele liberdades, fieassemos nquem ela 
proprüt lei militar cln. Prussia ! 

A lei prussiana, por mim jit citada, rleclnra, 
textualmente, no seu§ 15: « N:tcll nufgpho
benem Belagerunszustande werclen alie · Yom 
Kriegsgerichtc erlasseneu Urtheile sammt 
Be!agstuecl,en und dazu geltocremlen Ver
lmncllungen, sowie rlie noch scliwel,enden Un
tersuclmngssachen <<n die ordentlichen Gr'I'Í· 
chte ahgegeben;-diese haiJen in rlen Yon dem 
Kriegsgerichte noch niclit abgeurtelton Sa
chen nach den orrlentlichen Stmf~·osetzen .... 
zu erkennen » A trnduc~ão Jittcr;ll r\: « Le
vantado o estado de sitio, todos os Julgamen
tos emanados dajustiça milita1', bem como, 
todas as peç•as e processos rela ti vos, e os in
queritos ou diligencias (Untc•·such.ttilJsstJciJen) 
ainda em IIIHhunento,-pn13Sarão ris .Justiça• 
m·dinrwias; e estas deYerão conhecer ou juJn·tw 
dos factos,-que 11ind:1 não o tenlmm sldo 
difi~itivamente,-seg·undo a lei penal ordi
narm .... . » 

Em outro parngrapho, a mesma lei di~ 
expressamente, quo n suspensão de algum ou 
~e . todos os artigo,' ~0_!1cerne!Jtes, (ac(t!clles 
Indwn.dos nn Constd;nrçno).-sumentc vrgoru. 
no Jog·ar detcr·minado, c peJo ternlll' da rlum
r:ITo do estado de sitio-JJ'rJ Su.•J!I!itsio~t rle•· 
t:1·wrtehnten Jb•ti/t4 orler tJÚ?Cs rleJ'NP.Ibtm ist 
m.tr (I.!Cj' den ne~irh ~1tii~(JS8i(J. r/(]}' in Re/aye
?'ltllf!S:::ustand c1•k/actl tst, /lnrl 1tUJ' (i1c1' r/ic 
JJaÚct· dcs Bc!ft(JC1'11'111JS:;u,,tnwles. 

-Não precisarei, talvez. accrescentar. que o 
governo, na Prussia, ó tambcm olll'igaLlo a 
prestm· contas ás camaras, em sua pt'i nwirn. 
r~uniiío'-:-do .seu neto da suspensão das g:amn· 
tms constttuciOnacs, n. qne, por ycnturn.,tonha 
rccort•ido, qncr no ca~o rle gut'l'l'n., CJUCI' no 
caso de umn, in~lll'l'Ci<;ITo. 

Vt1, pois, o Senado, qno, vinLin a.r!vog::tt' 
aqui JXLI'a a Repulllicn, Hrnzileira quo I!HS srms 
!ris ii· l'US]lCito dn. !i[Jl!I'dll<!C n:Til ~l\ rnosLm 
menos calltP/ONo, rio fJIIU a Pl'll~:-'ia; Piltondo 
nfio lhWl' muito, nem pPotuntltw dr•m:t~inrlo! 

O Sr:. CA.\It·~-'' SAr.r.r•:;: d1'r. um apnrl.u. 
Nfio, port!Cío V. Ex. : niTn se tr·al:n. da lei 

11111.t'Cinl pr'liPI'ÍII.IllUntn dil.a ; 1110 trmlio rcfr•· 

rido it lei dc4 clejtmho de 1851, que lbi espe. 
~i:1lmente promulgada, pn.ra, dar cxecuç•iio a 
um a.rtig-o da Consr.ir.uiQIT.o Prussia.mt, sobre a 
dcclnmç•11o do estado de sitio, qual agcira pt·e
tendemos Jlt7.Cl', semelhante mente.(') l\I:1S si 
acaso a considerarmos, como sendo n. lei 
r>lrll'cinl daquelle pttiz , csttt circunstancin ser
vit·à :1penas pam reforçar a minh:1 insisten
cia. isto é : que nii.o cstn,belcçmnos na lei 
da estado de sitio da Rcpu1Jlic:1 Brasileira ga
rantias menores ou menos protectoras da li
berdade individua!, do que encontrflmo' 11a 
propl'i:t lei de [JUm'''" de um estado, eujo re
g·imen e o do militarismo. 

Bluntschli diz positivamente :«As medi
das (de excc: ção) toem seus limites n:.~tu
mcs : devem sel' strictame.ttc pl'oporcionaes 
a,o fim ; devem ccssm· com .o perigo.» 

Sr. presiclcnte, aind:t por!i:1 polongar-me 
SObm Olltr:tS COll~ÍdiJ!'I\ÇÕCS IJUe IL IJJilteria 
em discussão sug·g·ét•c-mc no momento; nóto, 
porem, que a attençfio do Senado ji• cstiL üt
tigada. Concluirei, port:mto, o presento dis
cm·so. aimln um:< yez pedindo aos meus lron• 
rados collega;;,-que niio esqueçam esta ver· 
dado: cm nosso actual regímen politico; o fim 
é a liberdade inrli vidrml; c que, nris outros, re
vestidos de podm•es em seu nome, niio deve
mos usn.r destes, p:mt Jacilitnr a smt propria 
ruinn e clemoliçiio. (muito !Jem, muita bem) 

0 SR, SAT.PANHA ~IARIZ':IIO-.~Iuito bem, 111eU 
collega! 

Documento 

No dia 1 de outubro de 1801, nesta C~tpital 
Felleral, ús 8 horas d11 tarde, em cas(l. de resi· 
dencia do Sr•. gcner·al .Josü Semiiio ti e Oli· 
nira,, acharam-se reunidos os senarlot·cs e de· 
pru;ados do Congre,;so N:wional, a s:tuer: o l'C· 
J~r·ido ,José Sirucüo, JEllnat·do W:tmloukolk, 
.Jose llygino, Aquillno do Anml':1l, Custodio 
,Jose de Mullo, AuniiJal F:tlciio, Demetr·io Ri· 
Loiro, Gil Goul:u·t, Monteiro de Httr•r·os, Pi· 
nhl'ir·o Guedes, Pedro Vellto, ,Josú Bemardo, 
Hezerr·n, ll" Albuq uer·q ue, ::;i[ m Pttranlros, C:t· 
uudo, Fut•t•eit•tt Pit·es, Astolpho Pio, GonçttlYes 
Ramos, llnl'l1osa Lima, ,I. S. L. Gumensoro, 

( *) () a !'L. III d<t ('nustitui!::ln l 1t'liSSiana do ,'H 
tle ,i:tn •it•,, do IS;'m diz: ~\n ~~:::-~11 do ,!.!'l!t'l'l'a ntt dn 
illSilt'-t'•'it~:in, }Ja\'!lll!}tl JI''''Í.frl IU'f).'!!/:.! p:lt';L ii. sCglioo 
1'/I.IH.'a Jlllhiit~a ( /1 ·i l(,•iii!J..!IIrfc,• (;,•J;i/tl' (u~,· rlic 
Ui..'ff~ntltL'/ii) 8illf1~·,·h·:/t ), ;1 llji!Jik;u~;l.n iJ,,,,. :I L'[,.;;, ;i 
a ; , :!i a :w L~ :10 (di ,·~·U .,., r: i ihr.··,•r/ruh'.\) podn H O I' 

:•i'l."'iflllll'l.'t, Jliii!JII'II[a I H'.'! llJO!I !.11 (ptll' l'llllj!litlll 11), I !tiS 

lne:tlid:11h•s t'lll 11110 n-.[.:t. lll.'dtlh 1'111' llt•ef•,·iS:II'ia, 

lltlla l1•i t•c•gtdaca n~ t'tttHiit~,-,P"' do~..;:l :'1 t...,t~~~~~~~:í.!l.» 
J·~· a lei SIIJII':t. du -1 dt• jttttltn. 

'I 
' I 
I 
I 
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Bezerril, Palléta, Baptista da Motta. Esteves
Junior, Cunha Junior e Amaro Cavalcanti.

O objecto da reunião fora: deliberal' sobl'e
a attitude e procedimeuto que deveriam ter
os actuaes membros de ambas as camaras do
Congresso acima dito, não sómente acêrca de
cel'tos actos legislativos e de ontras medidas
reputadas indispensaveis para a consolidação
etfectiva da Republica, mas, ainda especial
mente, pal'a o ca,so de o actual governo (mem
bros do Podel' Executivo) procurar, por actos
e factos, tlissolvel' o mesmo Congresso, segundo
as ameaças l1'equentes que a esse respeito cir
culam.

Varios dos senadores e deputados, presen
tes á reunião, bem apreciuam as circum
stancias politicas do paiz, e proftigaram a di
recção errada que o actual governo tem dado
aos negocios publicos, ·ceri,;'tmente fatal para a
causa das novas instituições fundadas na Con
stituição de 24 de fevereiro; e depois de ouvi
das as ponderações e pareceres diversos, fo
ram tomadas unanimemente estas resolu
ções :

I" Que, dada a eventualidade infeliz da dis
solução violenta e inconstitucional do Con
gresso Nacional, por actos e factos do Poder
Executivo, se devia opplr toda a resistencia
possivel, inclusive, o )'ecurso ert}'emo da /orça
material, no empenho de manter a ordem le
gai e a Constituição;

2" Que fosse instituida. como de facto fôra,
uma commissão executi,-a do partido republi
cano constitucional, composta dos Srs.: ma
rechal Floriano Peixoto, general José Simeão,
senador Pl'udente J. de Moraes Barros, Almi
rante E. \Vandenkolk e "ontra-almirante
Custodio José de Mello. para o fim de, como
directorio centr;],l do mesmo pitrtido, velar por
todos os dil'eitos e interesses destes e, no mo
mento actual, bem reguhtr e dirigir os actos e
misteres parlamental'es occurrentes; e, no caso
de realisar-se a desgraçacla ltypothese pre vist.a
na I" resolução, traçar a comlucta (~ a acção
elo partido, segundo a necessidade das circum
stancias;

3". Que nenhuma conciliação era po'\sivel
com os membros do actual governo, isto é, que
a nenhum membro do p,trtido republicano
constitucional seria licito, nas condições pre
sentes, n.cceitar logar no :;I,ctual ministerio, por
ser isso cont!'al'io aos pl'incipios elo partido
fundado, e prejudicial ,ws pl'oprios intuitos da
Republica;

4". Que fosse prorogad,t a presente sessão
legislativa do Congresso, pelo tempo preciso,
afim de serem votados I)S orçamentos e outras
leis de inadiavel necessidade, taps como: -a lei
eleitoral e de organisação do districto federal,
as de responsabilidade criminal e de processo
do Presidente da Republica e outras.

E Dara constar, eu Amaro Cavalcanti lavrei
a presente acta.

(Seguem-se as assignatHras, e depois destas,
mais tr'es notas, relativas ao contecluo da
aela ).

Esta conforme ao original.- Amaro Caval
canti.

O SR. PRESIDENTE nomeia para a commissão
que deve receber o Sr. Dl'. Raymumlo Nina
Ribeiro, eleito e reconhecido senadOl' da Re
publica, pelo estado do Pará, os Srs. Coelho e
Campos, Raulino Horn e Monteiro de Barros.

Introduzido no recinto. com as formalidades
reg'imentaes, o Sr. Nina Ribeiro contrahe o
compromisso constitucional e toma assento.

Vem á mesa as seguintes

E~mNDAs

Ao art. 1.0 Substitua-se o periodo final pelo
seguinte:

A suspensão de garantias constitucionaes,
determinada pelo estado de sitio, não attin
girá os membros do Congresso, nem os mem
bros do Supremo Tribunal Federal; salvo o
caso de prisão em fiagrante.-AmCLl'o Caval
canti.- Virrjilio Drl1lwsio.

Ao art. 3. o Addicione-se o seguinte par[\,
grapho:

A falta cle cumprimento deste preceito não
impedirá que o Congresso delibere e resolva,
como é de sua competencia, na fórm[\, dos pre
citados artigos constitucionaes.- A. Caval
cmUi.- Virgitio Damasio.

Aos arts. 5° e 5." Substituam-se pelo se
gumte:

Art. A declaração da suspensão do estado
de sitio faz cessu a suspensão tle garantias,
submettendo ájurisdicção dn, justiça onlinaria
aquelles cidadãos que houverem sido attin
gidos pelas meditlas de excepçã,o empregadas;
salvo caso de amnistia.- ri. Cavalcanti.
Virqilio Damasio.

Addicione-se onde convier:
Art. Si for o Presidente da Republica,

nos termos do art. 80, §§ lo e 2", quem de
clarar o estado de sitio, o Congresso Nacional
reunir-se-ha, independente de convocação,
21 dias depois daquelle em que tiver sido feita
a declaraçào, afim de dar cumprimento ao
dever que lhe incumbe, na conformidade dos
citados arts. 34 n. 21 e art. 80 e seus para
graphos. -

Paragrapho unico. Declarado o estado de
sitio, o Presidente da Republica communical':'
o-ha immerliatamente aos governadores dos
Estados, para que estes o communiquem aos
respectivos membros do Congresso.- A. Ca
vatcanti.- 1/. Damasio
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AdJicione-se onele convier:

Art. A resolução pela qual, nos termos
do art. 34 n. 21 da Constituição Ferieml, o
Congresso dec1ar:J,l' o estado de sitio ou appro
vaI' ou suspender o estado de sitio que houver
sido declarado pelo Poder Executivo ou seus
ao'entes responsaveis, será por este porier pro
~ulgada e mandada cumprir, independente
mente üe sancção.

Paragrapho unico. Essa resolução sotrrerá
uma só discussão em cada camara e sera
tomada por maioria de üous terços. -""1, Ca
valcanti. - Viryilio Dwnasio.

São lidas, apoiadas e posta competente
mente em discussão.

o Sr. Pre,;;iclente diz que havendo
no recinto numero interiOl' ao de 1/3 de Srs.
senadores, vae na fórm:J,' dos precedentes
itdiar, como adiou a disCllssão, e levanta,[' a
sessão e, outrosim, declara qu e se acha so
bre a mesa e vae a imprimir no Diario
do Congresso, afim de entmr na ordem dos
trabalhos da proxima sessão o, seguinte

K. 79 - DE 1892

Reciacçcío

o Congresso Nacional resolve:

Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorisado a
conceder ao bacharol Ernesto Ruclg'e da Silva
Ramos, procurador seccional da Republica, no
estado ele S. Paulo, 10 mezes ele licença sem
ordenado, afim de tratar de sua saude onde
lhe convier.

Art. 2.° Revogam-se as üisposiçues em con
trario.

Sala das commissões, 25 de junho de \892.
- Tavcwes Bastos.- Americo Lobo.

Em 'Seguida, o SI', presidente designa pll,ra a
ordem do dia 27 :

Discussão unica da redacção do projeeto do
Senado, n. 13 de 1892, autorisando o governo
a conceder ao bacharel Ernesto Ruelge da Si!Vil
Ramos, procuraelo1' seccional da Republicêl, no
estado ele S. Paulo, 10 mezes de licença, sem
vencimentos.

Continuação da 3,' discussão do projecto
elo Senado, n. 17 de 1892, regulando o estaelo
de sitio;

Discussão unic:J, do decreto, não sallccionêl,elo,
isentando de dIreitos de importação todos os
machinismos e itppparelll0s im portarlos para as

fabricas de fiação e teciüos, no estado do Ma
ranhão ;

2' dit<"1. do rio projeeto n. 19, de 18m, relativo
ao regimento commum das duas casas do Con
gresso;

2' dita da proposição da Camara, dos Depu
taüos, n. 9 de 1892, autorizando o governo a
conceder um anno de licença sem vencimen
tos ao capitão de artillmria Octavio Gonçalves
ela Silva para tratar de negocios de seu inte
resse ;

3' dita da prop0'3iç.ão da mesma Camara, n.
65 de 1891, considerando, desde jci., readmit
tido no quadro [\,ctivo do exercito e classifi
cado na arma de inümtaria" o tenente relot'
!mtdo Haymundo Penligão de Oliveira;

2" dita do projecto do Senado, n. 2 de 189:2,
allto1'lzando o governo n ÚtZ8l' revel'ter ao
quadro dos ofliciaes em serviço activo o coro
nel t'etbrmado Christiano Frel~erico Burs, com
toehes e1.S vantagens que por le1 possam caber
lhe, .semlo conSIderada como si nunca se ti
vesse dado a reforme1. alludida ;

3" dita do p1'ojecto do Senado, n. b~ de 1891
defininclo os direitos a que se refere o art. 72:
§ 2° da Constituição Federal;

3,' discmsão da proposiç,ão da Camara dos
Deputados, n. 10 de 1892, autorisando o go
verno a conceder' a D. Isabel Curvello de Me
nezes, viuva do tenente reformado do exer
cito Heivecio Muniz Telles de lVIenezes, uma
pensão vitalicia de 50$ mensaes;

2" dita do projecto do Senado, n. 18 de 1892,
regulando os vencimentos dos empre"'ados d'a
arrecadação do imposto do gado; "

2·\ dita da proposição ela Camara dos Depu
tados, n. 12 de 1892, concedendo a D. Marüe
Theodoro. Ribeiro e á menor Isidora Maria
dos Passos Ribeiro, filhas do fallecido elesem
bat'gador Antonio Angelo Ribeiro, a pensão
de 1:200$ annuaes, repartidamente.

Levanta-se a sessão ús 3 1/4 horas da tarde.
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31" sessrro em 27 de iun!I~ de 1892 

]>(e<idelldet rio s,·, Pmrlrmtc de Múj'{tCS 
( ·•icC-JII'CsidclltC) 

SlL\Il\I.\fnO--Chn.m:uln.- Ldtnrn d:1 nctn- Arli:t!Hcllto 
da vntn'.~Ü.11- Exr•r·:nn·:s·n:- ])'r:-;c~nr•sn e J'tlqtJI!!'Inrl'!lltn 
do:-:.~·. Hm7. C:rr•rHJit•.t- Adta•wllllu da vnlnt:;~o rln 
r•eql\c!l'iiticllt•l- Onr2ror 1111 /11.'\-!·:ncnr•rn.tnmlln rln. dis· 
cns-;ii.1• d:l r·ecl:tct;a,, c],r Jlt'IJjcJcttr n. la o ndlrurrout1r 
ela Vlll.:u:ii:n-C,rllliiii\~H:ii•r dn ;pr t)ÍSl!ll~~:i.n tln \ll'njtJC'l'l 
IJHU t·oguta u m.tadu do siLi•l -· Dis,:rn·sos 1 us ~r·s. 
Ut~<dho n CarJrpll'-~ u El,vsen .\[ar·tins-gruowlus-,\dia· 
nwutn drt di:-:eussi~n-Ohstll'\'/ll,'i"in d11 Hl', pl'(!sidt•nl~
<h•dmn Un di:L JHli':L ~~ t],, ''·li'J'enlo, 

AO JllCio·din. COlll]lõl.l'CGClll '27 St·~. sen;l.clOl'CS, 
aslÜI()!': Prudenle cln Moraes, .lo~.o Peclt·o, Gil 
Goulõtrt, Antonio Bn.etm, Ft·anci~eo Maclmrlo, 
Souza. Coelho, .lon.quim SaJ•mcnto, Cunha .lu· 
nior, nomen~or·o, Crttz, E!y,;cu i\[a.rtins, Ca· 
tuntla, .lost\ Hm·tHI.l'do, Olivcim n;tlvõio, Ta· 
Yare:-i Ha~to~, Ro~n .. TuniOl', Coelho e Cit!llJJO:-i, 
1\[ontoit·u tio Hltl'l'OS, L;tpl!t•, Bt·az Cal'tlciro, 
Saltla.nhu. Marinho, .Joaquim Fclicio, Clunpos 
Sttl los, .Joaquim de Souztt, Si! nt Canedu, P.a· 
l'ltnlws c Genct·o~o Mar·ques. 

.AlJI'e .. sc a sess~.o. 
E' lidtt, e postlt cm discussüo, a f!Hn.l encor

l'lt·so sem clubato, tuli,l.nclo-se n. vota~:i'Lo por 
ni'Lo lm1·cr aindlt 11lll1Wl'O legal, ;t aeta dtt 
sossliu anterior. 

O Stt. C.\~ti'OS S.\LU~s (pe/n OJ'rf~<il) com· 
municn que acha-se ntt cast o Dr. Aris· 
titles LoiJo, senador dtt l~epuhlica, eleito c r·e· 
conhecido pelo Dbtt·icto Fedcrnl, c pctle no 
St·. presidr•nto que, na Ji'•r·nut dn regimento, 
dê-1110 ingresso atlm tio lll'esta.t• o compt·outisso 
constitucional c tmmtl' assento. 

O ~ t·. P re>"identc nomeia. ]lal'tl tt 
commis~;i.o rtue tlr.l'o recchd-u os Srs. Campos 
Sltlle,;, Ft•audsco ~laelmelo c Pttt'<Lilhos 

Jnl.t·ndttzitlo no recinto, e·om as for·malida
dr•s t'L'g'illl<'ttl.acs, o Dt·. AJ'i,;tidcs LoiJo contmltc 
o culllllruntissu cottstimciomtl e toma as~L·nto. 

O Stt. 1• S~clt~'l'.\lllO Lilt corttu. L! o se· 
guinte 

EXPEDIE:-ITE 

únidos: 
Do St•. souaelnt' ){auge! Pr•sLana, el;ti.n.clo do 

Jtu.it>, L'Ollllllllttimndu que, conl.itttln.ll<lu nn· 
!ermo. nii.o pt'u.Ju eumpa.t·oec•t· ús SL,5'eie,;,-Ju
tcít·udo. 

1111 Mittbl.nl'iu d~. Fuzenela, dttütdu de ~:J dn 
cut'l'etlte elevo! vcutlo, ,iú. sanccionaclos pelo 

" 

Sr. Vice·Presidente da Republica, um de 
cad;t ttlll dos autograpltos d11s resoluç:Ges do 
Congres;o Nacional, concedemlo isenç:iio de di
reitos de importação para os rnateriaes e prc
pt~ros elo Hospital ele Misericordia da capital 
do estado do P:trú, e isenção de quaesquer im· 
postos, por que se acham sob a u.!ç:ada. ela 
União, aos legados e doa~õcs feitos à Sociedade 
Amante da. lnstL·ucçfi.o, ao Lyceo elo Artes e 
Olllcios desta eapitn.l, e aos feitos, cm apo· 
lices Lia. Jividtt publie;t í'edcral, ao Collegio 
dos Orphlí.o~ de S. Joc<quim, mt Cttpital do 
esl;ctdo da Bn.h ia. ; dechtratHlo que a :tposen
tadoria conccdirltt lt Berntu•dino .José Borges, 
no emprego de administratlor dtt Recebedoritt 
ela Ca.pi ta!l~edeml, e com todos os vencimcn· 
los ; e autori~ando o governo amclltomr, com 
o accrcscitno do gmtiJica<;llO, tt aposentttdorin. 
concedida., com o ut·demtclo, a João Paulo d:t 
Costtt, no log:ll' do lo escriptur:wio do The· 
sour·o Nnd_onal.-Ao ttt•cltivo os autographos 
e commtuuf!ue-se a outm camam. 

O SJt. 2" SECKE'l'AHJO declara que não h a 
pareceres. 

O Sr. Bra.~ Car•nciro-Sr. prcsi· 
dente, o estado do Rio ele Janeiro, que tenho 
:t honm de representttr nesta casa, acctlJn de 
so1l'r•pr um golpe cruel c muito sensível com o 
pa~samento do illustrc c honrado cidadi'Lo 
Condu de Ar•at•u:tma .. ClteJe ele uma das mttis 
dist.inctas Jitmilias br·nzilciras, o illustrc Jlnado 
Jbi igtmlmcntc cltcJb politico muito prestigioso 
no estado do Rio de .la.neiro, ao qual sempt·e 
prestou o,; m:tis a.ssigmüu.dos c rclevan tes 
serrir;os. Occupou Llesdc moço todos os cargos 
ele elciçüo popttlttl', quer no municipio de Mtt· 
ctthú. quer no Lle Campos, tendo Jeito p;u·tc da. 
roprescntae;iio cltt provinciõ1 na tL~semblé:t le· 
gisltttim, cm vtwios lJiennios, c si nüo occupou 
uma. carlcira, ncsttt elcvn.dtt corpol'ação, garanto 
a. V. Ex. Jbi i,; to cloYido ti'Lo súmentc ti. exccs
sivn modcstia. cln illustro Jlnndo, que, aliás, 
rcuni<t :t robusto tttlcnto v:wiada instrtwe,:;1o. 
Alêtn disso occupou n.ltos c;1l'gos tltt adminis· 
tlm;ií.o, eomo. I" vicc-pt·esillcnto dtt antigtt 
provitwia do Rio de .ln.nciro c cm todos cllcs 
at[uolle l'lllinente citladiío sempre se houve 
com alto criterio o accmlrado p:tt.riotismo. 

Pm· ocr~nsli'í.o dn. guel'l'LL tlo Pt'\J.'i.tgmty prc
sl.on os tnai~ relevantes scrvi~'os, conscg;uintlo 
t·ounir grn.ndc numero Lle voluntarios, os 
qun.es lit.l'llon tt expensas sttas. Dctlicando-so 
exclu~ivanl<'llto it vida ttg-l'icola. e industrial, 
conse'l.(ttin JH'Otuuvr·t· o tlt•sonvolvimcnto elas 
itt<lustrias no nosso estado, o 11, pl'Dv:t estit no 
r'u~enlto eclltt·al elo Quissaman, elo f!lml llli 
el'<'õtdOt', <'stn.i.>Pioeimcnto l'Ste o nutior o mais 
itttpo!'l.:mtu, .iit u~.o digo elo estaLlo do llio elo 
,J:weiro, mas Licsl.n .. Republica .. Em ltomona· 
gcm, pois, it memoria tio illusLrc Jlnaclo, l'C• 
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queiro que se h],Vre na acta dos nossos tr<1lJa
lllOS um voto de profundo pezar. enviando á
mesa o seguinte

REQUEH.IlIIENTO

Requeiro que se lance na aeta de nossos tra
,balllOs de hoje, um voto de profunLlo pesar
pelo passamento do eminente brazileiro Bento
Carneiro da Silva, ex-Conde L1e Araruama.

Sala das sessões, 27 de junho de 1802.
B"a~ Canleiro.

E' lido, apoiado e posto em discussão, a qual
encerra-se sem debáte, adiallLlo-se a votação
por ainda não haver numero legal.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão unica, a qual encerra
se sem debate, adiando-se a votaçl"Lo por niio
h,],Ver ainda numero legal, a redacçiio do pro
jecto do Senado, n. 13 de 18m, autoris,lndo o
O'overno a concedr:r ao ]Jacharel Ernestu Ru:1ge
da Silva Ramos, procurador seccional da Re
publica no estado de S. Paulo, !O mezes de
licença sem vencimentos.

Continúa em 3" discussão, com as emendas
offerecidas, o projecto do Senado, n. 17 de
1892, regulallLlo o estado de sitio.

o Sr. Coelho e Cau:lpo,;;-Sr.
presidente, si p~r circumstancias de todo pe~
soaes não tomei parte na segunda dlscussao
deste projecto, peço agora a benevolencia do
Senado paTa as observações que me suggere
sua materia importantissima.

O il1ustre senador que me precedeu na tri
buna, reputando, como de razão, tJ:'anscen
dente e grave, a questão que se debate, acon
selhou-nos toda despreoccupação das circum
stancias do momento para dotarmos o paiz
de uma lei de excepção, como esta, mas sú
mente toleravel e benefica, quando consulta
dos os direitos e interesses maximos a que
aiTecta.

S. Ex. entendeu tambem azada a discussão
de tão importante assumpto para a organisa
r:ão e definição dos partidos politicos, tl"lO
~ecessarios aos governos livres, assentando um
nas manifestações da opinião em bem da liber
dade que, quando garantida, traz a ?rdem, e
partindo o outro da força, do prestlglO do po
der, comomantenedor da ordem, que garante
a liberdade.

De pleno accordo com S. Ex. o honrado
senador pelo Rio Grande do. Norte, SI, caI?o
acredito, o seu conselho, abas sens::to, fOl m
distineto a uns e á outros,a govermstas e op
posieionistas, para que, col1ocll.dos todos na

região calma do direito, sob o ponto de vista
das gar2,ntias illllividuili2S e da segurança pu
blic<1,legislemos de moelo a assegurar a ordem
sem injustiça a ltbenhLde e a affirma,r a li
benlade sem prejuizo da orde111.

Eu não sei, Sr. presi:lente, que lmja entr'l
nós partiLbrios da ordem e parr,idarios da li
berdade em diametral antagonismo, para que
se originem Lless,l,s tendel1cia~ exclllsi vaso mas
ainda' ntgas, 1ncolores, pi1rtidos politicos, que
S2m bços de coltesuo. sem programmas, não
,'erim11 mais que agrupa(,ões accidentaes e
passageiras.

Or(lem e liberdade, por tanto, são lemas de
uma mesma bandeira; ordem e liberdade
qUPI'emos uns e ou tros, independente de pro
fissão partiLlaria, il1llep2l1l1ente ele particios ;
pOl'que a ordem se111 a liberdade seria a escra
vic1<"io organizada. i1 liberuade sem a ordem
srria ° incel1llio da amwc[üa ; e nio lia quem
não se conJhl,nja de yer no paiz qualtjuer des
ta~ maníiestações do despotismo, Scylla e
Charybides das naçiJes, dilemma pavoroso do
seu futuro, i1ntytllese fatal da sua conserva
(;ão e Llo "eu pl'0!61'esso. (Apoiarl os.)

Não, Sr. presiLlente ; os partidos não se po
dem constituir sobre a base exclusiva de cada
uma dessas tendencias que nos são communs,
e a que referiu-se o ilJ ustre seml,dor. Nem o
autoritarismo á oHtral1ce, nem o liberalismo
radical representi1ndo essas tendencias anta
gonici1s, pOLlem ('on vir como direcção politica
en tI'l) povos livres e governos orientados. Si
tal se desse, si obedecessemos a, taes principios
antytheticos e radicaes, Iora em vão o conselllO
da honrado senadur ; não haveria a despreoc
cupação aconselhada d,ês circumstancias do
momento. de que se geram essa~ tendencias e
il-pprehensões dos grupos em que se divide o
Sermdo, tão diversas hoje do que foram ha
bem pouco tempo.

Sinão, pergunto: quaes entre nós os defen
sores das liberdades publicêl,s? qUi1es os ade
ptos LIa autoridade?

Seriam aqueUes, os honrados membros da
opposiljiío, qual1l10, excepçues feitas, suppor
tamm, toleraram, apoiaram o golpe de Estado
de 3 de novembro, o mais audacioso autori
tarismo quejá houve no paiz? Seriamos nós,
os r1.deptos do aULOritarismo ; nós, que lacto
notol'io, protestámcs contra esse i1ttel~tado, e
de nos:"as tilt'iras partiu a reacção civica de 23
de novembro?

O Sr,. ELYSEU MARTINS - V. Ex. deve
observar que este projecto é aeceito indistin
ctamente por muitos que apoiaram o golpe
de ~stC1,do de 3 de novembro e pO~" muitos que
o newapomram.

O SR. COELHO E CAMPOS - Não contesto que
respectivamente cada grupo tem alo'uns não
muitos, sendo certo que de noss~ laclo se
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acham cm g-cml aqucllcs que protc~t;Lmm 
contm o g-olpe de Esrado. 

Por que essa. transliwnmçií.o, e"sn. n111dança 
cm Uio pouco tempo, de tendendo as li!Jet•dade~ 
pnblicas <tllllclles que n,incht hontem c·ram nl· 
tr;Htntor.itarios ! Pot· que, nús outros !J;Ive
mos pro!bssn.r o n,utoritarismo. rtmndo n.indtl 
lwntem nos lm.tiamos pelns libcrd;ldes publieas 
o autonomin dos estmlos o Jbmos, pot· isso, 
Vtll'ridos do nossns cndcims pela <lissolw:fi.o do 
Ceng'l'CSSO 1 (1'rocrtm-_;G tfJWi'lcs). 

Isto 11ão pi>dc ser. 
Homens publicos, n mt~•iío nos contempla o 

julga. Ellacompt•elwndc c vê fJllC wio siio ques
t<ies de o;·dem e liberdade que nos scpa.mm ; 
el1;1 c:omprehendo e v,; que p;i.o h<t e;Jt;•c nús 
quem seja opposto :t ordmn nem t:io pouco ii. 
liberdade; elln se cOlll'encc qno o l:J,IJ.Yl'illl;l;o e 
elmos cm f[ne nos debtltemos procedo de um 
lado eln. revolução ele 15 tle novomln•o, que 
destruiu desfez todo o nos;o pnss:ulo poli tieo 
de foml cn comuta; por out!'o lado dessss <ks
acertos constantes de uns e do outros, e prin
cipalmente do governo, tlc que se gemram 
onflictos que cxplotlirrtm a :3 do nonml>ro, se
guindo-se n. rovoluçi'w ptttrioticn. do 23 do 
mesmo mez, e tLfinal esse fltticlico 10 <lo nhril, 
obra do tlcspcito daf[uelles que. s:tudosos dos 
interesses v<trios sacritlcndos ao contl'agolpc 
tle 28 do novembro, inconsolaveis, não potl~m 
e não querem resignar-se. (.·11'oiados c nao 
apoiados.) 

0 Srt. AIUST!DES LOBo- Quc!'iam a. resta.n
l'll~'ão elo autoritarismo elo golpe tle Estado de 
3 de novemb;·o. 

0 SR. COELIIO g CAMPOS- 'NttO sei (j LIO OU· 
tra explicat;iio possn. ter. 

0 Si~ .. To.umr CATUNIJA- Pül' minha, parte 
agradeço a V. Ex. 

O StL Cogr.11o g C.urpos- Não me ;·efi;•o ao 
honrado semulor. V. Ex. mula tem com o 10 
tio abril. 

O St:. JoAKIM C.'.TUND.'.-Mas V. Ex. ,;alm 
que [:lzelll pttrtc dellc amigos seus. 

0 SR. COEJ,liO I~ C.UIPOS- ExcePÇ<jes muito 
raras que conlirmttm n. regra, ti. f[llld súmeuto 
posso refbrir·me. 

0 Sr:.. CA~ll'OS S.uLgs-A].Joiu.tlo. (!la oull'o 
apartes.) s 

o Sr:. COI~ [,!lO E c ... ~II'OS- Niío pt·eciso tli?.Ol' 
tum da minhll i11tonçiio inju,.;tic;u. n. colleg:ts, 
rrue respeito o preso. ~S. EJ~x. nacln. toem com 
o 10 de abril ; niin l.ciiHfll<l ;•oda.mtll'; nii.o mo 
l'PtlJ•n ús :-;lms pt~~:·:oas; :qwneio npeun,:-; o fhcto, 
u qun ,·, <li;•uito du tndos. (//r< '"''''"-""1""'11!.>.) 

Nada. dP t1~111pn.•d.n.de . ...: t'lll t'OJHI do iLg'lla. CoiJ· 
l.iuu:u·ei, inYuenrHlo a lmnm'olmwin do Sco
nadn por· lm111 dn. Hmli•Pin,, que .~ .. discnl.e, u 
IJOI!l exito do minlm rn·ru.;;ül. 

_Diz~1, ~'': pJ•esic~e!lte, que p pu.ir. sabe que 
nao sao tdeas poli t;cas, fJ uc .1:1 nos sepn.ram, 
não as l1:1 ainda, sinão embryom1rias, conl'u
sas, indistinctas, emqnanto ti:1o se Jbrmufnm 
progmmmas pelo desenvolvimento o modnJi
dade das t!IC',es constitucionnes. ( -'ltmiar/.ns.) 

Antes disto, podcr:io haver· aggrupn.<:ões in
di viduaes, sem cohesão politica,ngrupaçües de 
interesses, n,g'J'UJlnç•íies pam <lctcrmin:ulo fim, 
nem scmpm de interesso publico; JlOdcrii.o Jm
vcl' fncr;ües nnt;l,pomln o egoísmo de suas 
aspirn~•ücs 110 l10m g-ct•t\1 dn. communhiio ; mas 
partidos politicos, :dntln. não. 

Os partidos hão de vit•, ncccssaritt, inevittt
vclmrnte, como pJ•mluctos das opini<ics Jeitas 
pelo desenvolvimento c cncarn•;fi.o das icle:ts, 
como atnrm:wiio das vm·tlatles constitncionaes 
nn. pt·:;.ticn. do governo, como elementos 
do I'Üln. c contli<)iio do reginwn dernocJ':tLico 
p:LI'tt que sqj;L um:1 realitlttde o gOI'CI'no do 
puYo p2lo povo. 

Pot· ngom. n. primcim necessicl:ttlc imposta 
:to nosso patriotismo e 11 cstabilidtule a. or
dem. aelo<;a<ltl. pelo espirita cle concor<lia c 
cunc:iliaçiio dos :1nimos. E' a meu ver, a 
gmnde politica :t tcntn.r-se. 

Et1 gm'crno,nfi.o terin outro prog·t·ttmmttneste 
momento cm qne mais que tudo interess:.1 tt 
eousolitlar:ii.o das institui~,-,es; cu !jOVcrno,llwia. 
como Washington, tendo ü. men lado os .TeJ:.. 
let·son c Hamilton, p!'ocurando approximttr
mo dos cidadií.os ttptos o cnpazes de auxilio 
nest;1 t;arclh. ingente, annullando assim prc· 
conceitos sel>ttstianistas procbmando :t todos: 
n:io lm chrisl;:i.o,: velhos ou novos, não htt his
toricos nem p;·el!istorico;; todos são uns, se 
l<·u.es c patriotn.s, cm lJCI!l dn. Republietl c do 
Bmzil ! (.ljwiwlv··, JJWito Dvm ! ) 

O Sit .. T0.\1\1~1 CA1'UNilA-No governo V. 
1\x. se;•it1 olwig:ulo a. escolher entt•e vencidos 
C Yl\llCOtlO!'es. 

O Srt. Clmr.11o r•: CA)u•os-EstiL claro que n. 
conci I iaçü.n não seda. pn.m os i n trnnsigcntes. 
Qunntos :L estes ó tlcixu.l-os. 

O S!t .. lOAKIM gC.I'l'U:'\nA-Talvoz o Sr. ma· 
t•cclml Flnri;tno P<•ixoto toulm trul:t n, lJOtt 
YOntatlo; IIII\~ niio lho e possil·cJ dciXttl' de 
f:t,zet• CSSlL tlisi.ine<;iiO. 

OS!: .. Co;.:r,rw C.1~11·os-Si tt opposi<)i'Lo mos
tmr-se mtransigcntc, u.pczttr tl:t !Jott vontade 
do governo (rtpru·lr") Hr{lw a. catl;L um 11 ro
sponsttbilitlado do Slltl conductlt. 

Em l.otlo ca,o,eu l;ontn.l'Ílt .. lt'L li flUO o gmnde 
:-:i('g'l'l~dO tln, poli Lien, JllWtO·iLIIWI.'iciL!Iil,, üiÜI'O 
Lt·oput.~o~ n em!Jnt·a.t,·u~, lbl tra.u~ig-it• eOIIJ us 
tliflleuld:U[<·~ ll <:UIIi.ll.l' eOIII 11 t<•II!JlU. 

Nosl.c iut.orin1 su i;•iío org·a.ni,;audo ns par
Lido,; O Yil'ilO ÍL ton:;, tolllll O Jll'l'Stig'iO ([os SCIL< 
Pl'Og'l't\.fllJllil ~. 
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Pnrtt cntii.o, ostn.rei entre nqucllcs ~no, 
como Thicrs em Fmnça. e Casto IIm· em Hosp:t· 
nllll., pensam fJUC :t Republica. ou i: conservn
dorn., ou niio tem oxistencia. üm•o.dour:t. Por 
CIIH[Uttnto n.poittl'Oi O g'0\"01'110 fjUe, por hcm 
das liLin·dadt•s pnlJ!ica~. mantircr :t ordem n 
scgurnnç:t ptthllctt; ums de rr,rm:t que, como 
disse um pensador: -s· it s'rJlcw, )c l'a!Jaissc; 
. <'ii s'abaissr:, ,ic l'r!lt;t·c; isto i: rle modo f[UC 
HPj:t contido si ahus:tt·; c Ji n·t:tlceido c apoi:tdo 
com toda. Jbr'Çtt c vigor si la.tle;tdo c assobor
llittlo por elementos suln·m·~ivo~, :.tUentatorios 
dos rlí I'C i l;os c i n:;titu ir;üc~. 

0 SR. CAMPO~ SALLI·:~- Apoiatlo ; Ú <L lin· 
guagcm do YCL'fladcim p:ttl'intismo. 

. 0 81:. SAWANIL\. iiiAHL'\110-TUtlo isto cm 
termos. 

o SI:. Co~f,/11) N c.uJ/'OS-,\~sim p:.:n:;:uulo, 
vê o Senado rjun niio llOSSO estar· de accm·tlo 
eom o nobre suna.dur 1do JUo Gt'llHLlo tlu 
Nade•, rjlmntlo nm seu tliscta'.iO Jli'Oelitmou a. 
conspim~iio um tliroito. 

Senhores, si a cJuspiraçiio u um dit•cito as 
nossas leis estilo ermdas. 

O Sn .• To.umr C.\'I'U:\"In - Rorolw;ão, Ji.Ji o 
que elle disso. 

O Sn. CoELI!O N C.ut!'ns-Si :1 wnspirar;iin i: 
nm direito, n desorrlcm n:1o r": erime,tt ot•dem, 
l1 SCg'tll'i1\lÇtt publica Ú llllilllÜ\SÍl1, u.lci tOUSl1 
vii, utopüt. A revolu~iio é tlíl eito, como pútlc 
ser direito a dictadura.: o dil'eito de nccessi
d<tde. 

Nilo lttt o direito de l'a,·olll<:~.o. siniio como 
lcg·itiJnn. de!esn., ou a rtgressii.o par tn. tle (!i ma .. 
Oll SUlJa da. VlLSll. Facto ii.IIOI'Illi'.l. CÍI'CillllStall· 
c ia cspeeiiL!iSSillllt, llJOI/lCJJi;o llO do~o<jiUJ'O, i III· 
110ssi Ycl pat'tL os dit·ci tos e suas g:at·n 11 tias ... 

O Stt. CA~I/'OS S,\.LLI·:s- ,\poiat!o. 
0 Srt. COI•:L/10 I~ C.Ull'OS,., Clll qnc lt llilt'ÜO, 

o povo, no dize1· de um cse!'iptol', luYantn. ns 
miios :to~ ceos o pC>dc ao ('l'endm· eot1fot·to e 
1i:Jrças coiJtJ•:t o t.ymnno de suas Cl'C<ICtll'n~. :L 
l'OYO[UÇ,iiO O dil'CitO; pO!'f[UC e tlit•eito n, llCCC>· 
si dado. 

Por ig·ual, o estado é po;soa mot·nl tão elo· 
vad:1, precnc!tu liio noln·t~s llns c ttllm destinos, 
q nc o tH'imoii'O dcn•l' do g'0\"01'1111 u dL•Ihwlel·o, 
e, pa.ra u. sua sn.h"aQfí.tJ, si outt·o mulo não ltn, 
púdo violn.l' :t oi•dem ··~tabnll'eída., t!iJ•oito~ u 
g'itl'tlntia~, ur~~;iLlu pelu, 11L'ees~itlade-Sfi/.Hs JlO• 

jlHti•.'III)JJ'CII/tr /e:IJ. 

O Sn .. lnAJ\1~1 CA'I'UNP.\.-TOtlils :1~ t~·t•annin.s 
Rc jusWlcn.rn eom o s11!11s J'OJ!ll/i, 

O Sn.. C.UIPllS KU.LI•i:-!-g l.utlas as ttrmt·elli:\!1 
t~om o diJ•eU;u du l't•Vtlltli,'iin. 

0 SH. Coi•:LIIO 1~ C.\~ll'u:-;-E~Stl jiUdl\1' I..'X.ce~ 
}lCional, $0 comOl'ügt'i.l, :-:et·iu. tt L,Yt1nrllli;L, l'lll 
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momontn e!'itir:os, p6r\c ser nmn. ner:cssidadc 
pa.m quo ntio se s:tel'ifiqut: o todo it pttrte. 

Diz llhoutsellly: hesita. o comiÚ<HlChtnts "cm 
ltJ.nc:nr a. cal'r!'rt ao mal' parn. sal v ar o SC:!U nn.
vio '! Pttrn. vencer ou Jh%er nmn. l'Ctimcht re
gouln.t• um general nfio c-.,: pU o iL mo1•te ccrtn, 
nlg·nns ba.tn.llt<lêS ? 

E' tttmbem a sit.nação dosgo\'01'110S cm casos 
ele s~tli'H~'ilo public:t . 

Dtthi esse podct· excepcional, ol'iundo elo tli
!'2ito ele IH:ees:;idade, consHgr•,u.lo ua lcgislar.iio 
<los povos. Niio prevêl-o on snp)ll'imil-o, pelo 
recaiu do :tlmso, nii.o ser•i:t evitttl-o, c ttnl.es 
<tlli-\'lllentm· as tliflleulllatles. O estadista, que, 
ú. Jí•ente do go1·m·no, cntt-e u r\ilcmrntttla t·uint1 
011 dl\. ~:üva<,,~.o cht pn.trh, n5n.ceclesse a. 1\tbt
Ji<latle dtt ncccs,idut!e, iiiVOJII<tnr!o alei, si lei 
não lt:r, arriscn.nclo em bnJ•:t a sua r·csponstJIJi li· 
r latiu l! a. propri:t virlit, tlcrml.nrin lhlt.n. ele com· 
prelwns~.otlo~ seus devere,·. Jnutil, po!'!ttnto, 
Jtu·:t niiu l't'eonhecct· ou suppritnit· na Consti
tuit'iiu u di rui t.u 1lo ner:es:;idadc. 

Por· isso cscroreu Macltiavcl: 
«As repulJ!ícas que, cm momento rlc perigo 

imminent;e,niio ns.>umcm adictndtu·a, se prcci
piti1m nn ruini\, A <lictt\dtmt romttmt Joi util 
à cirlmle som prc que Jbi de accordo r:om a Cons
titHir;rtO, e nií.o usurpada p~la violeneia.» 

O direi to de uccossidadc se clep:tm em qunsi 
tod:ts as legislnr;ües .. 

0 Sll. CA)Il'OS SAT.T.Es-E' a !Jntt doutrin:t. 
0 Slt. COI;l,HOCA)!l'O~-Ellc se vu na dicto.tlu· 

ra J•omano., nessa maxima celebre - ·~ideant 
consules Herprúl dct;·i.mfJilti ca;;int ·;·c.r;mblicrt ; 
cllc se vê nesses poderes excé,pcion:tes (!e al
gnns conscllroiros do Veneza pn.m n snlvação 
CO/ll/lllllll; f'JiC SC YU /lil fillHjlO/l~iiO dO /utberts• 
ea,·po< nu. lilg'lit.tcrrtt c F..st:tclos Vni(tos; no cs· 
tarlo tle sil;in tlo.l codigos europeus c amcric:t· 
no,;, n:r.lei !llt\J•citü o 1wssc podct• de lltculdadcs 
exi;t•aortlinnl'ias que concent.r:t :1 summtL do 
potlct·-o gove!'no milittw, 

Por tncs principlos, rlisse bem o nobre sena
rlot• por S. t>anlo, citando Montesquieu, «vela· 
so pot· momento n. libl!rdttdc, como se cobr·iam 
urm•'ül'<l. ns l'Stittua.s dos clou~(s;isto ú,cmpann.
sc rlo mommn'' o IJI'ilho t!o sol}mm quo sUJ:jit 
depois fulgir lo o 1J1•i llmntc, como rlopcd~ thLs 
tciiJflCst:ulos nas bmlc~ do invel'no. 

Noss:n. Con~tií;tti,,·n.o, pot· ig11nl, pcr1niLtu n. 
:411SlJPll(~io dn.s g:u·:Lntias }JeltL dl)eia.rnl,'iln tlo 
osttrtlu tlo sitio, so om iminclll.o poi'Ígo n. scgu
I'Hl11)it pul.ilien pot• aggrcssfio L·~tl'ttllg-eil'tt ou 
uonuno,;ão i nt~rnn .. 

0 C}UO e, pois, O OStntl(\ tlo ~il.iO '/ 
O Soun.dLl ~:1.ho :t pr,Jiuntl:c <linwg<•ttdn. que 

so i.l'Jil luYantat!o 11csto rleu:r.to sDlll'o :t Yot·tln· 
1luiJ·:L llOt:tio dL'S:StL uwllidn. t~Xcepcionnl, t\ tlas 
eunsuquew·ins uppostas, :t que <'iit!g'tt •·ada um 
:::L•g'uutlo iL ~un ('OilcClJ(~·ti) c .. ~pecial. 
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Será o estado de sitio o governo de Jitculda
des extrao!'Clinttrias c jurisdicç,ão milita!' 1 

Não temos pe!tt Consl:ituição ü1l g-overno; 
nem import:1 o sitio juristlicç,fi.o militar, por 
que clle não julga nem condcmna. 

Sert'L :1 lei marcial ? 
A lei marcial supp<Je :1luta tmvatla., n guerra 

cstmngeira ou civil; e o est:1do de sitio não e 
a paz nem a guerm, mas um:1 situ:tção intet·· 
media, de pa.z ameaçada de perigo imminente, 
de :1l:1rm:t e sobresalto. 

O Sn. A~mmco Lono-V. Ex. permitte um 
t~pa.rtc? 

0 SR. COELHO E CA~IPOS-Pois llilO ! 

0 SR. AMERICO Loao- A Constitui~,fio diz 
que ha. estado de sit;u qmrrdo lm invas:i.o cs
trangeim C portanto C CSÜidO de g'UCrl'l\, (Jfa 
outros apa.?'les.) 

0 SR. COELIIO E C.UIPOS-Rcspondo ao nobre 
senador por Minas: a. Constitui~ii.o ;1utm·is:t o 
estado de sitio si ha imrninen te perigo pn.1·a a 
segumnça. publica. Si <LS hostilidades estão 
abertas , si :1 luta está tt-avat!a., su c:tlle tL 
fol'Ç'a repellir li Jbr·ça; já estú. pertlll'lladn. :1 sc
gurn,nç,:t publica, para que ell:L estc,in somente 
em perigo. 

O Sn. Er.YsEu MARTil'is di1 um aparte. 
0 Sn .. COELIIO !~ CAMPOS-V, Ex. nfi.o temm

zito. Eu!me coiloco no ponto de vistn. d:1 Consti
tuiçiío. Sei que 1m legisla~fi.o de divcrs:t con
cepção. A que~tão ú, p)is, sa.hcr si ns consille
rações rjue expondo sito ou nii.o constil.ucio
naes ... 

O SR. CAMPOS SAr,LBs- São correctamente 
constituciomw~. 

0 SR. COJ~Lllfl g CA~n·os-Si :Hloutr•imt con
stituciomtl é mú., entii.o V. Ex. o t~quelles que 
:1 impugnam proponham a rcfot'lllt1 da. Con
stitui<,,fio. 

SR ELYSEU MARTJNS- A Con,d;itUit}ãO niT.o 
mand:t estabelecer a lei marcial p:lt'a cortar 
cabeças. 

O SR. Co!lWO!l C.uiPOs-So clisti nguo o cst:t· 
do de sítio c\:1 lei marcial. como pelo estado 
de sitio COI' lar caheç:ts? V. Bx. confnndc as 
questões. Ningucm tlisse tal, desde q uo peln. 
Constituiçii.o as uwditlas, q nanto :'i.s pessu:ts, 
no estado do sitio, se limit(Lm ú. tletcw;,ão ou 
desterro. 

Ser·:'• o e'tarlo dr• ~i tio a. ~uspeus~ o tio ha/)(Hts
cm·;nls? 'J'em. il, JOC~IlliL n:ÜIII'OZ:t., O i.UL'iil, 0:0: 
nwsmos eJ!'ei l.os si " r,.;tn.do do ,.;i tio wi.o l'o,.;su 
mllis !:~to, mn.is cnl,npt·o~t~nsil'n, P"i'C( 110 11:1 

HttsponsitO llns g:tr:uti.Hts Uiltl aknnf,'a :-;(l!netJtu 
as pessoas. IIIH~ L:tmhmn a~: eull:-:a~ o ::.;ou~ 
con~ectn.t•ios jnl'itlicos. 

ror isso dolluiu nol.r.LYel]mblici,.;t:L o csl.nr.lo 
do sitio-o csL:ulo inl,crmetlio onLt·e a. par. o :L 

guc1'rt1, em qne se suspendem (IS p;llr:tntias 
por bem d:.t segurn.nç(L pu!Jlicn. cm immincnto 
perigo, por aggrcsstlo estrangeira on com moção 
intestín:L, ficando,tbd:1via. tle pó leis,tribunaes, 
aulmidacles e :t.s mesmas garantias não sus
prmsas expJ•css:Mncn te. 

Situa~'ão intermedia-o estado tle sitio-ello 
é por seu destino em rc!aç,fio li sc~urançn, 
publicn. em pcJ•igo o pel:t nn.tm•eza d:1~ medi
das contm as pessoas antes do tudo um:.1 me
dida. [ll'CVt•ril.ivn ... 

O SR VmGILlt> IlA~rAsw-i\I:Ls ú tnmhcm de 
rcpresstio. 

0 SJt.COJ,:LIJO 1~ CAMPOS-O c,.;tado tlc·sitio não 
jnlg'anão pune; ~c lmreprcsst;ãn c policial, :1 
todit mcdid:L policial é pt•evcntil':t antes que 
l'CPl'CS$iYn.. . 

O S~t. YnWII.Io D.\~tAsw-0 tlestcrro nüo é 
meclicltl poliui:1l. 

O Sn. CAMPOs SAr,U~s-0 orador csti1 sus
tentando o principio gemi. 

O S1:, Co!lr.uo CAMI'Os-Si o desterro no caso 
em qucst:io n:i.o é pem, si consiste no afili.s
ta.mcnto tempo1·:1!'io do pacir'llte do um ponto 
ptLl'<l 011 tl'll do p:Liz, como meio do evitar :t per· 
t.Ul'hnt;iio ela ortlem pulJlica, não pôde deixar 
de ter Ctl.l'iWtCl' jll'CVClltiVO, e JllCdJdtt policia!, 
e não prop1·iamente reprcssiv:t. 

0 S!t. Vlltalf,IO DAMAsw-Então, a noss:t 
Constituiç,fi.o estit errada .• 

O Si!. Cm~LIIO g CA)!Pos-Nüo est:i. ermcl:t; o 
legislador lltlla :1 lingungem commum, porque 
n. policia. ta.mbem rcpl'ime: ma:> no sentido te- ' 
chnico do dit·cito rcpl'imir é julgar, punir 
~uppüo um dclicto pr:tticado que :1 medida po
licialt"'rdc não supp:•r. (!Ia oi!IJ'os avMIIJs). 

Quando di;J'o o estado de sitio de n:11.ln·ez:1 
pJ·event.ivn. quero dizer que su:t dccl:tmç,ão 
pódc dllr-se :tntes de comprometticl:1 <1 segu
r:ulq:t pu blic:1, q tmndo e !la. está em perigo. 
ameaçad:1, nms ainda não existo um Jltcto de
lictnoso, um crime cn.p:.Lz de perturbai-a. 

E' por isso que não posso presl.itr- o meu 
voto ao pt·~jecto elo mert i!lnstr:tdo :tmigo se
nadO I' pelo Rio Omnde do Norte, que revela. 
COIINlpt;ii.o divct•sa, assimilando-se o systemn, 
Ji•n,nct•z om de modu nuds a.centua.do, Ol'<L re
CLHLildo de SlliLS mmlida.s complellwnta.r,;s. 

1~' assim que a lei ft•a.ncem do :3 ele n.bril do 
!SiR, modillca.ndo a. lei de a.go,;to do 18,19, 
lhr. n. dt!Cia.t•:r.t}ti.o dn o,i;n.do dn sii;io dopond(•ute 
tla. iiiSlll'l'l\it;iÍU il.l'lll:tdii,. () )li.'Ojedo do llOlJl'C 
St~Wttlot• pt•ot;on1lo ma.is que o~sa. 'iustU'l'Oi,~·ão 
st~jn. JlOI' rlcz mil lwnwns concerl;n,clos, J'eunidos 
n at·mallo:4, pa.l'n que :40 cn.rnctorise n. coJn ... 
Htot;:lo. 

CUIIKI'CJU!llll.niiWIJi,u :r. Jc\Í l'i':t.J1U0Zt1 in~til.no 
l.l'iiJIIIIn.c•s 1nilitnres, pol'f!LHl tlt!Ciara.ndo o sitio 
hn. ,jú. um dclicto u Llolinquente,; :.1 reprimir, 
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isto é a julg:tr e punir. n~cua o illustr·e 
senaddr do systema ft•ancez niio constituindo, 
niio q tJeJ'endo tn.es tribunaes. 

Senhore~. que procedimento poderá tc_r 
o governo, util. c(Jlcnz cm pl'esenr;tt de dez lll!l 
conspimdores reunidos c urmado~ 'I 

0 Srt. CAMPOS SALUls-Depois de csütbe!c
cida a lut:L, é que lmdc emprzg11.r mcuídas de 
pt·even~{to ! 

0 S!l. CüillLI!O CAl\!I'Os-Dennte dtt lbtoç•a., SÚ 
resta. empreg:tr a Jbr•;a: ·vis ·vi 1"1J}l1Jl'itl.<,·; a de
chmwiio do sitio serit aind:t conveniente, rnas 
não é" medidtt d:t occasiiio ; porque, n:t !Jy
potlicse, o q 110 liu. a ützer é comb:ttet· o~ re
beldes punil-os, castig:tl-os. Dahi tL necess1rlüde 
de ad~,ho prompta da justil,•a e :1 jurisdic,•iio c 
tri!Junaes mílilttrcs. 

Mas o nobre senador, que em seu pt•imcit·o 
discut•so achou pl:msiveis esses tri bunaes em 
Fmnç:t e mt Prussin., é inc9nseqnente qtmndo 
não os admitte em seu pro.Jecto, dP~de que ~~~
similou-se o systema. daquelles p:tizes, 0uant;o 
n. declamr;ão do sitio, e de modo u.te m:us 
accentuado. 

Comprehende·sc que assim tlisponham as 
citadas leis J'ra.nceza~ : I" porque u. lei tle 1849 
ren-ulamenta a. Constit.ui,•ão de 18,18, 11rt. 100, 
qt~e Ji1i.o define o estado de sH.io c dispõe ttpe
nas que uma lei estabeleça os casos dello, sn:t 
Jürma e e1l'ei tos. . 

A lei de 1Sí8 limitou-se a motlificar aquelltt 
lei de 1840. 

2" porque, por tm.dir,:iio frm~ceza,o esta~lo de 
sitio iJ o estado de guerrtt ;,JbJ, rll!tttrdo mvtt
dido o ter!'itodo da Republtca Frrtnceztt, por 
t.ropn.s inimigas, no seculo pti.~Sado, que a sus
pensilo das garantias 1ui decretn.tltt com essa 
denominaçiio 

RPlevu., entretanto, descle jit notar que esta. 
concepç1i.o ni'to ~ g-eral em Frnnçn., OJ_rde, como 
mostra.roi, pubhcisttts lia: que cous11lcr~un o 
estado tle sitio como mcdtdtt de preven,"w. 

Comprehende, porem, o Selli\clo,quo _o I!O~so 
caso 6 outro: I" jlorque nossn Const1tu~çao, 
art. 80, estabelece os casos cm que podm·a tQr 
lo"ar o e~tado de sitio, o ucnhumtt lei regulit
m~ntm· púde nltet•al-os; 2" pot•quc est~1, s~;~, 
tlisposi~tlll niio lbi Ctllcadu. sob1·~ ~~ ~eglsltt\•:w 
Ji'anccz:t, c ante>< sobre tL Cunsttl;uu;n.o At·g~n
tina. e outrtts consimilos, e pot•tttnlo peltt til· 
tellin·cncin dcsttt~. pelos seus conunontadot•cs, 
6 q1~e llevo ser culeudido nquelle a.rt. 80. 

Isto iJ ovidot!Le,si so ttttonde tt q ne om_Fmn· 
ç•:t o estado do sitio ú dotet•!ninado peht t~Jsnt·· 
reiç,iío·t1l'macht ; e, ontrn nus, como IHL [,uJ!ll· 
blicn Arguntinn., q1mndo n segln•:tn•.•:t pulJltcn. 
em pm·igu por cmnmo~l'w intostiw1. 

o Dr. Alcol'ta, em smt importante !lbra, 
Ltts qttmntia.s comlieucionttlcs, eset•ovo (I e :) 

,, ~\ ordem publicu. so commovo ou no cttso 

de um nttaque exterior, ou no de uma com
mo~iio intestina .. 

· · ~1 .. ~,;n:;c· ;Ji;d~úd~ · ;1· ~ ·;ú;tq~é ~xt~;·i~; óú · ~ 
commoeiio interna devem ser um Jacto ren.l o 
ell"ecti v o, ou se basi<t que hujn. um pel'igo il_ni
nente de que se produzam, pttra que 11 J~edHla 
seja legitimn., p11rtt !)Ue.os podere.s PU!J~cos Ee 
achem no ca.>o tle dwtar uma dJsposu:ao tao 
gmve, que importa suspendet· as gamnti<tS 
consti tucionaes. . 

«A' meu ver, 11 faculdade de decln.rttl' o 
e,.;tado tle sitio é uma JlLCu!dadc de que }Judo 
nsat'·Se niio só no momento elo :ttt:tque ou dtt 
commoçilo, sin1i.o com mais el.llcacin, c qui,,ú. 
mais ]ll'Opl'iedad~,]lltl'lt pt'CYel!ll' CSStt COI~lmO· 
ç,fw ou n.tttq ue fum do logtt!' em que 11 stttm
r•iio violent;l se tem produztdo. » 
• Set•it verdadeim a doutrina que consider11 o 
estado de sitio como medida preventiva? 

Parece que sim, Sr:. presidente.: ou se con
sulte a. jurispr·udencJa tias na,,ue~. ~n se at
tendn. ao destino e natureztt das medttlas, ou 
aos cttsos e exemplos verificados. 

Começttndo peht [?t•u.n~a, veja-se este trecho 
do pn.recer de Fo\Jri<umwr· !laS Ct~mal't}S f!•an
cezas, sobt•e o pra,Jecto dtdet de 18'l!J. ( ~") : 

«Si prtrtt declarar o estado de, ~Jtto eleve
ramos esperar que um:1 lu_ta. homlctdtt eusan· 
"'uentasso c tt guerm ctvtl levantasse sua 
~diostt hant!eirtl, mn.l dirittmos a imprevísiio 
dtt lei que, encadeando nossas_ vontades, nos 
impuzesse o dever n.nt_es ~e ttgn·, t\e presen· 
cear impotentes tL rea!Js~tçao das mats desola· 
!luras cttlttmillades pu bltcas ... 

.: .• Quem poderüt Llescon]Jecer que,_quand~ 
estas ct·ises desastrosas vao produzn•-se, e 
mais politico o mais prudente preve!'il-as peln. 
lWomptit\ilo c n. energi:t das resoluçues do que 
ter que rept·imil-as pe!t1 forr;a dt1s armas~ l> 

Jules Grcvv maniliJsttwa esttts mesmas idéas, 
~mur~lo,_ nll;_ !Üscn_ssiio do projec~o. se oppunlta. 
;t jm·lstltc•;ao mlltta.~··. sob o lundamento d~ 
!lllC pelo est:ulo de stt!O apenas pnssam pn.rlt 
os comma.ndantes mi!itttt•es os poderes de po
licin e ma.nntcnniío tle ordem. 

Si consultamos a .i urisprudencitt ingleztt, eis 
como pen,;am os sous j u:·i~consulto.; quanto ti. 
natureza tlu cstttdo tio stt1o ncst[LS palMl'tts 
lüihuidas ao eminente Gladstone (l8) : 
« E;;ttl meditht (it st«pcns,ro do hllÕWs-ao1"J'"") 

6 umtt Hwttltlado · preventivtt conlel'ill•t espe
cialmcnt·• pm·n. pt•orenir os put•igos, o isto por 
umn. t'ttziio muito simples : porque, quando a. 
revolução tem Ieva.n tn.do sou pcndi\o, f[Uando 
ti pt•cci'o t•epollit• :t lbP<;n. com n lllt•ça. tlas :w· 
111as, o q uo so to111a ao.~ relJl'ldes o Hedicio~os 
pcl:t lbt\'11,, ontiio se os ontrog;n no juiz Clllll]JO· 
tonto Jlill'tL q no lhos n.ppliq uo :t Jllllllt que de
signam as leis». 

E' n. mesmtL tt.iurispl'udencin nül·to-tt!llct·i
cann, ondo tacs principias so co!ligom do umn. 
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ei de 1795 n,utorisando a mobilisaçü.o das mi- nhccer smt natureztt, é desconhecer quo clln, 

licias p:t!'tt garantir rt Mljttrttn!'"'lm/Jliert (tnWr<· se dti pn.m evitttl' os grn.ndcs perigos, partt 
"adet de pm·iqo • •• e vem cln.rttmente expostos cvitttl' que os que conspimm possam reunir
Ítn. cttrtn. de Lincoln de 13 de junho de 1863 se o cttUSat' gr;tndcs males Assim, n Jlteul-

Em I-tespanha, tt lei de 20 üe 11uril de I 870, !lado !lo est:ttlo de si !,i o c pam exerce l-n, pre
rcguhtmentantlo o art. 31 dtt Constituil;fi.o, cisamente com os que :lympn.tllisn.m com 11 
1alln. tlesse estudo tle pruve11çtio e de al<mua - rovoluçilo, com os que potlcm olfeJ•ecer-lhe 
pu.r;t distinguir da lei mnrcial, estados ambos recursos, ou envil1I'-lhe auxílios, ilfim de 
de quo ol111 se occuptt. A lei tlo 1874 modifl- evit:u· que sun. ac~·ilo pernicíos•t possn. ützo!'-se 
cttndo-a., não alterou, todn.via, 11 naturer.tt pe- sentir. E' s(, com este fim que teem oxer
culiar tlt1 medida,. cido cstn. ihcultlado todos os govct·no,:, bttlto 

Por ta.es principias entendia o Dr.Sa,rmento, os dn. Europa., como os d;1 Amet·icn, ......• ,. 
senador t1rgentino em 1875: que o estado de «E' um Jiwto resolvido peltt legislaç~.o e 
sitio nadtt tem que ver com tt guerrtt, e llllll1 jurísprudencia. ttmericttmLs que n mnea~n, do 
mcdid11 preventiv1t pam que não se e8tentln, si perigo iminente import'1 tiL!lto como o Jitcto 
e n. gnerm civil, c pnr'<1 que não hn,jn trt1hi· mesmo pn.m o exercício dcstllllLCuldatlo>>. 
dores que communiqnemao- inimigo os phtnos Factos simillmntes teem-sc repetido mt no
do governo, si e umtt guerrtt nacionnl. .. O es- publicaargentiJm, c que niio t·o(erirei par't1 
tado de sitio é pat'll. os pair.es lcues, pttl'a as nii.o ttlmsttr tltt tlttonc;ilo do sentLdo (nao apoia
provincbs que estilo submcttiths ao governo, <los) c pllra q uo niio se tliga, q uc ~ií.o pt•atictts 
e niio oppücm resístencía, simplusuwnte como daquelltt republíc;t. 
prcctwçao. Citarei lllll caso de outm origem, do origem 

A ll1tturez:t das meditlas e o Jim dellas não rmnccr.a: o c~tn.do do sitio declarndo IHL co-
fazem sinão rellectil· ii doutrimt. exposta. lonin de Guadoloupe em 1850, no tlominio d;t 

Pelo ttrt. 80 § 2" da Const.itui~fio o Poder lei •lo 18-10. 11 proposito dos numerosos in
Executivo sú poderá. tomar estas duns medi- centlios naqnelltt colonia produzindo gr;tndo 
tl11.s: a detençilo cm logm· nilo tlestinatlo aos 1t!nrme e sobt·es;tlto na populnção. 
reos de c!'imes communs, e o desterro pam A corte de Cttssac;ão, sempre sevem 1111 :tp· 
outros sitws do territorio naciomtl. provaçilo dcsstt medida. extraordinaria, aeltou 

A detençilo ou o desterro, neste c;tso, niio e bom cttbido e opportuno o esta.tlo do sitio om 
castigo, não é pena; o estado de sit,io não,iulgu., Guadeloupe, pelo iminente llO!'igo, r1ue, pot· 
não condemnn.; porque, diz Hluntschly, o tae:> incemlios, corJ•itt a segumnc;tt publíett ntt 
poder dictatorial, cm ger1tl,niio pt!tlc crcar di- colonitt. 
reito novo, ou punir· semjulgl1!llento. Nilo é que se,ia. caso {le suspensilo tlo 

Diz 11 Constituic;ilo a.rgentinn m'!· 28: «Tt~m- gttrantitts tt occurrencia de crimes pttrticultt· 
bem, durante essa suspensão, nao podern. o res, ou sempre que so1l'ra a segumnçn. pu· 
Pt-esitlente da Republim condemna.r ]lOL' si, blica. 
nem ttpplicar }Jonas. Seu poder se limitn. em Nli.o. E' preciso que esses crimes prorluzttlll 
tal caso, quanto its pesson.s, n. tletel-ttS ou a perigo tü.o g·ravo ou tilo prol'uudtt commoçli.o, 
translada,l-a,s do um ponto para outro th con- r1uo o governo, respons;wel peltt ordem, tcnhtt 
fedora<'iio». rttsiio tle suppor insufi!cientcs os meios ot·-

De a,ccordo dispüemus Constituiçuos do Chile, dinarios n. seu alcance. 
Holivia, Uruguay c outms ad ir•~tar tia j nris- Trago esto~ Jhctos pttr1t mostrar que nilo o 
prudoncitt geral. s,·, quando se protluz 11 comú1oçii.o interna; 1111ts 

0!'1t, si taes medidas de repressão, mt phmse bastam litctos pot· sua, gmvidttde ca.pttr.es do 
da Constitukão, não são penas, nilo podem produzil·tt p;trn. rtne poss:t o g:ovcrno uz;u• con
ser sinilo policiaes ; não htt sitnuçilo intot•mc- stitucionulmento tlesttt meditln, excepcional. 
dia,, o niio tcrütm ,justitlca<:ilo sinão lt esse O Stt. CA)IPOS SAt,r,Es-1Iuito bem. titulo. , 

Vem em conllrma•;;'io da. tlteor•itt exposttt, O SR. COELIIO CA)tros-I~tc> posto,ptwcco jus· 
entre muitos, dois casos que J•eledrei de decln· tiflcatlo o meu desacordo do projecto tloltonm· 
rac;ão do estatlo de sitio. do senador cujos tn.lontos o estudos recoulie•:o 

Em 1870, dccltu·n.tlo o cs(mlo ilt'. sitio lllL jlt'O• o tttlmiro, o n n.poio quo pt•csto an projecto 
vincitt de Corrieute~. pela. rebellifi.o tlo Lupas snbsLitutivo das commissüos salvo alg'uus l'C-
;Jordão, tratou-se tlo ostendcl-o it pl'Oviucitt tlo toques .imlisponsa.vois. · 
Santa Fo, omlc so munifcsttmt o contagio do O pro,jccto do illustro senador pelo !Uo-Grn· 
commo~•flo. do t!o Nol'lo contmvom aos principias· cons-

lntoressanto discussfío ~e t!'avcm no con- titnciowtes, n~.o tom 11m pratico c ltnnull:t 
"'t•esso aJ•gentino, sentiu Yictoriosa a opiuiilu liB vantagens tlo cstndo do sitio. 
J u somulot• A vollttnctla, que tliziu, assim (h:): E' contru. os Jll'Í ncipios coust;i t,ucinnal's, pot• 
••• « tlcsconltecur q1w n 1\wnltlntle dn csta.do que ~U]l]Jíio a, ]lt•esençn. do tlozmil lwHwus rt•u• 
de sitiou um;l, Jhcultlmle pl'Orcnl:iva, ó tlcsco- niclos e at'Jillti.lo~. pam quo tlu-so 11. cowmo-

--



- ---- --------,--:---------

SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1892 85 

ç'iio; o que quer dizer n. J'cvolução na rua. n. o numero dos insm·gentes; na Prussia, tão 
guerra, civil, que púde o devo ser reprllida, citada, pelo nobre senador, do mesmo modo. 
c~mbtttida; mas que não so pode ji1 preve- Em outros paizos o systema e outro. O pro
mr. jecto, que combato, neste ponto e sem prece-

Peln Constituição niio e precisa n. insurrei· dentes. 
ção armada,; 1Jastam Jl:wtos graves que !ltçam Afinal o que succederia si este projecto fosse 
co.mmoç,iio pondo em risco a segur-ança pu. lei? A ibrça de restricções pttra a suspensão 
bhca p:tm que se suspendam n.s gnmnl.ias. tias gamntinsconstitucionaes, ficariam a ordem 

N:t lQ'pot,Jw~e do projecto do illustrc sena- e segurança publicassem garantias, preterindo· 
dor, situn.Q:io tloloros:t em que sü resta, vencer se aguardar o conllicto em vez de conjural·o, e 
ou ser vencido, perde o estado do sitio o seu deixttl' rebentar a guerm civil com todos os 
camcter benefico, principal; porque a pre- seus !Jorrores, antes que sopitar IJOr medidas 
ven,,ão da lutn., a conjurttQão da guerra e do preventivas os actos preparatoríos della (Apoia
derramamento de sanguejti não tcem razão de dos,) 
ser. Nfio, Sr·. presi(lente, isto não púde ser. A poli· 

Si fttetos n.ttestam a ameaça gr;we de utn:t tica e :1 hnmanirl.ade protestariam contra esse 
commoção, neste caso, como no da invasão liberalismo de leis que trouxessem essas 
estmngeim, o governo não ha de csper·ar que consequencins da imprevidencia! (Apoiados), 
1t invasií.o se liw<t, que os inimigos se ponham Salvo si se entende que, antes do conflicto, 
~n~ ::tcç:io, porque antes disto ji1 ha um perigo as medidas ordinarias, a policia, a lbrçtt pu· 
Jmmente. blica a legalidade em summ<t bastariam para 
· Si se tratasse de insurreiç,iio,sif<lm a p:tl:wra, tudo sopitar e prevenir, De accordosi forem taes 
empregada peht Constituição, diz umpublicist:t, recursos sufficientes. Mas si não bastarem para, 
esta lhculd:tde consignada seria sem fim pra· evitar :1 accumul11çiio dos elementos explosivos, 
tico; porque que e uma revo lu~ão? E' uma e a revolução? 
subleva,,iio m·madtt, é mna provinoin, que se 
põe em :trmas par<t resistir· lis autoridatles lltt Ora., não e admissivel que a necessidade das 
n11ção. Si tttl tem ella Jeito, p;tssando por cim<t mellidas excepcionnes e su11 opportunidade· te· 
de suas autol'idudes locaes. tanto vale pttm 08 nham outro jniz que não os poderes publicas, 
fms da lei; portim, em todo 0 cn.so, e~~n, pro· mormente aquelle pr•incipnlmente responsavel 
vincitt estú. sob 0 imperio de umtt rebcllião; pela ordem e seguridade publica. 
entiio :t f<ll'r;a, armada do exercito nacionttl A lei deve dispor em termos gemes e nllo 
pú(!e combatel-tts e vcncel·:ts. e enti\o nilo é manietar o executor, de modo que seja impos· 
necessario 0 estado de sitio; porque impera a, sivel a su:1 acção no momento por ventura 
lei militar alli onde <t provincitt, se converte mais opportuno · 

'l't o 1 i' 1 - O proJecto, portanto, ó insustentavel. 
cm cn.mpo mr 1 ar. ,u:tm O alltt (e commo\'ues Jl:tsiio tiveram as commissões de constitui-
interiores, a Constituieão não se refere a isto, • 
~i não n, esses crimes flUO 11compn,nham as \'iio e justir,,tt, 11presentando o substitutivo que 
g·r·andes revoluçües rtt•madas; porém que não o se lliseut\l, 
:t rebolliiio. o meio indirecto_ e remover um Niio Im negar a sua prelerencia, como dou
individuo para outr? ponto, pi1l'H, tirai-o do t;'illl~, como principio leg(IJ e medid11. de segu-
centro em quB ngc, e 11 remoção de um:1 pes- "''"1W11 · . " ,- . 
son. que se s11bc est:tr con~pirando. por·ém de Como doutrm~, elle consa.,ra rt. ~oç.uo m!Lts 
quo não Ira bastantes provas para ju!g:tl-o . .g~eralmen~ acceJta do estado de srtro pellt JU· 

Si o pro,jecto, de um lado, niiotem fim pmtico, rtsprudenc.Hl. ~?derna. . 
porque suppue a, lu c ta 11 guer•r·a om acçiio, por Como prm~rpro Jeg~l. ~lle traduz c~m fidelt
outro Indo :tnnnlln, cm sua ttpplic:tção tts van· dado o precerto c~n~tttuctonal no que mteress~ 
ta.i(ens do est<Hlo de sitio . ao est~tdo de srtw •. declarado pelo Podet 

Por q L} e, por· exemplo, lia de verificar-se <t Ex~c.u~t vo, ntt ::~Jse~ct~ elo Congresso: _ 
commo\'lLO, qunndo dez millromens em tll'mtts, . 1\Ie,lttl?- üe se,'1ll:tn.ça, e!le prove e~lcnz 
o niio s•'mwuto ,;ais ou oito mil? Seis mil llo· 11) ente rL or~em publtca, sr lut commoçao, ou 
mens em :U'Illll$ em eertos log::tres não com· st.e.llt~ corl'e llll}~UJ~ente per•t?:o P.~los fa~t~s ca: 
movom mais 11 sog-umrwa pu!Jlicu. do que rlez p.tzes (le prod"J!zrr 11 CO!l)moçuo,.,,Japrevmmclo 
milorn outros? o pcr·ig-Ô niío set'in, üo maior os Jl:1l'a que nao se)•ettltsem, Jtt. combtt~endo· 
g-mvitlrulc por schl mil lromen~ armado,; cm os p~·ompt:t e en~L'';rc~n~ento. sr ~m vr.tt t~e 
:,;m•:.dpe, tüo ur:c!lllo rlo Nrwtc, 011 Alagon.s, llo realtlladc, sem, testrrcçoe~ desca~rd~ts, uule.
qrte. der. mil rm. cn.pit:tl I~'Ptleml? E pot· quu ~?llllen.~~ llo .~n:~umst~,ncms. c~s~ustrcas, l~~r: 
appltc:tl' o estarlo lle sitio aqLri onde existem x.1.mlo .t.tprecuu,,w e IC.spon~n,btllllndo tlo ro? 
outros o poder·o:;os recmso,; de llel'osa, e nito verno o Oltlllt':go e oppol'tun_!dtttl~ das medt
alli onde 1,~s 1 ,,, r·ocm·sos Hdllu.m? r las de cxcopr:ILO, pam quo I~u .• o seJttm .llllllUla· 

Em J•'t•anr,,n, 'l' l'cq 1101; a, irr:;urt•oi<;~n n.rmn.dn, 1 rlnN o n,ntes prurluzam o' o/lertos dosejn.dos. 
p:t.r'a o estado de ~itio, sem quo tml:wittse llxe' AWUI\::lSLt~. St~:'IADmms- Muito l.Jcm. 
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O Srr. Crmwo E CA~rpos - E todos esses 
prctl !c:ulos rcu no o P!'ojecto )lO!' medidas pre
vcnttvn.s, som conllwtos. sem excessos, sem 
conselliosou tribunaes militares, sem esse cor
tl'jo de provi~encias das leis Ji'rtncez:l o prus
si:tnn, que nurn.m o estarlo de guerra., n. luta 
nrmadn, que ,i:'t n:io siio es.>:t sittmr:~o int<er
mcdia entre 11 pnz c n guerm, que c:wacturisn. 
o estado de sitio. 

~el:1 declarar,,iio. do es_!atlo tl~ ~itio, cjnn.ndo 
mm to, passam as funcr,,ues poltcmes r :ts au
toridades civis pn.rn, os commanrlo; rnilitu.res; 
nil.o lm, porem, jurisdicçiio militnr, porque o 
estado de sitio não julga, n~.o condcmna. 

O golpe de Estado rle :3 de nov<·mbro, si foi 
nm nttent:ulo peJu, di~solu~'flo rlo Cong:·esso; 
si, fóra dos tramites constitncionaes,sc pl'Opu
n!Ja it roJilrm~1 rle a!'tigos da Constituif,,iio; lbi 
de mm inepcin, violent:L c <lcplrwn.vel insti
tuindo o tribunaJ militar. 

Niio tem esttt Jhcultladc o Poder Executivo 
ao decretar a suspensiio das garantia~ pela. 
declarar,,~ o do sitio: quanto ús pe:::sorts, e !lo :::6 
pticle rleter e n.Jl\tstar do logar, medidas que 
n:io são penas e que, pois, n~.o prccisn.m de 
trilmml p:ll':l decretai-as. · 

Diz-se que o estado de sitio importn. sus
pensão das g1wuntia.s constituciOJmes, o que 
um:t dollas e a. juriseliC<)àO ordinal'ia, pelo 
que podem lt:wor tt•ilmnacs militnres. 

Póde bem ser. ~i o sitio niio e declarado 
pelo, Podet• Exe~utivo, CJllC. tPm ~imites nas 
merlidas ~nnntn as 11cssoas; ~~ cllc o decl:u·atlo 
pelo CongTossn, que om sua. rcsnluç~.o púcle 
us:w rln. 1:11.itudo impost:t, pelas cit·cmnstan
cias, o qmtndn n. lul.:t ahortn, em cstndo ele 
guerra .. 

Mas, neste caso, impera a lei mat•ciltl, o não 
mais o estado elo sitio, que e, por :tqucllu., ah
~orvitlo. 

Ccss:t o est:ulo de sitio, diz o Dt•. Alcorta: 
I o, do rlit·eito, pelo tru.nscur~o do pt·n~o de SUlt 
rluraçiio; 2", de Jiwto,si,ccssu. o perigo e :1 auto
l'idaele o declnra; 3" 11ela lei mu.rcial, que si
niio extingue, tod:witt a.bsorve o estado de 
sitio, 

Ce!lier, entretanto, dizlillnsot·io o sitio sem 
jt<risdicr,,iio militar. ou tt•ihuna.es militares. E' 
qno o illu~tre pub!icistlt so colloca. no ponto de 
vi~t:t ria Iegoislar,,fi.Cl l'l·n.ncer.:t, ali:'i.s comb:tticlo 
por .Jules Gt'C\'y, Fnttrta.nier o oul;ros: c qne, 
alt!m do mais, nfin ,·, o ponto <lo vista. do nos"1 
direito con~til;ueiona.l e, em geral, dos eudigus 
em•opcos o :unericnnos. 

O Sn. CA)!l'OS S.·.LT.Es- Apoiado. 
O Sn. CoEr.lfO CA:-IPOS- Passo, i'it•. prt•si

den l.o, a considm·:u· n. ~egTtuda pat·l.o du :u·t. 
1~~. que l.t•at:L, umi11JI':J, ~o!J n:-:pecto l'l'SI.J•ido. dn. 
PXI.ertsiLo da. li teu ldndu do <'SI.a.dtllil.' ~il.iu. 

Autos di~l.o, .POI'l.!lll, oiJ:·:t•t·r:n•ld rpw 1·.-:'~n Jh
culcladc, (j U:tll tu :.t ~ns pcrt.~:'Lo ela~ g:tr:tn tias 

~ .... =--·· ;n ...... ,__ 
~ 

constitucionnes.so estende :i.s pessoas c :i.s con
sn.s o ao,; direitos inltorontcs itquellas ou :'t. 
estas. 

Por isso não foi sem cstranhez:t que ouvi, 
lm dins, o illttstre senador pelo Cen.r:'t, o Sr. 
Tlwodoreto Souto, tomar-se de espn,nto e in
cl igonação nn. censura Jeit:t à mensagem tlo Sr. 
Vicc-Presidente da Republien., quando este 
disso que nas medidn.s tomadas pelo estado de 
~i tio nii.o tc\'e necessidade de all'ectn.r aproprie
dade. 

Achou S. Ex. que o Sr. Vi ce-Presidente da 
Republica, si, ::tttl-ibuiu o dil'eíto de confisco, 
nrbitl'io inqualiflc:wel, absurdo ele grosso ou i
late, sem nttender que cm tal caso niTo ha 
confisco, o quando muito sequestro como ne
cessid:vlc ele defesa c p • ra conter os conspira
dare~, por seus recursos em seus meios de 
acção. 

Aquillo que o honrado senador pelo Cem·it 
considern. um n.bsurdo, um dislate,e uma ver
dade trivittl, que resulta ria generalidade dn, 
facüldade tla suspensfi.o dns goaranti:1s, entre 
ns quacs si comprcltcndc o direito de proprie
dade,e sustentado pelo Dr. A!cot'l.a e outros dis
tinctos pnl>licistas que tmtam do assumpto. 

Si :1 suspensiio das gar<tntias se !az pelo Pre
sidente d:L Republica. [t limita~'iio unic:t e [t 
qno se vê no art. 80 § 2" rrmnto its pessoas, 
inJerindo-se it contrurio a suspensão das outras 
gm·antias não limitadas expresm ou implici
tamente pe!:1 naturez:1 mesmtl do estado do 
sitio. 

A questao, porem, de que especialmente 
trn.ta :t segund:t parto tlo art. l" do substi
tui; ivo das com missões, é: si as imunidades 
parlamentares se ach:tm comprehendidas mts 
gon.rnnti:ts constitucionaes suspensas pelo es-
tado de si tio. · 
N~o teri:1 a acereseentat' ao que sobre a 

mn.teri:1 tão proficientemente adtluziu o nobre 
sen:ulot· por S. Paulo no sentido do anirma
t.iv:t, si n:io Jt\rn, n. insist.enci:l com que outros 
Sr<. senadores defendem n. negnti va. 

O honrado senador por S. Ptmlo disse lJem: 
:t mesm:t colloc:wiio do :ll't, 80, n.utorisamlo n 
suspen~iio d:ts g:tr•antias constitucionnos de
poi' que l'lll nrtigos anteriores 11 Constitui~,~.o 
cstahclecou as diJJ'erentcs ;.:a.rantias, ci provn. 
elo q no nquol!c art.igo :ts compreltendo todas 
o purtantn ns immunit!ncles pat•lu.rncntm·cs. 

Sn.lvo si so ontcnt!e que :t itnmnnirl:Hle p:u'
la.mcnl.ar nfi.o cí :.nwantia, consW.ueional. o 
que nfi.o so p,:,rJe clizm· com l'unt!n.monto. Niio 
l1 g-arn.ntin. üH1iviüual, setn dnvidi~, mns g-a .. 
rn.utin, do l'ttner;:io, o tanto uma, e·nmn outra 
"~l.n.hclr•eidns peln. Cottsl.il;uir;~o o Jlot'l.anto ga
l'i.Uttia~ CIIJISiitJJCÍOIJa.C~ 

.E' ~oh 1·;-;~n di'IWill i lliii,':Ín dA g'IU'nll Lia eonsl.i .. 
tnci ou ai , los t'L'Pt'l'>H.•ttl:aul.t,~,q tlü n. C<>llSti tu i•,,iu> 
do Clti!o oxduo as imtnunicludes p:wlamon-

n 
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tnrcs d:ts gnrn.ntias suspensas pelo estado do 
sitio. 

E' a. consUtuic;fi.o cllilcnn, do meu conheci· 
mento, n. unic:t que Jitr. tn.l oxcepr;iio: todns ns 
outras, dn. Europn ou da AmcJ·ica., con1o a 
nossa., não distinguem, e portunto compre· 
hcndem entre a.s gamntias suspensas essas 
immunidades. 

N:t Tnglaterrn. o nos Estnrlos Unidos é isto 
expresso. Narl:t adeanta. cm contrario a obser· 
vnç,ão do nobt•c senndm· pelo Rio Grn.ndo do 
Norte, do que nestes pl'izes não se suspende o 
ha/Jcas corpus sem lei do p:wln monto ou au
torisação do Congresso ; a. questfi.o em si fica 
:1 mesma; a immunidade se suspende si sus· 
penso o haúea.<-,:o1·pu.<: este é o principio. 

Tambem entre nus o Congresso é que de· 
clara o estado de sitio e, nn. ausencia delle. o 
Poder Executivo, mt 1·e(i:1·cndwn do Con· 
grosso. 

Si, como disse, <trora, a constit.nif;.\io do 
Chile, as m:d$ const.itniqries do velho c novo 
continente não disting-uem, n:lo exceptna.m 
as immunidades p:wJa.mentarcs, nii.o vejo 
como entender-se de modo divc1·so o :trt. tio, 
g·enerico e inrlistincto, rle noss:t Constituif;ii.o 
li e 24 de fevereiro. 

O nobre senador-, parl;indo de que a im· 
munidade destinadn. ao IJem pnlJI ico niin tem 
mzii.o de ser quando utilis:vh p:u•:t o m:tl 
social, allmitte a suspen~fto da. immnnidadtJ 
si :tpa.nhtttlo o deputado ou senador em fl:t
g-mnte com as armas na~ miios, em lucta com 
<t 1\Jr~tt puiJJicn.. S. Ex., está chwo, colloc:t-se 
no ponto do vista do seu projecto quanto n. 
opportnnida(le da t!eclaraç,ii.o do sitio. 

Ma.s si o cstlldo de sitio pride verificlll'·Se 
n.nt.cs d11 insnl'reic;.iio, ou lucta. it mfw :wm:ul11, 
si a immnnida.de destinada. ao bem não sub
siste para o mal publico, como dcix:tt· o re
presentaüte süo e s:tlvo, impune, si cllc é o 
ca!Je~:t do motim. :t :tlm:t iln ~ctlic;iio, qne 
pl'OllllZ tt CO!lllllOI}ii.O? (1'1'llCrtii/·SC IIJIIU'IC.<.) 

Observn o hom·;tdo senador peln. B:.tltin., que, 
semlo o Congresso o juiz do e~tado do sitio, o, 
pnrt:tnto, do Pre.<it!ente d:t Repu hl icn., que o 
doc!<tri1, ftcnrin livre tt esta aflitst:w n~ seus 
juizes. 

Invertendo os tel'J110s dn. qurstfio, ou direi: 
E como permittir que srjn. juir. do ostn<lo de 
~i tio o tloput;:ulo ou senadm· que. conspil·anrlo, 
deu cn.usn. n, sua deel:w:u;ii.o? 

O StL Vmnnw DA~rAsw-Si ror ('Til maiorin. 
(•. n, nar;íi.n qu(\ l'CJli'CSentn,; em minoria, !1:1 de 
SCJ' nncido pcl:t muítll'ia. (JJ'"''Ios.) 

O Sit. AlllSTII>ES Lono-~Tn~ em torto o caso 
essa l1~·potlwso wiut', coustir.ucional, e rovolu· 
cioun.rm, (!la ollt,·ns "J"""lc.<.) 

O Sn. Col·~i.ll" N CAMI't>s-E~sn. liY[>OI.ii<'Sü da 
mnitH'ia. do Co!lg'L'O:-;ktt u.tLiugidn pulo e~tatlo de 
sil.io, qun.nrlo ''sta cnnspil'a. niio t\ !l'gnl, por-

qne e n revolução. E si o Presidente da Repu
blica tambom representa. a na(·ão, não va.le 
que a maioria do Congresso n represente para 
que se dig:.t que ti n. na~ão que a.poia.a. sua. 
conspiração. 

Si. porém, é um ou outro representante
si é tt minoria que conspira., como ficar imune 
para ser .i u iz em acto em que é parte? 

O Sn. Vmmuo DAMASJo-Nií.ofici1m isentos. 
llnm_m!idade nüo é impunidade: Elles teem o 
sr.u .JUIZ natuml que o a propr1a Camar!t. 

0 SR CO!lWO E CAMros-Ma.s então a prO· 
pri11 Camara os chamará a.o seu seio, não appro· 
vanclo o cRtado de sitio, ou suspendendo os 
seus cifeitos, em todo ou em parte. 

0 S!t. VJHGJLJO DAMASLO dit Ulll a.parte. 
0 SR. COEL!lO E CAMPOS-Ma.s como~ Como 

deixar de ser juiz do estado de sitio o repre
sem:.tnte que lbi causa, mas immune, si elle 
nü.o pl>de ser processado sem licença. de sua. 
C<tJn<ll'a, si nfto fic11 suspenso tlits funcções 
sinfio quando pronuncim\o? 

Como ~na c;unam poderá consentir no pro
cesso, si este ó acto tlo Poder Jmliciario, 
si o Congresso é que primeiro, approva ou 
ni'io o estndo de sitio, e óm consequencia e que 
tom log-n.r :t :tcç·iío .i udicial? 

Como no exm·cicio ([e suas funcçües deixa. o 
rcprcsentn.nte do conliecet• do estado de sitio, 
si ttntes do proce;sn, si suspeição lia e moral, 
e deste só ello e juiz ? ' 

De mais, não comprehendo como, quando 
t.odtt a populac,,ão soJfl·e 11 pressão, o vexame 
de suspemüo de gnmntias por facto em que é 
p:1rte ce!'!o numero apenas dos seus membros, 
porque nfio lm de soJ!'rel-a o deputallO ou se
nador q ne conspira ou faz sediç,ão, su porque 
é ropresentn.nte dn, lli1Çi'io 1 (Apnrtes.) 

A inununidatle parlamentar, si e um privi
leg-io no ínteres'c do uem publico, nüo póde 
seL' o salvo contlucto do cl'ime contm:ts insti· 
tuiçücs, pam que quando, por bem destas, são 
~uspensas as garanl.i:ts, não fique ella tam
lJclll suspcn~a. 

Niio pretendo mais liberdades e g·amntias 
pa.r:t. meu pa.iz do que aqucllas que consagra.m 
nações cult;ns e mais adeantadns. 

J~eceio, temo que tanto libemlismo não 
venhn. :t Sct' lice!lí':t. (Apoiados.) 

At•gumenttHo com o ttbuso do Poder Ex· 
cutivo. E onde est:'L o Congresso para colii· 
bi!-o, restituindo :1$ gttl.'ttn Lias e responsallili· 
santlo? -

O Sr:. VIRtm.w DA~rAsw-Pois niio! 
O Sit. Co!·:L:I.' g CA~rPos-Pois nüo! diz o 

hom•at!o st•n:ttlor. /,li! S. Ex. repclle <L mzão 
do sct• do g·over1w republicano; porqtw, si 11 
vertlatlei1·n. l'Cpuulictt ú a t!umocr<ttica, é as
~ont.n o hnso tlulln. rt t·e~pomahililladc. 
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O Srt. Vrnrnr,m D.\~rAsro-Quor·o justa.mon to 
a. l'C~[lOI!Sa/lilidalle, mas na. !i'>t'!lla. >.ln, Consti
tui<:IT.n. 

0 Srt. CA~!pog S•\Ll,l~>-V, Ex. fjllCl' m:ti~ 
<lo que n. respons:tbilidadc, rjum· climimw n. 
n.u kwid:\lle. 

O Sn. Vmmr.w D.ur,\sJo-:Niio ltn. tal. 
O Srt. CoELJJo ll C.urpos-Poi,: a. l'CSJron~n.

l>ililln.dc nn. /i'n•nut dn. Constituk:i.o ú e~t:1. :t 
[jllú rtlludo, do [jll:Ul<IO Sl!S[llill~:t~ :1~ g'lWólll· 
tias, ~uspCIII'n.s üs immnnitl:tllt>S, ~nJ, n. gm·nn
Li:t de rc~pon~n.l.>ilidadc do Podei' Jlxceutivn c 
do Congresso, qno conhece dn sett :tdo. (ff<t 
diõCJ'SOS apm·te.<,) 

Estn. insistoncin. <loo nobres senarlor·es Jhr.-me 
lemiJI'/lJ' tt obso:·l':tt::In jutlicio>n. do um lWOllO· 
mistn. que, depois de •>.r:onselli;u· as prec:wçues 
todas contr·:t os abuso~ elos l.>aneo~ cmis,;n. 
J•es, ade:tn~:ou que, si ~e fJHeria tlo todo
ponto elunmm• n. possihiliclaele do :ti>uso ou 
insuccesso, o rcrnmlio soria. eliminar· a insl:i
tniçü.o, isto c\, ncabar com os i>n.ncos. 

Si llÜO Vótlr>lll IIS ]lt'CCttU~•iícs m . .<O:l.Y<fiS tla 
lei, si a l'OS]JOn~:l bilidatle legal e mm·al <lu 
Pot.ler Exccutiro, sr o Cougl·csso, cm su:t mis
s~~ l_lscalisa.dO!•:t, nãn s~.o g:r.1·n.ntias pcln. p:lS· 
srhrlrtlnlle n.mti:J, :1" ::),uso. su rust:L um a! viJ.r·e: 
eelimin:tr o cst:u!o ,Jc sitio. 

O SR. CA;u•os SALT~Es-Apoiarlo. Ou. o e;:
tnelo du sitio, como deve set•, ou se n elimine. 
(]{a OI!IJ'Os apaJ'/cs,) 

O SR. CoEuto g CA:I!Pos-Sl> ]ta t.lous cami
nlws: ou regular o estado de sitio, como a 
ConRtituiçiio ustabeleccn e os po,·os pt•aticam. 
ou l'Ci'ot·m:w a Constil;uit;ITu, r>rirnimtrHin o e:;
tntlo de sitio ... 

0 Sn. Vr!WILJO D.DrAsro-Et•:t mollror•. 
O Sn.. Cor-;Lllo ~~ CA)tPos ... ,lt,ixn.rHlo n. 

cn.u~:t tht patt-in., :1. ~nl vw;iío pnl>licn. em mo
mentn:; critien~. ú. mer·cê da~ eit·cnm:<l.n.nei:~.s 
isto e, lL itnpat.orWi/1. 1;:t]I'UY. do~ l'CClll'~OS Or•tli: 
nn.rios do gov(~i·no, ou ú l.Jeniguidn.llo c dls
crct;iio tlos p<il:roleiro:; u n.n:~t•elti:<ttLs. 

0 Stt. CA)li'O:i SM.J.I•:s-Muito lx>lll, 
.O Sn. Ctii~J.llti 1~ CA~n·u:;-Et•:t melltm· ... 

dix o l1om•atlo ~<llmtlor. Pni,; bem. J•lilbt•mu-,;u 
n Con:;~tui(•:i~,.Jit fJlle, pelo ntr'<tso do nosstt 
m!ucat:an polrJ;Il::l, n re:<ponstL!Jilidat!u ,·, cou,;n. 
vn .• U!ll.sonlt~l t:.dv~·z~ '' niTo p·,tlemos nmnl:et• 
Jl!'lllEJP!Os nrnst.rl:lll\•uc,; que Li•']Jerldnm d.t'illt. 
Sr 1rao cor!lre~:esse o o<pil'il:o l'oprr!Jlicn.un tlu i l
I u~i.I'D :;e nado r:. podcrin vm· ''lll wa~ pn.J:wt•a,; 
:\ COrrflBillll:t.('/lll d:1, f:.t'jill i>fit:ll, ('1','1JI"00·s~ 
OJJ'1.i'lf'S,) 

~fn,; n:i.o; espi.l'il:o~ pt•a.tico~. ,::tbt>mo:< qtw,:;i 
o 1•sl:ndu do srt:Jn nau l'Ni.iver· nn, !<li, o [llltltw 
l'ü~poH:-:asol p:'ia urdP!ll duve h.;.: YUt.l~s invun
\.:1.\:o; ptwqun. ~: n st~g·tn·aw.~a pulJih~n. ,·~ u Jll'l· 
ll1DII'U do\'DI' do g'OVPI'llll, ~j lhlJtn.IJl OS IJJOio:-! 

nrtlinn.t•io>4, sií.o illcg-:ws mn.:; legitimas os ex· 
t r"a.tll'ti i !li LI' i os o 

Ot·n., JlO!' que olJPign.r o govemo n. for·ir n. 
lei e$/.a.lwlccentlo a seu n.rhict·io o estado de 
sírio, tlopcndcntc de um bilt ele inclemnida.dc ; 
cm ver. do nutorisn.l-o por· lei, moden.nte ~na. 
r·osponsrtl>i !idade'! 

A(in:tl, Sr. prositlcntc, si depnütdos c senn.
dt~!'t•s wi.11 qurwem sct• attingitlos pelo estado 
de :;itio-(J n~.o conunottct•etn crimes, perl;ur· 
h:wdo a ordem, :t par. pn!Jlic:t llOf' secli~ücs c 
cons~il'ttr;t!es, qu:tnt.lo ]lt1l'tt ns ma.nilestac;õcs 
tle sem Jlatt·íoUsmo toem " tribuntt,tt imprens:t 
os comicio~ Jlnpul:u·cs. 

Jmmllnitla.tles pal't\ tt tlcsordcm... nü.o 
Ctlll11Jl'cllCllC[O, 

Ar.c.u;o;:; Stts. SE:-iA!JO!mS- Apoirttlo. 
0 Su.. Cor•:wo g C,uJ!•0s- Volvamos ugom :'L 

partr; do pro,iecto sabstitntivo que .entendo 
com os ell'eitos tlo ost,ado t\o sitio. 

Blnntscllly, not.a.vel publicista citutlo pelo 
illustt•n.do senn.tlor, <leiJois ele r·etel'ir-so it cx
ten,:~o cln~ Jiwrrltlatles c• medicln.s do estudo 
de sitio, accrcscent:t que estas medidas tecm \i
mi tu~ rmLurac~. como a sun. pt·opot·eionalieladc 
it gm.vidn.cle dn. situ:rç•~.o excepcionnl, q ne e lias 
St\iam pr·ovi:;oritts c não tlt•finitivas, tt r•cspon· 
SttlJilitlado legal, C :\ Cl'SNrtr;ii.O llellttS Si CCSStt O 
peP ig'o . 

Em !'Ola(•~ o it ceRsn~~.o. elle :u\clittt que ttlgn
ma;: legislações limitnm de nntomü.o o tern110 
rltt dictndm•:t ptLl'tt fJUO elht nito se enl.ltronise. 

O n.rt. HO pt·esct·evc :t Jlxar:üo de um tempo 
dctcrminatl" ao o:;tatlo de sitio. 

Os m·Js. :i" c li" tlo substitutivo que se clis
cutc pr·nem·:un <1m· mndttlirlndc pm.ticn. no prr.· 
cei to cons I i /;ucional. 

Dizem estes n.t•Li:;os. (L8.) 
E' conl;r·a tnes tlispo,:it;i'íos que n. opposição 

tem n.ssesl.ado ns :;rms rrwt/IO!'rs bttterias. 
Corno n.utori~:.tl' o Poder Executivo a pr•cn1lf>r' 

o n tlc.<kr·r·n.t· por· seis mczcs, sem processo. 
cont1•:t tocln~ as leis cm vi:.;or? Como, lcv;m· 
tatln o sitio, pcrmn.nccorem ttindrt os seus 
c.ll'cito>. f[rrn.ntlo o estado de sitio e .levantado 
si desapp:U'L•cu o per·ig~.> u, port:tnto, qrta.rJtlo 
wio tcom m:tis mzilo do NCl' :t:< medidas cxcep
ciuwws oJnpt·egnr.ln~? E' n que diz n illnsi;J•n 
Ollpn;;it.;ilo. 

Umu. H[ll'(~cin.ç•:'Lo mn.i~ clctitl:t convcnco tln. 
in,nitl:Hle do taos n.ppr·clwnslies. 

Antes do tnrlo, niin :u.lmira quo [lOSRn. n. au
l.ol·itlatlo pt•entlor u dosl.t•!'r't\1' ii'>rn. dos cttso~ tht 
lui, JltWfJllC o,:sn. n.>rüwis:u;:i.ll oxcopeional ú .lbit:t 
qu:wrln su-.:ponsn~ as gat·;tuti:n.:, no intcl'os~o 
da. segJJI'i\,Jll,~n. p11 h! ien., q uo pt.'Jdo exigi I' o (1111-
lJJ'Cg't) tl(•:.:sn.s uwdida~ violonta.:-:. nxecpc:iunau~. 

lUpoi:-4, 1·N~:n.s OJPdida~ ~fi.n it(/llf~lln:..: IIH'::ilrl:t~ 
IH'uvi:-;la~: no ap/;. NO. ~ ~!/'. n tio modo mn.i~ 
li IJtll'<li, JlOI'fJ uu 11 xn. u ma.xi 1110 de Hui:; ll\(!1:1!N 
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para Slla dl1raçilo, que, pela Constituiçilo,
p<lde sel' de maior prazo.

,'l üisposiçiio do art. 5°, app~1l'entemente
muito odiosa, é todavia mais liberei'! que a
Constituição, mas commette a inconsequencia
de autorisar a prisão pOl' seis me2eS, qU<1ndo
o sitio pÓlle ter maior pmzo. E, neste caso,
como Í\tzer? Soltar os detentos qllanüo o pe
rip:o continúa? Submettel-os a julg;amento nos
tribunaes, ,tntes que o Congresso conheça do
facto, occ,l,,;iollêlnclo porvent.Ul"l, decislJes anta
gani cas, como mostrarei? Não é possivelo

Nilo me repugna :lo disposição do art. 5'.
Em Inglaterra, o juiz d8 p,tz. si algum turbu·
lento não presta fiança, o destel'l'a pOl' quinze
dias. A leide li de ontubro de 1836, declaranclo
a suspensão das garantüls no Rio Grande do
Sul, autorisou o presidente da provincia a
prender em certos casos por um anno sem pro
cesso.

O quo me· parece é a disposição inutil,
quando ella se acIJa perfeitamente compreben.
dicb no art. (io. inquestionavelment.e mais ra
cional, quando limita os eifeitos do estado de
sitio ao; implicados ne11e por bem (k l'esti
tl1ição das g"i1rantias á parte ordira e Sll, ch~
popu lação, que não tleu causa á suspe:Jsão d<1s
g'lwantias.

A questão é esta: com o a,tfastamento lle
certo numero de indivi(luos, por detenção ou
destel'l'o, cessa o perigoll da segurança pllblica,
que a presenç" de t<vs indi vitluos compro
mettia.

Nestas condiçues, suspender o estado de :;itio
em absoluto é collocar taes indiv iduos no
meio ele que foram tirados por perigo da ordem.
Lo.~.w, para que taes indi vidllOS não voltem,
por C<1usa delles é preciso continuar o sitio e
conserv,tr tOlla a populaçiio sob <t pre·sll,o da
slIspensão Llas garantias. O que Cnz o ;u't. 6" 'I
~lIspell(le o estnLlo de sitio. deix:mdo apenas
subsistentes as medidas emp1'eg:tdas contra os
individuos suspeitos até que cesse o perigo do
seu 1'etol'no.

Acho isto justo.
Pois umr" p'pulação, CO'110 a desta capital,

de 700 mil i1lmas, !la de ter as g;arantias sus
pensas por mezes dilatados só pàrqL18 :"Igumas
üezenas de cicbdãos detentos ou destBl'raLlos,
levantado o estado de sitio, podem, voltando,
perturhal' a tranqu iIlidalle publica 'I

O SR. VIRGILIO DAMAsIO-Continüa o pe
rigo?

O SR. COELlIO E CAMPOS - A serem r2S ti tu i
d~s de logo as garantias, p')cle ha"er per'igo.

Os SRS. VIRGILIO DA~L\SIO E CA~IPOS S.\LLE·]
dito apal't':s.

O SR. COELHO E CA~IPOS - Si não hou ver pe
rigo, cessa1'lI,o tambem i1S medidas; oão resti
tuidas as garantias a todos.

sGNADO i2 - v. II

!lIas, si houver perigo, é justo que soifra,
toela a P'.;·pubção pelos delictos ou liJ,ltas de
alg'uns dos seus membros? E a· lei que decre
tou a suspens:io das garantias contra todos
n5,o pode limitar os seus eífeitos a uma parte
somente, isto é, aquelles sómente cuja presença
desafia os p81'igos da segurança pulJlica?
Quem pÓlle o mais não pode o menos f

Os SRS. VmG1LIO D.UUSIO E CA~IPOS SALLES
dãl' apartes. •

O SR. COELHO E CA~IPOS - Replica-se que
neste caso suspenda-se o est"do de sitio e sub
mettam·,,13 os sediciosos ao j ulgamento pelos
trib11naes .

Qnando isto fosse juridico, não seria poli
tico. Em casos taes a medida de mais eífeito
é o aífastel,mento dos suspeitos do meio em
que, pelas suas relações, compromissos, infiu
encia e recursos, podem perturbar a segu·
rança publica.

O julgamento no momento, ou logo depois,
traria resuLtado contrario, porque a presença
do, principaes cIJefes, a sympathia dos seus
alleptos. o apoio que se lhes procuraria chw em
seu soifl'imento, a discussão da causa, nem
sempre com provas sufficientes, a alJsolviç'ão
provavel,-pois que o estado de sitio nCca sup
põe o crime consummado,-a impunidade con·
sequente, seria tudo compromettedor dos
interesses da ordem.

Em tal caso comprehende-se que é de mais
eifdto o aífastamento temporario, como me
dicla de policia, do que o julgamento.

O SR. VIRG1LIO DAJIAsIO-NIas onde colloca
V. Ex. o poder ,iudicial? Ellmina-o ou aver
ba·o de suspeito 'I

Os SRS. CA:\IPOS SALLES, ELYSEU MARTINS E
OUTROS cmo apartes.

O SR. COELHO TI: CA:\IPos-Terei occ<1sião de
dizer quando cilega a vez do Poder Judiciariú,
e verá V. Ex. que, nos limites de sua compe
tencia, não o elimino, nem o averbo de sus
peito.

Por;l,gora adeantarei só mente que emquanto
existe o estado de si tio ou perm"necem as
merlidas tomalbs em consequencia delle, não
se pode dn,r a acçiío judicial.

Nem o nohre senador pela Bahia,que diverge
nesta parte do pro,iecto, que faz depender a
commoe,jo da reunião <1rmada de 10.000 ho
mens,-':'e pelo contrario opina pelo projecto das
commissües-, pl,tlij coI1erentemente pretender
que sejJ, preferivel o julgamento, e não a
continua.(·ão das meclit!as,pelo levantamento elo
sitiD, quando S. Ex. salJ8 que, pelêL c1outl'ina
que adoptamos, mesmo sem o crime consu
mado póde decretar-se o sitio, e, portanto,sem
matel'i<1 ainda pal'a o jlll~·"mento e cond8m
nação.
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o SR. VIRGILIO DAilL\SIO dá um aparte. O SR. VIRGILIO DAJIASIO- Vamos procurar
O SR. COELHO E CAJIPOS - Si assim é, como exemplos de outros petizes, qne não tem appli

preferir o julglLmento pelos tri Imnaes, logo ca,;ão ao nosso.
que ley"ntailo o estado de sitio, em O SR. COELHO E CAlIIPOS - Ja citei a lei de
vez da continuação dos seus elTc:itos conlra os l836, autorisando o presidente ;;0 Rio Grande
susp['itos sómente, por bem da onlem e para do Sul a prender e llesterrar por um anno
que st\jam restituidas as garantias á parte sem proce::'so. Exemplo de casa.
innocente da população? O SR. ELYSEU MARTINS - Mas ninguem foi

Seria nada menos que comprometter os in- para Cucubr.
teresses ela, ordem publica, ou veXl\r inutil- O SR. CA~IPOS SALLES - Tlfas foram deste1'-
mente uma população ordeirlL contre' todos os rados. E' o que se quer s<1,ber.
principios dejl1stiça. O SR. COELHO E C'J\IPOS- Por ultimo, CitlL-

Os SRS. VIRGILIO DAJL\SIO E C\iI[POS SALLES rei aos nobres senadore" meus mestres em
dão apartes. doutrina republicana, um exemplo da repu-

O SR. COELHO E C,UIPOS - Diz, entreüênto, blica Norte-Americana, prototypo em taes
o honra.do senador p2lcL Bahia rcpetmdo um materias. E' a lei de 1 de fevereiro de 1867,
argumento üo nosso illustrado coHega pelo que restituindo as gamntilLs suspensas pela
Rio Grande do Norte: Si o Codigo ~'enal isenta suspensão do habeas-cm'pus, exceptua, entre
de pena os conspiradores que no acto do crime tanto, dellas,certos individuos,rrispondo no seu
sa arrepenüem e se affaSI,;}lll, como 11,ntes do ultimo lêrtigo: «Esta lei não terá applicação
crim3 decretllr o estevl0 de sitio, prendel-Ds e no caso de qtmlquer ciehtdão, que esteja preso
desterraI-os ~ soh lL vigilrwcia da autoridade miliüer dos

Estados Unidos, imputado de qualquer offensa
O SR. VIRGILIO D.\:IIASI0 - Kão üigo i,to. militar, ou que tenlla iniciado ou ajl1Llado a
O SR. COELHO E CAJ1Pos-Parecen-me 0uvir rebellião contra o governo dos Estados Uni

tam1Jem de V. Ex. Em todo caso dil'ei: pro- dos, anterior lt pass::tgem desta lei».
cederilL o argumento si se trllüêSS2, do ,iulga· Ahi está conslLgraC!o ne,te artigo da lei
mento por aetos pl'cparatorios, os quaes. si amei ica,mL mais ou menos o que dispõe o
podem autorizar o estado de SitiO, nilo são art. G' do projecto substitutivo. esse grande
basbntes plwa a cOllllernnar:,ão; pOl' isw. em esmneh1,lo, no llensar dos llOnrados senadores.
geral se diz, que o estaüo de sitio nBojlllg:l. O SR. VlRGlLlO DAoL\ZIO - Lá não ha o
não condemna. estado de sitio; 11(1 a suspensão c!o habcr,s-coJ"-

Um individuo que usa de armas prohibidas, 1)/lS. (Hu 0llt,'o, ojJrt)"/Js)
não póde. por isso, ser reo ele mOl-te de oífensa O SR. COELHO E C \ JIPOS- O caso e o mes
physica, mas não esclLp" á acção rb policin, que mo; o que ha e que os americ:1nos são espiri
póde reprimil-os. porque taes eL!'m:,s pOllem tos praticos e I1ÓS somos ima,ginosos senti-
ser occa,sião elo crime. mentaes, impressionistas. não sabemos tão

Um individuo suspeito .' bem como eiles accomodar os principio,' aos
O SR. VmGILIO DAilL\SIO elei. um lLparte. bctos.

Dalli vem essa nossa eterna descon-
O SR. COELHO E CAJIPOS ... quem traI com- tíanç:L }J010 pOller. de modo a suppol-o sempre

sigo gazúas e outros instrmnentos analogos, commettendo arbitrio;,. almsando, como si a
nãoe pur i8S0 processado ror crime de roubo; respom:abiliclaele do cewgü, a scüisfação do cle
mas a policia toma precauções... . ver, a estima public:L, os lLpplausos elos con-

O estaclo de sitio é a maneira da medida po- temporaneos e o juizo cllL historüL nadeL l:esem
licia!, pode ser decreta,üo lLntes do crime, no espirito llo ciebdão inve'tido ele tão iLltas
quando Im (1etos preparatorios deUe, ou [1,ClO, fUl1cç,';es.
capazes de prolluzir commoção. Não. SeI11IOr8':; não é cnrial elescrer de to-

O SR. VmGILIO D.\:IL\:'ID - E' preciso 'lue elos e üe tllllo; é preciso conliar tlLmlJem nos
os taes prepa.rlLüll'ios tenham traziLlo pcrigo pOlleres puiJlicos, e preciso dl:'ixar um tllnto ú;
imminente. boa marclllL elO:J neg'ocios ao critel'io e bom senso

O SR. COELHO E C.DIPOS-Sem duvida: esse (h, seus repf"e,entinte~., e suppor que o Po..
immillente pel'Ü:o ela segur,m,lL 1mblic:\ l; con- ller Executi \"0 e o Congresso se compenet:'e
diçiio da declaração üa e:"t:lüO de sitio íapa"es.) de ,\11 a re:;lJonsabilicln,le, e niio qllO aqllelle só

respir~~ odios e pa.ixões, e este sejeL uma cl1an
Os a,partes me teem llesyiaüo n111 tnnto, cella. elos sem' netos! (T"oC'Lm-SiJ ,-coetidos

Reatarei o fio ela minha or~ll:iio. "i)(j'I~.'; IJ"" in!"""')I,;"eiJl o Ol"ur!")'.) "

..Já referi o exemplo do juiz clt" p~.z illglez OSR PRESIDE:\'TE-Quem tem a palavra é
que destel'r:L por 1:J llias o turiJulento que 'I o Sr. Coellio e Campos; peço 0,08 nobres sena-
não prestlL fiança. elores que não o interrompam.
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o SR. COELHO E CA~fPOS- Si, pelo que te- del-o, ~i decretado, em sua, a,usencia" pelo
nbo exposto, são justifica,veis os arts. 5' e G", Poder Executivo.
a,cho, entretanto, que o ,trt. 5" deve ser S1.1[1- O estado de sitio não consiste sómente no
primido: primeiro, porque sm, clisposição se decreto que dechwa, ~t suspensão das ga,rantias
contém na disposição mais geral do art. 6". sini."lo tamhem nas medlclasadoptadas em con-

Estes artigos dizem. (Lê.) sequencia, quaes a detenção, o desterro, pam
Si as medidas que ,pelo art. 6" permanecem cu.]" allopçilo, fóra da;; Hs ol'clinftrias. é que

quando suspenso o estado de sitio, são aquel- se suspl'ndem as garantias. Portantó, si o es
la,s mesmas de que cogita o art. 5", não tem tado de sitio é medida de nn,tureza inteira
razão de ser este a,rtigo. ml'l1te poli t:ca"a mesma na,tureza teem a,s me-

Em segundo logar. pelo art. 7" ao Congresso clicl<.ts tunmclas. sem as quaes elle não teria
é que compete conhecer do estado de sitio e dIeito pl'atico, seria, illusorio
medidas consequentes. Ol'a, póde succedel' que Con~equ,'ntemente, na faculdade que tem o
o Congresso se reuna s~te ou oito mezes de- Cong-resso de a,:'1Jrovar ou suspender o est,'tdo
pois de declarado o estado de sitio, e pelo de sitio se compr"llel1lle tambem o aprovação
art. 5° as medidas tomadas podendo ter dur".. ou snspensi'í.o das medill:ts tomadas.
ção menol' de seis mezes, e dispondo o art. 6"
segunda parte, que, findo este prazo. se am F,')ra disto teriamos dnas competencias
submettidos os pacientes ao Poder .Judicic1.rio, antagonica,s excll1sivas produzindo decisões
póde a.contecer que este poder julgue dê um contradictol'ias e impra,ticil;veis; o que não
modo e depois o Congresso resolva 'de moclo seria pos:,i vel sem a,b"urdo.
diverso; resultando, portanto, decisões encon- RcconlJec81' a,o Poder .Judiciario o direito de
tradas, uma verdadeIra collisão,um absurdo. intervir a,ntes da deliberat;'ão do CongTesso

para, apreci:1r e juba,r :1S medidas toma
O SR. ARISTIDES LOBO- O Poder Judiciario elas em con'equencÜL Llo es,ado ele sitio, seria

só póde intervir depois ele reunião do Con- terir o pree'ito constitucional qlle dá esss~"
gresso. competencia, priyativa :\0 Congl'(,-·so. pôr em

O Sa. COELHO E CAMPOS- E' porque en- conflicto os dous podere-' e annullar as vanta
tendo tambem assim que opino pela suppres- gens dessa mediclcl extraorc1ilmri:l, pela inter
são do art. 5D • yenção. em aS;;llmptos politicos, do Poder

E' por isso ainda que entre as minhas emen- ud.ciario. que delles não pr'lde conhecer.
das haverá uma no sentido da tl'ansposição A bOêL doutl'ina nestêL 11J,t\, ria é que o esta
da segundêL parte do art. G' para o final do do Ile sitio e acto de apreciação sober,,,na do
art. 7D , indicando assim que, so depois da ap- poder que o decl'eta,. Si, na ausencia, do Con
provação ou suspensão do sitio pelo Congresso, gre::,so, é o Poder Executi vo que suspende as
e que pode interYir o Poder Judiciario. gar:mtias ronstitucionaes, é elle, na occasião,

Nesta, ordem de idéa", ::ir. presidente, entro ojuiz do acto, sua. opportunidade, e. portanto,
naturalmente nadeiJatic\cL questiio da inter- da, medichLs que tomar "ti re,'àenr/uiJI do Con
venção do Poder Juclicia,rio, que o art. 7u até gresso.
certo ponto resolve, sem que tollavia me ex- E si, C0ll10 (lisse, a appl'o,,-ação e suspensão
plane para que nilo abuse mais da attenç:ío do esta-do ,le sitio importa appl'ovação ou
com que me honra o Senado. (lV:70 apoiadas.) suspensão das medidils, si essa approvação

não é de jurisdiçilo conwrrente e ~tntes e ela
O SR. CA.MPOS SALLE5- V. Ex. tem clis- l)]'ivativa competencia do Con~.'Tesso 1)01' clis

cutido brilhantemente. posi<;ão expressa, da ConsW uição, como intro-
O SR. COELHO E CA~fPOS-Pelo art. 7', só ao met.ter-se o podeI' judicial em i'l1ncção priva

Congresso compete conhecer do estado ele si- tiva de OIJtI'O poder ~
tio para apPi'Oval-o, ou não, e homologar as
medidas tomadas, mantendo, suspenllendo ou O SR. CA~fPOS SALLES dá um a,parte.
prorogando os prazos fixados para a sua du- O SR. COELIIO E CA:lIPOS - Assim entendo
ração e eneitos. que sobl'e :1 questão PO:ilicct du segul'ança, pu-

Em que pese áquelles que entendem I]ue Mica, ele que I'esnltoll o estallo ,te sitio. e "s
não obstante a incompetencia do PodeI' .I LIllicia- medielêLs toIl1a,das pOl' iOI·t;'a delLL. nada tem
rio para conhecer das quest()cs politicas, é to- que ye,' o Poder .Jmliehwio, allt'cs que a res
daviadireito e dever seu tutellar os dil'eitos in- peiro deliiJere o Congresso. ("lINdes.)
dividuaes compromettidos nellas, logo que c:eja Se pergunta, entr'eta,IFO, ~i os direiros inrli
levantado ou susp~nso o esta.do de sir.io, não viduaes envolvidos na, qnestão politica., não
l1a duvida que o ar-t. 7" contém a doutrina te2m m:üs pOl' si a e~'itle pl'oLector:~ do poder
genuinamente constitucional. judicial?

O art. 34 n. Zl da Constituição confere ao N,\o I) contesto: mas que <'ss" proü,t;'ilo se
Congresso a "ttl'lIJUição pri vativa de decbrar, faç" sem compromctter ~t questlio politica,
o es~aelo ele sitio, ou ele approval-o ou suspen-Inem eliminar a competencia do Congresso.
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Dentro destes limites póde ~gir o PodeI'
Jucliciario.

Assim, si á som!Jl'~ destes actos politicos se
commettem excesos e cI'imes no que respeita,
á praticêl das meclidas a,doptadas. si se infrigem
as leis regulador~s dessas medidas; si, levan
tado o estado de sitio, se tmta de conhecer dos
delictos praticados e que detel'mln~ram a
suspensilo das gêlmntias, abre-se a, competen
cia judiciaria.

Exemplos: Si ~ detençilo é lllna prisilo p[1,m
crimes communs, si o desterro nilo é no terri
torio do p~iz; si detenção e de"tetTO, findo o
praso, continuam sem que se restitu;,t a liber
dade, ou não sejam o; pacientes submettidos
a processo regular; si a propriedade seques
trada nio é restituid,l, findo o perigo. é caso
da intervençio do Podei' Judlciario em ga
rantia aos direitos individuaes feridos contra
'lisposiçues mesmas reguladoras do estado
de sitio.

Não preciso dizer que, afora ess~s medidas
l'epressivêlS na pln'ase da ConstituiçJ.o, nenlm
ma outra póde ser imposta como conclemna
çiio e pena sinio pelo POller Judiciario em
processo regular.

Semelhante intel'vençio, está claro. ptJcle
ter logar levantado o estado de sitio, confor
me a natureza e a urgencia do acto em ques
tão, 1'01' bem da lei que o regula; mas de modo
que a suspensi'io das garantias e as medidas
tomadas nos termos da lei" respectiva não
sejam affectadas ou modifimdas antes da deli
beraç'ilo do CongTesso, ou do Poder Executivo,
na ausencia delle.

A lüstoria norte-ameriC'lllG. refere-nos o c~so
de Jakson na guel'm ,Ie 1812 ~ 1814 prendendo
o culpado e o .Juiz que lhe concedeu haIJe((:;
CJT)JltS, sendo elle depois multado pelo mesmo
juiz por haver-se opposto a essa ordem, multa
que pagou e de que muito annos depois llOU
ve restituição com j mos pelo bom direito com
que procedeu.

Em 1836, concedida ordem de lw}JeLH-corptts
por juiz desta capital a presos politicos do Rio
Grande do Sul para aqui remetcidos, não fbi
cnmpricb a ordem, e lIlêlndado responsalisar
o juiz.

O art. 7" resolve de vez essas questues e tio
eonsOêlntemente constitucional é a sml dispo
siçilo, que nilo tem elb sofft'ielo impugnnção
séria no Senado. (Apoiarlos.)

11 regm é - que o Congresso conhece do
acto do estaclu ele sitio e das providencias em
consequencia delle, e o Podel' .Iudiciario dos
excessos e illegalidades praticados á sombra
dessas providencias.- Por isso, por emenda
indico a transpo"lçiio da 2" parte elo art. 6° do
sulJstitutivo pam o final cio art. 7", p,wa que
se estabeleça a doutrina de que o processo e
julgamento pelo Poder Judiciario não póde ter
logar antes da deliberaçilo do Congresso.

Além desta transposiçio e da suppressão do
art. 5", me OCCOl're a necessidade de outras
emendas.

Assim, quanto ao ,wt. 2°, n. 2, entendo que.
si o fundamento do desterro de um p~ra outro
sitio do paiz é o aifastamento do paciente do
Iogar em que êlgia pertuI'b~ndo a ordem pu
blica, o mesmo resultado se consegue consen
tind, que elle se retire, querendo, do paiz
1';]1',\ logar, por8m, a ~prazimento do governo,
para que essa, sml pret"erencia não illucla as
vantagens de sua retirad~, como succederia si
nm a~itador do Rio Grande do Sul se retirasse
pam-a visinl1<1 Repubiica Oriental do Uru
guay.

NJ.o é a materia desta emenda uma origi~
nalidade; outras constituições já a consignam
por diffel'entes termos.

Si o desterro, neste caso, ni:"w é pena. m~s
medida preventiva ou repres:'iv'1, mas poli
cial, consegue-se o fim desejado- vá o pa
ciente para Londres ou Pariz, ou para Taba
ting"a e Cúcuhy.

Occorre-me, quant.o ao art. 4°, uma obser
V'lÇ,J.O, que p<1l'ece attendivel.

Ests artigo no final diz: - ou promovendo a
sua responsabilidade, isto é, a respom:abilidade
do Presidente da Republica.

A Constituiçilo, art. 80 § 40, estabelece a
responsabilidade das autoridades, que commet
terem abusos nas medidas ordenadas no es
tado de sitio.

Com effeito, é intuitivo que abusos podem
ser commettidos por autoridades subalternas,
sem que nelles ten lta parte o Presidente da
n.epublica.

Como entio responsabilis<.d-o por acto que
nJ.o cJ seu ~

O SR. CAMPOS SALLES - Perdõe-me V. Ex.
Quanto ,lOS agentes subalternos a responsabi
lidade será pI'omovida pela lcutoridade com
petente. Meu pensament.o foi este.

O SR. ARISTIDES LOBO - Deixe-se isto para
o Congl'esso.

O SR. COELIIO ECAilIPOS-O Congresso poderá
respons,l,bilisar o Presidente da Republica e
ordenar a responsabilidade dos agentes Sllb
alternos.

Ainda mais: O Presidente da Republica;
der:retando o estado de sitio. póde commetter
um des~certo na melhor intençio, suppondo-o
necessario para g~rantir a segurança publica
em imminente perigo, segundo a sml apre
ciaçJ.o.

Erro nio é propriamente crime; porque o
crime suppõe a intençio perversa de suà
pratica. Portanto, me:::mo não approvando o
Congresso ou suspendendo o estado de sitio,
póde !lio haver materia para a responsabili
dade.
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Mas o art. 4° m,tnda respons,tbilisar, si o
acto não é approvado. Isto não é jurídico, e
menos politico. .

Por isso offereço uma emendit substitutiva
no sentido de pl'omover-se a responsabilidade
contra quem de direito, sendo caso deUa.
(Apoiados. )

Ao art. 60 ü,ço uma emenda additiva pam
que as medidas que continlU,m, quando sus
penso o estado de sitio, permaneçam até deli
beração do Congresso, si por ai não houverem
ja s.ido suspensas pelo Poder Executivo.

SI o Congresso e que tem de conhecer üelbs
- a sua permanencüt deve Ser até;\, reunião
do Congresso; salvo si, cessando de toclo
o perigo, as suspende o Poder Executivo, por
JÚ, não terem ellas mais razão de ser.

Reste, aimla uma lluestão a l'esolvel', que
reputo c,epital, e vem ,1. ser: a quem a com
petencüt para a (lecl,wação do esta,do de sitio,
si eUa é privativa dos poderes f;:deraes, ou
si concurrentemente tctmbem a teem os po
deres estadOé,es.

A solução deste ponto do nosso direito pu
blico si impõe a nossa diliberação; porque
leio em algumas constituições estaclllaes e~sa
funcção conferida aos poderes dos respectivos
estados, entre outras a constituir;iio da Para
hyba e a do Amazonas; sendo que no estado
do Amazonas ja foi declarado o estado do sitio
pelo respectlvu governador.

Publicistas ha, eu sei, que reconhecem essa
faculdade aos poderes estaduaes, como in\1e
rente e necessal'ia à sua autonomia, ou sobe
rania, como elles diz;em.

Tenho opinião contraria em these, e peran
te o nosso ilireito cuustituciomti.

De lado a questão theoric"" nossa Consti-
tuiçiio resolve bem a duvida: ,

I", porque, pelo art. 34 n. 21, écompetencia
privativa (lo Congresso declarar o estado de
sitio. Ora, do mesmo modo que os poderes
estaduaes não podem leg'islal' sobre ,\ legisla
ção civil e criminal, sobre a navegação em
alto mar, sobre naturalisação, etc., pOI' serem
attribuições privativa.s do Congresso, não
podem pela mesma razão decretar o esÜ,do
de sitio;

2°, porque o art. 48 n. 15, incumbindo tam·
bem ao Presidente da Republica decretar o
estaelo de sitio, faz remissào ao art. 6 n. 3,
que permitte intervir o governo 1'ederal nos
estados pal"a manter a. tranquillielade publlca,
á requisiçu.o do respectivo governador; de on
de se conclue que o governételor póde requi
sitar do governo feelcral, entre outras, provi
dencias, a decretação do estado de sitio; prova
de que a Constituição rezervou esta íacul
dade aos poderes da União.

3·, porque a Constituição, art. 80 § 1, na
ausencia do Congresso autorisa ét decretação
ele sitio em qualquer ponto elo terri1; orio ela

republica ao Podor Executivo Federal, o que de
~/:';(I!'IJ!) I'om os artigos anteriormem,e cit<ulos,
mostra que foi somente SUét não (18ixar essa
fUllCção aos eshtdos.

4', porque as g'1.rtmtias conscitucionaes não
podem fic",r i, merce de r,etos (h:, um poder
que ni\o póde legilar sobre ellas; sel'ü, com
prometei-as e pOI' ventura annullal-as;

5', finalmente, além de oulnts razões qne
omito, porque seria eSSéL ülculllade uma, arlllét
pprigosissimn. entregue ús autm'idades esta
duaes, dumimtel,ts, em gentl, dc interesses
ele campanario c de odios, delle se sel'vil"hun
a C[l,(he p",sso lJétl'" SUéLS compressões e vin
clicta;~ .

E' cedo (me nos Estcvlos Unido~ os estaflos
guarchem es~sa ü\culd,vle, lm\S es"hido porque;
e que elles eram indepeJl(lent:->s, antes de
constituir-se a União. e cedendo a faculdade
a este, não abrÍl'am mão inteimmcnte delhl"
que ficon como Cllncç,ão cOnCUl'l'ellte.

Entre nos Coi o coatra,rio: A "Cnião eque
tinhéL es:"a atribuição, e estal)elecido o l'egi
men federativo, [l,in(he assim ficou privativa
do Congresso N",cioml.

Na Republic;l, Argentina as provincias não
teem t<ü faculdade. O Congresso supjll"imiu
de algumas c'onstitllições locn.es em ljue se
consignava a fétculelmle ela elecl'etaç:lo do si tio
:lOS pocleres locaes.

Como podemos, porém, corrigir essas dema
sias das constitui~'ões ele alguns elos nos:"os
estados?

Falta-nos a competencia lx1.1'a fazel-o de
modo directo. Compete isto por via. de recurso
ao Supremo Trilmmtl Federal.

Mas o Cong-l'esso, regu!amenü,ndo o pre
ceito constiiuciomtl, póde affirmltr sua ,ütri
buição como pl'ivativa dos poderes fedemes.

Redijo nest" conlormiebde uma emencl:t, :t
qua.l, traduzida em lei, será um f"undêunento
mais petra o Supremo Tribunal Felleml prover
ét qU<1,lquer recurso intentado contra meeliclus
do est:,do de sitio pelos poderes 10c<1,es.

Dest'ute ficar,i virtualmente annullada
nest[l, p"'l'te ê' constitui~'ão loml flue tal
(lispuzer.

Sr. presidente, não terminarei sem tom,w
em consilleração uma phmse do honrado
sen",dor pelo Ce,,,rá, que tu.o brilhantemente
tomou p,trte m, 2." discussão deste pru.iecto.
S. Ex. Cjl1l1.1ificou este projecto ele lei como
medida. ele arrocho, que pruduz em geral
elfeito contrario. .

Si é bem cabid:t a Cj müificé\çãu feita pelo
nobre senador, não sei; nilo sei me:imo si
a medida é .'levem; sei que é neces,saria.
Senhores. a libereh\de não eum<t abstmcção:
eUa eleve ser praticalh e ttmpamda de con
tr:tfortes, que :t ê1ssegurem e g'ua.ntêun,
segundo o meio c [1,.'1 circumstancias ele Cétela
povo.
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E~lE.NDAS

o Sr. EIyseu Jl'.la.:rtins~ depois
ele ÜLzer algumas considerações com referencia
ao projecto em discussão, dlZ C}ue sustênta as
emench1.s subscriptas pelos Srs. senadores, Vir
gilio Datllil.sio e Amaro Cavalcanti, porque lhe
pa.rece que as referidas emendas correspondem
á uma necessidade constituciolHll, l\0 respeito
com que o Senado deve legislar, ni10 ultrapas
sando as raia.s da competenCi.il. dalla pela Con
stituição, como Poder Le.g;islativo ordinMio.

QU:.tnto a novas emend",s apresentadas pelo
sena[lol' CoelllO e C,tmpos, o orador combate
umas e just.fica outras.

Occupa-se por ultimo l!ê1. sulJ-emelllh, apre
sentada pêlo Sr, Selli1.rIor Virgilio DaIDfLsio,
procurando demonstrar que o Senado não deve
acceital-a.

Ao art. 2," n. :? in (iile, a.ccrescente-se: «nã.o
prelerindo o paciente ret.ira.r-se do p,üz em
logar a, ",prasimento do governo»,

Em vez I.las palil.vras-ou promovendo" sua
responsabilidn,de, diga-se: «ou promovendo a
respons3obilidade contra quem de direit.o, si
tor caso della» ,

Supprima-se o il.rt, 5'.
Ao l\rt, 5" pri meiro periodo in (i;'e, accres

cente-se; «até deliber;\Çi:í.o du Congresso, si
por ai nito tiverem já sido suspensas l)elo Po
dei' Executivo,

O sC.J:lllldo membro do art, 6° passe a ser
collocl\llo depOiS do art. 7°, como paragrl\pho
unico,

Artigo aclditivo:
A suspensiio (1<\S garantias constitucionaes

pela declaração do est,,<lo de sitio é de compe
tenci,1. exclusiva <los poc\eres fecleraes (Consti
tuição art.34 §2J; ,\1'1. 48 n.15 e art. 80 § l°.)
- J, L. Coel/w c Campos,

A iwtol'idade, na execuçito fi8J da lei, é ,,' O SR. ELYZEl: M.;'RTINS-A Republica ha
melllOl' g,wcwtü", a sentne/L\' tuteLeI' dos de se fOl'mal> peb j\1sti~;a e pelo e\lreito.
direitos que se pr?uc\8m á Jiberehll\e, contl'i.l.
a oppi>cssilo injusU. ou ;, licenç'" pertur- O SR. COELHO E CUIPos-E' pl"tm O q'Llt', de-
lxv\or;,. vemo., trl"tlJalha,r, por medii\as ele ordem e de

h dis"e :\Iontesquien que a li1.ienbde nilo é )ustlçil., que sej;"m como o ferro em brasa sobre
. \ \ a clJaga C",l1ceros;" di.l. anarchi""a lacule l"tl. e de se ülzer o qne se quer, nms o

que ~,e deve querer, POl' isso. termino repetindo estê\s pa.l",vras 9
Nilo que eu de1'encb dictadUl'a:,; ;,a\vo como de 'Nl"tslün'lton a H. Lee: «Ou temos um 2;0

f"cto excepcion"l lllOll1enÜUleo p"r,1. que, pOi' verno prestigioso e lorte para refrear a desor
bem da. salvaçito pU~Jl,c,", o todo nilo s;:Oja. dem e g'iLrantir os n·ssos direitos ameaça.
si1crificado ;\, piwte. ' [los ... ou recon\leçamos que mãos ['"dos nos

MeL:: jú. li ~\lg'\ll'e,: que a. pl1.Z e ,1, proNperi- ltguarLbm.» (JIntlo be,'I" rmlitv bem. O o,"ac/or
dac[e clu Chile f,W'I.111 em p;u't·., r\1"vidas a J ,I?!;';.tldo pOI' nwi'os 81's. senadores.)
é1.1g·1l1lla" J'CI,cu!L\;l.deo extmorelinc1.l'bs que él '/em á me,a, sf~o lidas, apoiadas e ])ostas
SlU1. cun.,titui<:'ilo peI'lUltte ao congresso con- cOll,Junctamente em r\iscussií.o as seguintes
[cril' excepcionalmente au gr)V"ú'no, e elO
criteeio com que e,Jte soube u:::al' del1,,~.

,h li tambem que ,1, ~.itllaç;1o do Mexico el"1.
t;10 clesoh,dora, sob o ponto de '\'iSt.i~. elo eleveI'
e [h, ordem, que o p,ül'iotismo ele nlgnn:::
impoz um regimen lle severiLbde pe\u forta
lecimentu da C1.utorlelade lle:::se geI'i1.l esplm.ce ..
!C"mento.

Eis como descreven nas cam;l1'as "eommis
,'ito respectiva a morbidez soei;\! e. polit.ica "
que pl'ocumva l'emeüicw:

«EntI'e nós, dizia a comlUissilu, estiio de
tal modo relaxados us vinculos mor;les d<1.
soeiedi1de e penUdo u respeito ao dir8ito e i,
lei, de tal modo acred,t<,clo o espirito e\e de:::
ol>dem e seüiçito, Jiworeclclas as ambições pes
!losas, post'rgacla. ,\ ca.us", [111 hlica 300 inli"resse
privado e mesql1Ín:lo, flue cc conspiréli:iLo é um
offieio e o il.buso dos (li rei tos mais preciosos
11m titulo üe glol'h e üe applauso, A paz tem
poucos partle);crios, l\ pi'udencül menos. Mil
vezes, no (~xercicio das func(:Cie~ publiCClS,
se tem conspirado ú mão sil.lvil., não em bem
das instituições, não em proveito do povo,
sinão trallinllo "na confiança, em obsequio
d"s pesso<1s, em desabafos ap"ixonados. Mil
vezes a Republic,1. tem ctlegildo it sua n,gonü1.
mortal e terriveL e os bons cidadi:í.os temo,
falt,l ele um remedio executivo, prompto, que
s'11vará a Situação e volverá l\ soeied"de aos
se us eixos. »

Em sua consciencia. ,) Senauo dirá se náo vé
já, ent!'c nós, alguma COl\Sit que bem retracta
moral e politicamente essa clescripc'ão e na
Iuctuosa, marclla em que vamos, si sel'á
mellJor l\ nos.'a situaçilo decorrido l\lgum tempo
illil.1S.

Qlmnto l\ mim, ;JlIltato no"lif1e c/e te (ainda
narratu;'; si não mudai'mos de rumo.

O SR. CAi\I1JOS S,\'LES- Apoi"clo

O SR. COELIIO E c.urros-3enhores não nos
illudamos: ou HllTemos esses elsmentos üe
:lnanhic1. que S2 Vü,o tornando clJronicos .. , ou
(porque não (lizel-o? ) foi um dia .. , l\ Republi
Cil. de 1889. (Apoiados; muito bem.)
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"Vem á mesa, siío lidas, apoiados e postas,
conjunctamente, em discussão a,s seguintes

Sub-emel1l1a:N,,, emenda que diz: «Si for oPresidente da
Republlca, nos termos tio art. 80 §§ 1 e 2.
quem eleclara.r o estado ele sitio» '" sulJ"ti
tuam-se as p,1.1avras immediata,s: O Cong'i'esso
Nacional reunir-se-lm independente de convo
cação, ::'.1 clü"s depois cl,tquelle em qne ... pelas
seguintes:

"Conyocará o Congresso Nacion!1.1 pitr,1 uma
sessilo extraordinaria, que se l'eali,sará :30 dias
depois elaquelle em que ... »

O m,cis como está na emenda.
S,1.1'" das sessões, - VirrjiiiO DWI/usiv. 

.Amaro Cava/wnti.

O periodofinnl do art. l' substitm"se por
estes paragrapllOs:

I' As gal'antias constitllciona.es, cujo exer
cicio se suspende, :,ão as constantes do art. 72
§§ 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 d,t Constituiç<lo
Federal, podendo, outi'osim,o govel'llo ou seus
agentes ê"pprehencler armas e ml\l1içõc"s lle
guerra. estabelecer servid"es negativas.

2° Os membros do Congresso Nacional só po
derão ser detidos ou desterrado,; si pelo de
poimento de duas testemunllt"s ou connssii.o an
te qualquer autoridade se Yêl'incar que são
autores ou cumplices do delicto ou de tenta
tiva de deticto inanançavel contra. a exisien
cia politica. ou contra ,t segurança interne" da
Republica ; mas serão submettidÜS immediata
mente a julgamento, si assim optarem na
forma do art. 20 da Constituição,

3." As pessoas que, por simples suspeita, fo
r.?ffi pacientes das medidas preventiV,ts será
licito sahirem do territorio nacional,comtanto
que não seja para paiz vizinho ( salvo autori
saçáo do governo) e permaneçam fora durante
todo o tempo em que durar o estado de sitio.
- A.merico Lobo.

Art. 4°. SulJstituam-se as palaHas : appro
vando-os, por estas outras:

« approvando-o, promulgando-o ou sllspen
dendo-o.-.Americo Lobo.

Ao art. 5°. Substitue-se pelo seguinta :
Opresidente convocará extraoruinarü"mente

o Congresso Nacional, sempre que a gravidade
das circumstancias lhe indic,u a necessidade
dessa. medida.

Art. 6." Substitua-~e pelo seguinte:
A declaração do estado de sitio não transfere

da justiça federal o processo e oJulgamento dos
crimes politicos, as autoridades locae~ conti
nuarão a exercer as attribuições meramente

po'iciaes que o governo ou seus agentes niío
aVOC,L!'em ly\,r,\, si.

Art. 7.° "Sub,stituc1,m-se por estas as p,1.1aVl'as
!tom%Çjw', etc.

. .. mas () presidEmte poderá suspender
a.ntes da sess:i.o ordinarü" o estado de sitio que
houver declarado.

Supprima-se O art. 8°.

Substitua-se o a.rt. 9" :
«A resolução que declamr ou que approv,lr

Oll suspel1l1el' a dec!ara\:ii.o do est1\,'10 de sitio
será tomaelêt em um,1 dlscu~sãü de calh C,1
nnra.

Sala das sessões, 27 de junho de 1892.
A.Jlte,'icv Lo/IV.

Duran te a discussü.o deste projecto compa
recem mais oito Srs. senadores, a saber: Nina
Ribeiro, Amaro C,walmnti, Virgilio Damasio,
Domingos Vicente, Americo Lobo, JOl"quilll
lIurtinllO, Santos Andrade e E"i',eves Junior.

Deixam de comparecer á sess<lo por motivo
justo os Srs. TllOmaz Cruz, l\'1anoel Bêtrata,
Almeid(l, B",rreto, João Neiva. Eduardo "Van
denkulk, Bangel Pestana e Pinheiro Guedes.

Deixam de comparecer sem causa pêutici
pada os Srs. Firmino da Silveil'a, Raulino
Horn, Luiz Delfino, Ramiro Barcellos, Pi
n!leiro Mac!l,,,do e Julio Frota.

o ""h'. }L'C:>:'eiolidente diz que, havendo
no recinto numero inferior ,-"O lle 1/3 ele S1's.
sen",dores, vae adiar, como allia, a discussão
do projecto e levantar a sessão; e olltrosim,
decl~~ra. qlle se ac\m sobre a mesa e vae a im
primil' no Diw'if) r/) C'JJ1i/l'ceso, para ser dis
cutido na proxima sessão, o seguinte

Reclacçao

Emendas do Senado á proposição eb Cama1'J.
dos Deputados, esbbelecendl os caso, de com
petencia exclllsi va dos poderes feder,\es ou
estadocces p<1ra resol verem sobre vin.s de com
munic,,,ç<lo fiuviaes ou terrestres, bem como
aquelles em que deve !laveI' accordo entre a
União e os estatlos. ou destes entre si.

Ao art. 2" supprima-se a palavra -, CJJ

clu,ioa.

Accrescente-se:
Art. F;cam tambem pertencendo á compe

tencia jurisdicional dos poderes estadoaes, na
conformidade da presentô lei, as vias etc) com
municação, fiuviaes ou terrestres, que tive
rem sido estabelecidas nos estados em virtude
de autorisação ou concessão do governo geral
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séLlvo O direito de fiscalisação, por parte deste,
em relação aquellas que houverem recebido
:"'amntias de juros ou outréL quaJquer subven
(,ão do Tllesouro NacionaJ, emquanto não se
liquiela,rem as respectivas responsabilidades.

SaIu das commissões, 27 de junho de 1892.
- Tavares Bastos. - rlmerico Loúo.

Em seguida o Sr. presidente L1esigna para a
ordem do dia 28 :

Votaçflo em discussflo unica eht redação do
projeeto do Senado, n. 13 de 180:2, :1UtorisaI1l10
I) govel'no a conceder ao baclmrel Ernesto
Blldge da Silva Retmos, procumdor seccional
det nepublicet no estéLdo de S. Petulo, 10 me·
zes de licença, sem vencimentos;

Discussfll) uniCéL da redetçflo das emendas do
Senetdo á proposição da Camam dos Depu
tados, n. 33 de 1891, estabelecendo os casos
de competencia exclusivle dos podel'es federttes
ou estlu10aes pam resolverem sobre via,s de
communicação • iluvietes ou terrestres, bem
como aquelles em que deve haver etccordo
entre a União e os estm1os, ou destes entre si;

Continuação da 3.1 discussão do projecto do
Seuetdo, n. 17 de 1892, regulando o estledo de
sitio ;

Discussão unica do decreto, não sancciona
do, isentando de direitos de importetção todos
os machillismos e éLpparelhos importados p:tra
leS fabricas de fiação e tecidos, no estado do
MaréLnhão;

2a dita do projecto n. 19 de 1892, rehctivo
ao regimento commum das duas casas do Con
gresso;

2" dita da propo.sição da Canmra dos Depu
tados, n. 9 de 1892, autorisanc1o o governo a
conceder um anno de licençéL sem vencimen
tos ao capitão de artiiharia Oct:wio Gonçalves
da Silva plera tratar de negocios de seu in
teresse .

3' elit:e da proposição da mesma camara
n. 65 de 1891, considerando, desde já, reled
mittido no quadro activo do exercito e cleeS
sificlulo na arma de inflentaria. o tenente re
formado Raymundo Perdigão de Oliveira ;

2" dita do projecto do Senadu, n. 2 de 1892,
autorisando o governo a úl.zer reverter ao
quadro dos officiaes em serviço éLctivo o coro
nel relbrmado Christiano Frederico Buys, com
tOll:1.S as véLn!,;:tgens que por lei possam caber
lhe, sendo consideraLl,e como si nunClc se ti
vesse chl,c!1) a reforma. alludida :

3" di ta do projecto do Senado, n. 12 de 1891,
definindo os direitos a que se refere o art. 72
§ 2' déL Constituição Federal;

3a elita da proposição da Camara dO'; Depu
tados, n. 10 de 1892, autorisanLlo o governo
a conceder a D. Izabel Curvello de Menezes,
,iuva do tenente reformado do exercito Hel
vecio Moniz Telles de Menezes, uma lJensi:io
vitalicia de 50S mensaes ;

2a dita do projecto do Senado, 11. 18 ele 1892,
regulando os vencimentos dos empregados da
lerrecaclll,ção do imposto de gildo ;

Z' dita da proposiçi:io da CéLmlera elos Depu
tados, n. 12 LI2 1892, c011ceL1endo a. D. :Muia.
TheodOl'a Ribeiro e á menor IziLlora i'vIlWÍcc
elos Passos Ribeit'O, filhos do füllecido eJesem
bargador Antonio Agnello Ribeiro, [1, pensão
de 1:200$ annuaes, repartidamente.

LevéLnta-se a sessão its 3 Ir~ llOrltS ela tan1e.

35" l~esJão eill 28 d3 junho de 1032

Pre,'itiencicr do S,·. Prudente de Jlorcre,
(vic c-]!, 'c;,,'dcnte)

SU~l;\L-\..n;() - Cllam~tla - LeittU','1 (1<1. ackt -- :'u1ta
l!iCllto da Vllt.1r~áo- EX!'ElJll'::d'E - Pal'ecel'es - l~e
querilllento (li) ·Sr. CallJpl'S S'1.llus -Rc.spIJsta do ,,",l'.
lJl'e:sidente- Appl·0)V;lr.~,-l<) ela acta da. ses:-:ão antcl'inr
{~ Jú ui,'}, 23 - /... ppt'ü\-al::J.o do l'equerimun~ü do 81'.
Braz C::tl'neiL·n-).. ppl·OV{lS~') un l'equel'iwento do S1.'.
C.:"l.mpns S~~lles - N011le('l!:.u.o de U!ll mell1bro p::tl';l a
c:lallllissi:) ue c')llstituil:,L'J e poJCl'cs-~iP.DG)I DO D[.\
- AppI'UVJ.(:üo da I'.'cbcçiio dl) pro.iect,) do ,""',en~rll)
n. 1>5 - Ap[Jrl)\-a,~ã[) da red'-ll~ç.l.O lIas e~nenJ;1s do
Seutl.Jo Ú prnp.l:"J!:,-LO 11. 33 - Contltluação (1.:t 3.:1. Jís
cl1~sã·] de!. prr)jecto l'eg"lll:lDrlo o estadl' de sitio 
Ecnellda di) ,Sr. AITI~lrO Cavalcanti ~ IJlSCUL'~OS do~
Sl':~" Americn Lobo e Theoduretu S')uto Encel'ra
lllento cLt (!iSCLl~sãl) - ...... pprovaçoio do projecto re:;u
Ltn'.1o o estarlo de Sitl0 -- .\.ppro\r;1~i10 das e"Jlend<:ts
tl0S Srs. Ca,npos Salle~, Cop.lho e Campos, Yil'g'llio
D'-1.l11:l.Sl0 c AUlal'D Cavalca.nti e l'ejeiç:lu '.le c-ut r '.1.S
::tpr'esent.1.rIo.s <LO prnje~~to ,'1ppr0v.1.du-Dechl'a\.i.i>J de
voto-Vot;tção 11omín.:1.l-ApIJl'ov:lr:,-l.o do decretn, niin
sa.nccLunado, relativo ::to e~tn.do UI] ~I;tl':lnhao - Di~
CllssiLO do pl' jeetu n. 10-E!.llelldas-OIJ<;11nr;t,~õe~do
:-)L', Souza Coelho - H.!'SpGst~L do :SI'. Pl'e:"'dent~
Encel'l'~t1nenLo da díSr~ll.'lsj.1) - Challla(b.- .f\.díalllellLn
rla. vot;}(;.ü,o - EnC8l'!'~lllC\ltil d,lS JlSC~lS3(ips tl:l..'-l pro
PD~Ül.:I-i~s ns" q e nS-AIlia.I\l(,IÜO da \·,)tt.H:il.o-:E[)c,~L'
\";mlertLn tb. Ji~el1S:-iii,0 (lo }lL'Oj!~cto n, 2 - Adlatllento
da. dlscu~sã-J-')bsen·n.('.ues (h Si'. Fresidente- ~)al'e
Cel' - Orue,lI cIo dla. p~f:t. 2'J do eorrl::'ute.

Ao meio-dia comparecem 26 Srs. selll~dores,
a saber: Prudente de Moraes, João Pedro,
Antonio Bilena, Francisco MGl.chado, Souza
Coelho, Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, Ma
noel BarlctéL. Cunha Junior, Gomensoro, Cruz,
Elyseu Martins, CGl.tunda, José BernlwdO,Armc
1'0 CavalcGl.nti, Firmino Lla Sílveim, Tavares
Restos, Coelho e Campos, Virgílio Damasio,
Bmz Carneil'o, Aristides Lobo, Sa1chnha IvIit
rinho, Joaquim Felicio, Campos Slclles, Silva
Canedo e Raulino Horn.

Abre-se a sessão.
E' lid[1, e postéL em discussão, éL qual encer

m-se sem debate, adiéLndo-se éL votação, por
não haver ai nela numero legal, a acti1 eh sessão
anterior.
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o SR, lo SECRETARIO elá conta elo seguinte

EXPEDIENTE

SeS:38nta e noye "uthenticas da elei'}lo senato
rÍill a (jJ12 :38 procedeu no estado do P,\l\UlÚ n<lS
1', Z", 3' e 4' SeCçl)eS da Pont<J. Gross<J.; nas 1,',
2J, 3 l e 4\ ele Parana.guá; nas 1:1 ,2.1 3:\. 4· l e :)a
de C<J.mpo L,U'g'o; lWS I', Za, 3,' e 4' de Cam
pin<J. Granele; r;,t:))", 2,', 3' e 4' de Gual'akes
saya; :ms 1", 2,', 3' e 4" de :1IIOl'l'2,te- ; na
la de Colom:;o ; n,)s la, 2",3' 2 4" de Anto
nilm; nas 1", Z", :3' e 4,' ele Boc,\yuya; nas 1",
Z" 3' e 4' (13 Gu"ratnba; nas ;;>', 4", ?ia, 13' e
14" de Curir,ybc\; m\s 1',2', 3', -I' e ;S' lle Pai
Ineír:1; n~""..,:~ lo. (~':?l ele ~-\..rancaria~ nns la. ~,l. 3.1.
4",5" e 6' (h\ L',\p;\; nas ?i' e 6' de S, JIJ,é ds
Pin!nes; nas 1", :~a, :3' e 4" de Castro e nns
1",2', :3' e 4' de Pira!ly,- A' commiss~LO de
constitllÍl;Cw e pOlL'l'2S.

O SR. :3' SE:CRET.'l.Rlü ("c,'vinLi) rie 2') I,'>. e
vae <J. imprimir,lXtm entmr n<J. onlclll elos
traballlos, o o2guinte

PARECER N. 81-189Z

A commis:,iío de nnn,nç;\s, t"ndo examinall0
a proposiçiío da C"mara elos Srs., Deputado:3,
sob n. l?i de 189'2, (jue concede selS ilLzes de
licenç<J.,com os vencimentos de sou 2mpl'ego.ao
fiel do tllesoUl'ciro da C,üx" ele Amorti.saç'ilo.
Antonio Vianmt Gonç,ü';es Fraga, para tmtcu'
de sua saneie, onde lhe conviel'; e, attendendo
que é, depOIS de muitos annos de eltectivo
serviç'o, a primeil''' yez que ess;o funceion,u'io
solicitet licença. é de parecer que " l'efel'iLl,\
proposição entre Im ordem dos tmbetlllDs e
-seja ::tdoptaela.

8,l1a das comllli-stJ2S, 28 de junho de 1892.
F. 11[. dcr CW1h'r jl(,eio')'. - J. L. CoeillO e
CamJJos,(com restricçõe:,).-Sa'dcmlw JI(I)'i,/,Te J.

-A';/'lCll'o t'u·'ct/C([;;t:: -Jlontei'l'J de Ba'·J·os.
Dominqos 1'icc"te

E' io'mtlmente lido, e posto em discussJo, a
qual e~lCerl'et-Se, sem deb::tte, Mli::tndo-se a, vo
tação, por não ha \-er ,ül1lh, numero leg'al. o
requerimento constetnte do seglünte

existÍl'em elles em sna secret,wic" Ora. em
vista destas circumstancias. ralt"nelo á com
missJo de rim,nças, os elsll1entos precisos
p,1.1\\ bem fOl'mnhu' o sen p"1'2Cer, esta 1'e
quel' qn;o, ante,) de ser dada ::t m,êterj<t para
discussiío, sejet otn-ido o ,,'0\- orno pOI' in ter
medio do i'.Iinistel'lo da ,\griculturet, Com
mercio e Obl'as Publica:,. a semelllante re
speito,

Senado,27 de jUllllO de 18Dl.- .low/·o
Cal' /,lcun:"t. - Do,n:nljo.) l-ice;1tJ.- C 11 n11([
Ju,ziol'.- JO.lftU..'IÚ Jlud[,/.!Io.- JIollte:,'O âe
Bal')'os. ~

o Sr. CÜH'l.pOS S~nes-Sr. pre
sidente, pertenc"l1l10 eu a duas comlllis3ües
cl::t c,\sa, ambas import"nte~, e li,wendo col
legm: nos'os, que nJo pêrtencem ::t nelll111ma,
yenllO solicitar minlw, exone,l'''Ç'~O lb com
mi:sJo ele constituição de poderes e diplome)'
ci,'. PW,\ daI' 2ntl'ad" a al!!'l1l1s (1'::S8S colo
legas. ~

OSR PRESIDE:\TE- Opportmmmente con
sulta.l'ei no Sem,do, sobl'e o pedido do nobre
senador, visto não havei' llumero ::til1lh,.

Tendo comp"recielo mais seis seguintes Srs.
senadores: Oliveira Galvão. Rosa Junior,
Monteiro de Barros, Americo Lobo, Paranhos,
S"ntos Al'llh'aele, 8 lmvendo numero legal,
p"ocede-se, C,)ln o seguinte resultado, ,i '-ota
çJo das nmtel'ias, cuja llisc~'ssiio ficara encer
rada.

São sllccpssiv<tmente ::tpprovndas as actas
das llu"s ultimas sessões.

E' ::tppl'o\"ado o reqnerimento elo SI', Bl'8.Z
Carneil'o,cuj" discussilo 8ncer1'111'8.-S8 na o38,,:,ão
"nterior para que se lance na aeta um voto
de profundo pezar ])'10 passamento Llo ex-Con
ele Aral'u"ma, Bento Carneiro lb Silv<1,

E' approYaLlo o requerimento con~tnnte elo
pal'eC21' n. 82 ele 18~:j2, ,h, commissJo de
finanças.

Consultado.o Senndo concede a exoneraçJo
pedida pelo Sr. Campos S"lles, de membro da
commissão de constituiçJo, poderes e diplo
ma~i",

O SR. PRESIDE/O;TE nomeio, o Sr. Aristides
PARECER N, 82-1892 Lobo para substituir o SI', Campos Salles,

Comparecom Llurante " sessão mais oito Srs.
A' commissão de fínanças foi pr,osente, s,en<'tdores: a ;"~)e~: Gil Goul::tr~' Tl1eodoreto

pela segundé' vez, a, proposição l1:, Camara I ~outo, Domm.",os \ lcente, Lapel: Joaq~ll!n ele
dos Deputados aut.onsal1do o g-overn, a Lle:,- I Souza, JOo.qUl~n i\Iurtmlto, GenelOso M"l ques
pender até 400:000$ p<1m ::t lig-ação das estrJ- e Esteves Jumor.
Llas ele feno c::mtral e S. Fr::tncisco e S. Fmn- Deixam Lle compal'ecer por motivo justo os
cisco J"cú,confol'me os estuelos feitos e já ap- Sn. Thom<1z Cruz, Almeida Bcwreto, João
provados, Tenclo so~icitc,do os ::tlludidos es· Neiy::t, Edua' cio ,Vandel1kolk ,R<tngel Pestan::t
tudos aquell" camam, esta respondeu não e Pinheiro Guedes;

~E'ADO 13 - V. 'I
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Dei:-;:~Lm de comparecer sem cau.~a participa,
da os 3i'::, Aquilino do Amar,Ll, Luiz Deltlllo,
Ramiro BClrcellos, Pinheiro :\Iacllado e Julio
FrotcL.

ORDE:\I DO DIA

'lote- e e e aPlwOI'alléL a red'Lcç~o do pro
jecto llo Sen~i.do, n. 13 de 1892, autori,:anc!o o
o g'overno a concedB!' ao lXLclmrel Ernesto
RUllge cLt Silm Ramos, procurador seccional
da Repu1Jlica no estallo de 3. Paulo, 10 mezes
de licençL sem vedcimentos ;

Seg'u2-se em discus~'i'io unica, e é s?m de
b:cte~ '1ppro,'allc1, a l'edacçi\:) das emendas do
Senaclo i\ pl'oposiçllo ela Camamdos Deputatlo:,,
n. 33 ele 1891. estabelecendo os casos de com
petencia excIusiY,1 dos poderes feclemes ou
e,:tadoaes para re"ol\-erem sobre VhêS ele com
municac'i1o fluviat's ou terrestres. bem como
aquelles em que deye llav81' "ccorc1o entre a
L'nião e 0:3 estados, ou destes entre si ;

Continúa em 3" discnssão, C8m as emendas
oíferecidas. o projecto do Senado, 11, 17 de
18D2. regul"ndo o estado de sitio.

E' lida, apoiada e poste" conjuntamente em
cliscussilo a seguinte

E"IENDA

Artigo ou paragrapho ol1(le convier:
Não obstante a declaração do estado de s:

tio, as autoridade e justiças ordinarias su1Jsis
tirão no exercicio de suas funcções, e bem
assim. continua,'ão os individuos a gosar dos
seus direitos e garantias constitucionaes que
não tiverem sido eXIJreSSamente suspensos
1)01' aquelle acto.-Allwro Cavalwnti.

o Sr. ~~11l1erico Lol~o- Sr. Pl'8
sidente, tenho ouvido silenciosi1mentcl as opi
niões aqui expendidas sobre o substitutivo em
discuss:Io e prest"do toela attençãoi exhibição,
feita me t1'il!1llm, dos argumentos elos omdo
res que tomaram a iniciaüm do projecto e
do substitutivo, e aincla llOntem ouvi com
todo o prazer as considerações emittidC1s pelos
illustres representantes de Sergip8 e ele
Piauhy.

I',[eu silencio, Sr. presidente, não significa
OUtl'i1 cousa sinilo a formação intima de um
juizo calmo e imparcial durante a discussão,
porque formulava um" opinião haurida nas
licções da experiencia e na obseryaçiio e exa
me da applicação dos principios apregoados
quer pelos adversarios ela situação, quer
pelos amigos elo governo, l'ntre os quaes me
alisto.

Infelizmente, SI', pl'C'sid'211t8, discordo 110
programma da ol',ganisação i1ctual de pal'tidos,
oíferecillo p';lo nobre S8JmC!or p210 Rio Gl'"nde
do "forte. porcmanto. int8rro,mndo minha con
scienc:ia. elllt me') re~,:ponde que, aiur" os I'e,'o
lacionarios e contri1st"ndo suas tendencias
subversi,'as, um OCl) partido deve 18yamC1r-se
-o llos e12fonsor08 da Constituição. ['om de
cujo gremio somente se grtlp"m i1.qu211es que
C1ppletl.lc1il'"m o acto e18 3 de nOI'2mbl'0, que
golpeou C1 Constitu ição.

O SIlo CATU:\'D,I. - E' a delcnda Cai·thwJo.

O SI" "~:\IERICO LODO - E' sim, a r7c!cmla
C'rth,,'l0. porque Lbi nm duplo :1ttentJclo con,
tra as pr2rogf..~tivll:' e a cxist8ncÜl di) Con
gi'eS,'iO X"cion"l, que não podiit sub-:htir como
eiIe~tivmnente não subsi,;ti \1, Op~1'i\1111[J-se o
grandioso () li1Jerrimo mOI'im811to de 23 lle
nOHlmbl'o, L;Uj'1 comeCluencii1 imm:?cliata se
enc,,1'nou na, rest"uração do COl;~T"SSO, que
el~a, a arca santa da lc~';tlillacle. POl' :8:';0 .não
comprellenc1o como lm:ja r8pi'ilSêlltelnté'S da
nação em llOStilic!,Lll:c: á nO',(1 ~'Ítnaç'ib, i:;to e,
em laço ele e;,t1'8ita conn"xiclad8 com o ,üten
t"110 ch dissoluç;;)J.

;'\i'io IJlldemos, porem. negar que " l'2volu
çilo 118 :?3 dê noveml)ro r 11',1. uma nobr2 r8per
curs5.o do movimento chileno; Cm111Jl'2, pois
qU8 eili1 niio S3j" desviadé1 "gora de ,:8U leito
natUl'al.

Entre o estllario do Pmt" [) C1 r2:.dCio nJ!
canica do Chile ti1hez qlW h"j:1 1ml m3ilJ
termo, onde airos"ment3 se pDss,~m encontrar
tanto os amigos do gov8rno como o, p,tlatlinos
d" opposição.

Antes de indicai-o, Sr. presicl2nte, pel'll1it
t,,-me Y. Ex estranh"r o alYi:re pl'Oposto
pelo illustmdo s0nador, clle[ê lb o."posição
nesta casa.

QU<1nto a mim,o unico putillo legitimo que
existe na sociedC1de bmzileira é o constitucio
nal, de que S. Ex. félz p:Ll'te conspiclH1 e emi
nente;p<11'tido composto d8 deÜln~Ol'c)s do l)acto
de 24 de l(lyereiro, do qu"l somos autores e
devemos ser llmlltei1edores. Não sei como
S. Ex, torna-se ,1muto da tl)rm"çi1o de
outro pC1l'tido, Sl est« creação nova il'ia lan
çar SU<1S ri1Ízes no súlo revolto onde enterrou
se c1. liberdade constitnciOl1i1l e entlll'onisou-se
o despotismo.

Estranho o pensamento de S. Ex. com
tanto mais funrh1nlento qu"nto me l8mbro
que, C1PÓS o golplJ profundo e terrivel
vibrado contm o Congresso Ni1cional, tendo-se
dado <1 rei vindicaç5.o de 23 de novembro,
S. Ex. teve a inicÍ[\tiva nm movimentos es
tadoaes que começamm a se etl'ectuiU' em todi1
a L'nião e que se tOI'nar"m quasi quotitlianos,
partindo de S. Ex. o conselho e o mando para
a deposiçilo do governador de seu estado na-
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iaLque. se ll,wia enfileie0.do entre os tllllrife-I O SR. )d,ERICO LOBo-Pel<11ei de 10 dejulho
rarlOs rIO attentaelo elG 3 de novembro. ! de 1791 r!ecretoH-se o estado de sitio me

O '<"1' '\"I,no CEY~LC'YTI-E··t·; v E" "Fr,Ulça, mas como consequencia lhe guerra e
u '-. "l> nü " •.L' ~ ,cc v. ,.,. de ir t· , t· 1 t ' . .

engamvlo, lHmc" procurei o gOY2l'nO p"ra ele. I. e ec Il"a 1lll"eS Ir a de ropas llllmlgas, e
posições. Xunca dirigi ~, menor pC"lbiT~, a est8 lUllltado .sumente as praç;\s ele guerra e aos
respeitu. ~ I pacto., mlltt0.res.

I O conselllo elos Ouinhentos, ni\, lei de 10 elo
O SR. A.:llERICO LORo-?erc1i3e-mc o nohre ' Fncctidor do annu' 5" ~cutorisou o Dil'ectorio a

senad:w. O Rio Gl'"nde do Sorte fui o pr1- declarar o estado ~le sitio na, comunas
mcit'o est~do em que :::3 operou o movimento "ÍJel'tas, ma3 cJuallllo de facto esti V2ssem asse
e ond_e tl'lllmpltou a leg"ltdade" er2" nal,ul',Ü , rlwrlas e de communic"ção interrompidas.
q11e V. Ex. a11 tOI'!-s0.ss2 ess<"I llllclatlY:J, eDlll .'c I, Em JS07 f"-':S2 genio excepcional, que se cha
sua, paln,\-ra e ellf.L1.o <1,cons':llla:-;.3e, a SCllS ,-U111- 1110U ~\a,poleilo () gl'a,rltle~ p2it1 vez prilU8Ll'a paz
gos, qur' o eram t,cmbem do ;;'OY'l'llO, Clqu811a I em estcvlo rLe si'io Brest e Antuel'nict, que de
revolllç~O. Isto mesmo rli~'3e ne,"ta casa o il- •111CtO lIii.o est:Ham sitü,rbs p:)r llGlllnllui\, força
lustl'Clllu s3naürn' por S. P:1l110. () Si'. IL'..ngel '. belligep<,nte ,E.', no c1.ecreto de 24 cle dez'oôm"Jro de
Pe~ta,ll", ,sem contmtlicr:ilOüe Y Ex. 'ISll, Ji)i ,ünrhmais arroj,ulop'Jrquepermittm

Como I', pDIS, Sr. pl'eslllente, clue S. Ex.! se rlel'brarem em estarlo lle sitio pra':'e"ls de
Telll aCCllsar u IWV,,!'110 pelos ados, qlW este g'UE'lT,l, on po~tos militares, nllC!e ni\o hou
pratica :'t ber'.1 ch Constituiçüo que é o sacra- : ve,se :\-t8.r[lW effecti':o ma" "penas sedição, ou
no etcs no,'sas lIberdades, e lhe expl'oln ~lS SImples reuniões que pudes:-:em conl1:1.gmr os
medIdas que empregou p"l'~l a manlltenç:lO I :l.lllmOS e pertll!'l::'.r a paz. As,'im puis, si na
do Cong'res.'o e p'J.!''' a sal Y::\f:ao pubLci\, ? prorog,v;ão rlo estado ele sitio :, praças ele J~1.cto

Não nos eng'anemos sobre a estrnctura. ele nito sitiadas deveu·se a um !'asgo rlaquelle
nossi\, Constitlliç.ilo; lla n31b alJparencie"ls rle gemo. a pl'urogaçiío rlo mesmo estado a cidades
antinomia que precisamos d2sf8:zer e ma,is ele llitO milit,wisaelas e niío innstidas será um
uma .iun~tura estranlm, por exemplo a clis· cumulo ou desi'"io ele imitaç.ilo.
tribui<;ão da propriecbde nacional.. 2m cuja T"nto assim é (lue, mais turte, depois de
conde,nnnção estou de pleno accorelo eom o promulgadas Iluas cartas constitucionaes, em
nobre senaclor pelo Rio Gmnde do Korte; .JUullO de 1832 Luiz Felippe declewou Pariz
essa ma.t el'ia não é, nunca f)i constitllcion~d, em estado lle sitio e instituiu tribunaes mili
e tenho por is,o aqui sust2ntado o clireitD que t11;res, c[11e ccmdemnaram alguns culpaJos: a
assiste <'I, I:nião para rei vindicar sua posse e Curte de o-\.ppellação niío se julgara compe
dominio. tente p[l,ra conhecer desses processos, reco-

EntrClndo na matel'ia de"l discussão. sinto, nhecendo que sua jurisdicção commum des
Sr. presidente. divergir da opinii\o elos illus- al'pal'ecera ante a .iurisdicção especial, porém o
tres senadoces que me pl'e~eclel'nm na tl'i~ TrIbunal de Cas.'açiío annullou es"es julga
lmna, alguns clos quaes i\,migos do governo. mentos e rlecirliu soberanamente que as leis

Entcndo, Sr. presielente. que, á vista da extenslms do estado lle sitio tinl1anl sido
lettra expreSSêt ela Constituição, o estado ele abrogadas Virtualmente pele, cartC"l constitu-
sitio é pura e simplesmenb o estado de g'uer- ClOna[ .
ra, porque assim se exprime o art. 80: em L'to POStD, concluo que o e"lrt. 80 de nossa
caso de Ci(,lqJ'essao cstJ"an.r;eíni, ou commoçüo Constituição ele"e ser intrepretado untes lit
intestina. Portanto, a rebellião é equiparada tel'al do qu.e extensivamente; elle estabelece
por nossa lei constitucional á invasão rl2 um Sll estado, o l11al'cial, seja a guerra estran
inimigos. e em boa hora o f'z, por não seI' geira, seja intestina, e cumpre que não nos
'ignorado que as guerms civis desenvolvem esquel:amos que esse urtigo só ordena medi
mais lerocidude entI'e os comlx"\t2ntes. das de guerra dentro de nosso territorio, da

Como devemos, porém, intel'pretar o ar- p<"ll:te elo nosso g.ol"erno, e em relação a na
tigo 80? Ampliati va ou restrictamente ? Só ClOlMes 011 a ~mIgos.. .
vejo nesse artigo a reproducç'iíO do que se A leI ?:'Opl'lalllente m,urcral, ou a dura leI
.acha escl'ipto na constituição nOl'te-a111eri- r~os venccelúl'e?, esta somente poderemos sof
camt e nus leis inglezas, isto e. a suspensão freI-a no Brazll da parte cle. ll1vasores est~an
elo h(l!)ea.s-eol·pus e nada mais, e lamento pro- gem,.:, ~u 1;;lpr)l-a a ll111111gos. estrangeIros.
fundamente que lJouve:'semDs ilcloptarlo esse den_tr o. ou Ium do 12osso t~rrItorI~.
gallicismo por vü, das republicas hispano-ame, J"ia gri1;lllle questao ela ImmUlll9-aele parla
ricanas, porque o estac!li ele sitio é uma con. men.tar e que se aprofunel.a a SCIsao entre os
cepç-ão nc,poleonica. dou;; c<"Impos em. flue se clIYlde o Senado.

.. . De um lado, os llln~tres representantes do
O SR. _COELHO E CA:lIPOs-E mUlto ~nterlOr RIO Gramle do Norte e da Bal1ia querem e

a Napolei1o; yem rb g:l'nl1l1e revoluç-CIO fran- peetendem estabelecer uma immunidade am
ceza. pia, geral e illimit'1.l1u; de ouko lado, no sub-
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stitutiyo l'ctz-se t,cboé\, rasa de toc1é\, e qualq'121" . Pergunto, porém, se lliio Im flagl',:nte con
som1Ji\t ,11' immunich,c1e. Uns apOlé\,m-Se no LlllUO no lenocinio? n" t:woLl::;em? Sem llu
texto lLt cOllstituil:i"io do Chile, outl'OS llO ela Tich" qu,üquer desses detidos c"lllpôe---e de
Republiccl A,rgcntina, SupponllO que êL minh" f:,ctos successiyos. Ora, qua"i todos os de
em61HLt ~ um elo de h:wmonia pêLl'a os con- lidos politicos pcutie:ip,un des·:é\, (i'llLCiluiclade,
tenclore:" As.,ün, ,lo pirêLtêLria constitue êLtted,',clo conti-

Penso '/ue os oPPo':'idonistas não teem .1':1- nuaclo; e o cl21icto contl';, é\, inrlep'lld"ncú" a
zão qU,'IHlo pretendem que o nnl1to lla llll- mL'gri,bde, é\, di:,;nidade e cC s'g'U\Ulç'a lla
ml1lü,larb s~j,c aS5:1s V,csto pal'a !in'ar dil:, [latria não é t8.mbem flagmnte p:~r'1l;Ll12llte?
penas us culpados, e, ;,i reconermos ú 111,21,1- V"u ,1inelé\, mais longe; !la ciillY'S espcci:'tes
teen,. n"j,e üo systemêL pêLrla.menta.r e iL'r,;o cuja eX'.'lução tI'é\,llSPU2 aSfl'Ollteir:v.1Jo,' e:; em
d" im'l1'l11iclacle, Yei'emOS que eUa b n;)') pio, a rByebção elos se'll'ecios p ,IO~ meio; da
I:'xiste 1;1,(l[c'::c1 êLqul Sê proptie. NiJ. !n'll,n8l'l'a defes:c na(;ioll;L! feita aos inimi'2o" Li,c RejJu
iJ. immnilid"cle parh,melJt,w l'estring'e-s:~ SI>- IJlic,1,; um bl asileiL'o cOIJ;êl'de e rene;';iêllo tmite
mellt" ').rl .uesto ou á detenção civil. pan a n,1,ç'ii.o. em CéCl'têL mystel'iosa, 01\ em (ksjl:lcllo
que os n:!!1lJ'rOS cLts cam::cr::cs não 50.í"m ;l!1i tell~~t':lpltic() piJ.ssaC!o em cifr'ls ; rjll,ê'JI.lo ;; !]ue
elisr.ndliLlo' ,lo exercicio ele SUétS l\lJ1cçües le- se LI:t o crime. qua nllo se lJassa o l!e::i_,tcllO. llU
gislati ""5. e é intel'eSSal1te saber êL que> rateio; qUêLl1clo se conl!ece e sente-se II lbllll1ll lla
ou i1'l'isorias rec!i\maçôes de,] elb 10ga.I'; este gr::cnte ch!. tl'::ti,;ào '?
membro ,la C,lmara queixou-se do í~ICtO ele se 1\a conspii'ação existe um delicto cl'nr.imlJdo.
tir,u' de ~'2lCS ilominio:3 lenha 011 ontro nnL- 10:0, tOll,) c0n;,piré\,dor <':3b em fiC':lT'~llte em
riêLI insi:mificêLnte; aqul'lle, eln. de;,pelli,l:: ele quanto não yenC2, 011 não l~ v8nL~;Ilc. porque
seus é\,rl'cwlatarios; OUtl'O, emfim, ele se t.'l'em rn::tqu',niL e pl':l.tic,1, um ;ütent""i,: contré\, <l.

mOl'to lU C081.1t0S cle SUé\, herdade. Os escriptú- S:'g'ul'an'J" illtel'ua ou ext8l'11a ,L:' nepuUica
res il1!l'lezes opiné\,m que é\, immunidêLde P,U'- e de suas livres institul<;ões.
l:unelltlr reinêL na eSpll81'i1 do processo civil. SêLbo V. Ex., Sr. presidente, qm; no caso
e que IW cl'imincl111a c, excepção di\. tmiçi'io, ,le f1(\gré\,Ilte, por effelto ele um:t tlde:;;lçi'io
de feloni,c e da violaç;).o da P,1Z, mas,como to- ,l:cda pelêL notoriedaüe. qualqu81' (lo povo tem
<1os 0:3 I'l'imes podem se classificêLr na excep('ãL1, ;Ultorirlaüe ~,mc prenüer o üelinlllll'nte. Lto
esta tomou-se l'egl'a e o parh1,mellto 1Jri- pOsLo, l'i o go';el'l1o ou o Congresso -,'cem CFle
t,u1nico ";8mpre se negou êL reconhecer ím- so conspim nl.ortamente contra e1l2~, como 1l
munichlt:-J éOlltl'êL rodo e ljualquer deliL'to, CêLl'ão despojados da competencía p."",1 lJl'tur!el'

No; Est:lüos-Unillos l?proüuzi U-Se ;1, lllesma os c0usplradol'es?
excep,'~to generici1 e por i<so cal(\-se ét Consti- Blacestone (-screve que né\, idade mél\i::c per
tuiçilo a respeito do flagrêLl1te delieto. ~estes seguia-se o fugiti vo êLO som lh tl'om);eta. Pois
termos não "ei pOl'que os cultores dic emenclcL, :em, pela solemnitiaele ele uma lei ou ele um
que e,GLltêLm :L todas as horas tudo quanto 1m decreto, o governo, ou o Con~Tesso,estabelece
de viril no,; parhêmentos é\,nglo-sclXonio,. que· o ClêLmOl' publico e a perseguição dos con"pi
rem clilcLtw nossa, immU!1ÍcÍ<1de muito ;clém rêLdmes; logo, êL prisão üos üeliU'jaCIltl'S se
üas fl'Ollt:c'j;'as müUrc1e:3 e tOI'mel-é\, superior a eífectuêL nos termos precisos ,lo :L t. ZO lla
necessiLLtLle Lla, ot'll~m pnblicé\,? Como preten- Constituição.
dem SS. EExs. cJnstituir diante do seculo Lembro agom que illustres omdol'es llesta
nm:1. Ilupla iJ.ssembléêL, não mü.is de reis casé\, ~,pregoaram qne as meelida:3 proprJ:ls do
m,1,S de de:\ses intangi\'eis e Íl'r2sponsiJ.veis'; psti\.do de sitio não são repl'essinls. mas so-

O Sn TnEoDoRETO SOUTO - Somos um~ mente preventivas., .. ._
li': 1 J' I'Z~" SI' V Ex acolJ" "Oln ° Nos Esbdos Umdos, err,l Cl,lP constltulçaoassem) e,t ,e 1 I c, , • _. "" c "~I'" , ,~ I I I,· .. .. . h l aCü,lm CL1m os 'uizes ~e cepaI:; cC su~pen~ao c o H(,!J!A()-C()l PII', o go-

lmmunl' cl e, .J' veruo pode prender as pessoas, sobre quem
O SIt. A\IERICO LOBO - V. Ex. não leu a reca;~c umé\, suspeitêL de conspiração; similhan

minlm enF'ndêL. Digo que é\, immunidade "b- temente, si é\,l'gumenté\,rmos ,le bo~c fé com a '-A
50luta eIJnpropl-ia dJ homem, e do repl'esen- constituição de 24 de fever2iro, reconhecere-
[.ante da naçilo. mos que o êLrt. 80 iJ.utol'isé\, a prisão assim.de

O S TH>lODORETO SOUTO dá um aparte. suspeItos como ~e .con~piradol'ês patentes, Por
k R. ISSO faço uma cllstmcçao né\, mll1lH1 emencb:-

O SR. Am:RICO LOBO - O Congre~so Nacio- o ill'mbro elo Congresso NêLcional SI! poder;"
nal ni10 temessé\, immunielade absol11taporque ser preso ou desterrado quando fOI' J,utor elo
ha a excepçiio do flétgmnte delicto.. clelicto, e aindé\, nesse caso será julgado im-

Sabemos qU2 existem ,lelictos de certa espe- m~ctiatamente, si assim optêLr, na l'órmé\, do
cie.o éLelulterio, pm' exemplo, para os quaes os êLrt.ZÜ, in (/ne.
criminêLlista.s encontrJ,m um Si) CêLSO fla,,:p'::tn- O SR. CAMPOS SALLES-A. emencléc de V. Ex.
te : SO!IIS ClI/Jt sola. ncultls Cll'" mLla, i,1 é inutil porque, por simples suspeita, o go-
odc,,,lecto. verno não póele pl'enllel' llÍug'uem.
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O SR. C,.uIPOS ::JALLES - O que penso e
QU0 C,ldCt um deve tel' ulIla opiniâo.

O SR. ,1.i\IERICO LOBO - Vé V. Ex., SI'
presiclente. o elogmati<mo (lo illL1stre IcwicJ'
lhc m;üorüt, S, Ex. Quel' que cada um Lie nó::'
ten lm mll:L opiniClo, i,to é, Ct sua. E' u q m;
deduzo de ,meL intolel'allCiCt,

O SR. TJIEODORETO SOL:TO - E' Ct Opi;liiio
elo cLl'roelto, e a (licbüum militar.

_O SR. AR1STIDES Lono - Neste projecto,
nao.

----------------------.-----------
o SR. A,IERICO LOBO-Ao aparte de V. Ex. 'da :i:' o mancb eml)om em santa prez, panL

antepon.. \10 em primeiro logar a autoridade II longe do paiz, qurenüo não Sê conceüc extra
das DCi'is,c,' COJ~SlilllGi0i1((C8compilaüas pelo llicr;'50 de re03 de crimes l)oliticos?
·Dr. Ol'lauc]o Bl1mp (lG); p,trece-me. Sr. presidente, ter mostrado

«.\. Sllsp2ns<10 1.10 pl'il'ilegio do hnlleo"GOI'PIlS concludentemente ao illnstre Inres reutorita:'io
é uma rel'mbsi1o expl'cssa e um mandato tilJ i€(lrI::' da ma.lO~',HL Que as n~ec~l~as pr~~'pntnas
ClJngTesso ao executil'o pam pcenel2l' e en- lIa, "t,;;lo de ~ltJO l)oclel~ ,eI ,m~:.e~'I~L1Sem
carcer~u' tlJcl:.ls ~LS uessoas (le 0'./'1 ;"teiU::IÚ 011 ~a~o cL Slml)les ou, pIPsumptl 'CL "u,.peita.
c,or,,!IICi(! t'nlla l'az~\o para crer ou .:;;r"lJeita" ::il o estrello de ~ttlO e excepclOn,~l eexÓ:',w'L
em rehc~'ilo á rebellii10 ou Ú :n\',[si1o, Ire sej'l ~antc, e ~orn~~c: umaco,ntr~ltçno yrolunda
ou ,)0,.)'" .\1), pcn:;osa P(/i'll o bc.1I <;0'''''1')112» com o JO"o I",~ulJ,r d,,~ llI,tIttllÇ es. como

Pois n<1o disse V. Ex. e n:1o repetiu o nobl':: t1m:lDte elle s~ IHl, c\~ "ta;' ,o ~Jr~:~ ao, ;;o~c,rno,
senador por Sel'gipe que a simples snspe;t" ou qu,\ndo.," ~onstJtt,l~Ç;J~ Ie:stIll1"v Ct~ m,~mas
Immmen"lci de um:L guelT" civil ou e.,tl'all- mec,u!cb qu, reutuIU'.
geil'c\. IX1St'L )lara le~'ittmal' :1 decbmção de O SR, AmSTITiES LOBo- Silo medicbs 1)01' sua
estado rI" sitio 'I natureza instCtnbneCts,

O SR. C.\:\rpos S.\LLE8 - E' completeLmente O SR...\'rER.rco Lono-Não <1COmp:lnlto ücm·
ab~lU'da a emenda (le V, Ex., porque aqui é bem os illustres orCtcL'l'es ela opposi(;ão nw.nelo
impossivel () meio termo; ou está· se peca pl'e· pretendem e propõem qu;> sejam pl'es03 os
rog;ltiva, O!i es:á·se contr" a prel'ogCtti m, mem;,ros do Congresso Nacional, ,s, ,mente
V. Ex. reconllec3 Ct immunkhde pCtrlrtmental' qU;lmlo apanhado" com ;\S etrlllCtô na mão.
ou nito reconllece. E lembro que o nobre senetelor pelo lUo

O SR.. /DIEmCO LOBu-Reconlteco Ct immn· Gl'Ctllll" do Norte ate exigiu um COl'pO or
nicI:Lelc p,u'l<tm~ntar, mas nos precisos termos ",mi<<1l10 e armado. comuosto üe 10.000
(!cL COlbt:t:tição. homms, i,;to é, lllCtis ele dOli~ ter<.'os elu antigo

E"tarei w,lvez, ent3l'l'aelo no absurdo, é'X21'cito brazileiro. S. Ex. ainda não roi feliz
como aprou \'e ao nobre senallOl' dizel-o, COIll- c·om a invocação do Ctntigo cÜ'.ligD cl'iminal
tUllo,(lo fundo do ~Lbysmo em que estou ~Ün(hL por/lue. refel'indo-se elle á relJelli:'io de duas
tenho olhos p~ll'~L ver o se,~uinte; V. Ex. ti- jJOI'OcLç'lJes ele 20.000 ha1JihUlte', cerbmente
rou tot1:)s lJS seU:i etf';.<:umentos e (le(luc/:úes ela não exig'iCt que todos elles 8:,tivcssem rel'mallc>.',
cou"tituiçãu cH'g·(~nti~ICL. que cC 11O'SSCt> copiou porque nessas povoetções existiriam lambem
infelizmenb no art. 80, H'H10." e cl'í:mças, e relJresentantes do sexo

fl"'co. Contesto com Ctre,tos na m~o que,
C/ll<\ll:lo re lei ccimin:lI nmrcCt certo numero de
l'l,liehles. não é preci:m que todo" elles se
,wmem com Ctrmas de lwecisão: pedras S8.0
arml.~. e iltLsta que alguns dos re1J'IL1es se
nrmem, Denmis, fCtll,Il1l10 o antigo codigo
crimitml em povon.ções, deviam. ~~et1s "utore~
contar qne em toda Ct I'e1J' llmo 11" qnasl
sellllJl'3 umCt pCtrte c!CL cidade, minor;a Oll
umioriCt, qne é sulJjugmlD. Nestes tel'l~os, S2rla
il'l'i:Ol'io exigir, eluraute o pengo soeml, como
cOll<1içi10 pMa a prisão L1e um á\;lembl'o do
Congresso. que sejCt elle colllido1!om ;wmCts

Õ SR, "~,IERrCO LOBO-O nobre s0\1Ctdol' por ll:t:' üleiras de populCtres ou (le nm yeI'Claden'o
S. PCilÜO proclmnou que minha opinii1o é exercito reyolucionaI'io. Por minima que seja
absunlcl,. mas hei ele pru,'ar inconlinente que J clJmparticipaçâo de alguem em uma con
a de S. Ex. é que o é. S. Ex. e os Ol';,dores,pil';ll:âo, elle é de facto conspiradOl'. emhorCt
que o acomp;ulll<tm, firmarallI seus <Lro'umen- llusente elo tlie"tr'o (lo levCtnte, Busquemos,
tos sobre ,1 cOllstituiçiio argentinCt, ele" onde o pois, cle(~1'2t:1.r a lei do estado ele sitio ele <lC
go Ver110 provisorio já llavia trasladado o t:oi'do com a Constituição e os princip~o, gel'aes
nosso ut. 80. OrCt, naquellCt consti tUll,<io de direito criminaL
pel'llutte·"o que sCti<cm elo teI'l'itorio al'gentlllO D2 minlla petrte tenlio lllostmdo. SI' presi
aquelles que. lorem detentos em virtude do. ddlte. que me cinjo absolutamel.lte <LO texto
estado de SltlO, e_por ffiera~ suspeitas, porque, Iconstitucional e occorre-1;18 argUlr f).ue li con
ao contrano, nao se ellll'Ja salvo-conelucto a ciliação dos art. 20 e 80 e tCtnto mms urgente
reos C0l2fes'iOS ,ou, convencidos de crime de Iquanto no primeiro estendeu-se a imnmni~ade,
lesCt-naçao, POIS e crIve! qne se ffiCtnde pren- Isem intermitencia alguma nem soluça0 ele
der um individuo com? aulor notorio de at-I cnntinuielade,desde a. eleição Ctté ao fim do man
tentado contra a Repubhca, e logo em segui- dato, prova de que a Constrtumte amplIOU a
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pl'erog,tti y" lU uito ;,lem üo que se "l:kc ([2- "ltermLtl \'a o Congresso j\-"cion'LI, P0I'Cj \1,\n to
teTlninado em outros paizes, ulllLô elh T,elllle obl'ig;al-o-llct" accnSClr lhtcünwnte o Pi'êsidente,.
sómente "g::tl'antil''' ida e ,-ir~ú,\ dos repre- ainüa reconhecendo que e\\e procedera ele lJo::t
sentes, dmant8 ::t seii~ão. fé e fl))'(\, victim" dr (l,pp::tn~ncias.

Dito isto, Sr. presillente, em l'PÜlÇ·ãe) ao pe· Hoje Cjue o CongTesso con.'.:i'açou·"8 com o
rioc\o final do "rt. 1" elo substitutivo, per- Poder Execlltivo, l1(l,ü::t escusa a votação desSe1,
mitt:\-me ·V. Ex. estrr"nl1eWO facto ele tel' elle n12did,;., onde ClilClsi se ,-e 11m ,'01ll11i1n811to.
precisado que ,t immunidalle. p.\j'lanwm,u "'C O illustr:lélo senaüor pOl' Sergip:',IlU erudito
SUS]18nda 1101' eJj'cito C\" ü<'cbr'l';:i.o I~O e:tado dbcUl'SO }lroiel'ido l!ontem, lWupoZ :, sup]Jl'es
de si tio, ao jl,"~,;o (lue não dct8:>m:n~1. ri u,\e~ são do ül','. 5" do jll'O';ecto. S"';"':indo-me
sejanl outras g~IJ\lntias cunsrltnciur~a~,:: (lllê ~..J8 da:j Llea::~ sils <..la opposü;i:io l olT8i.'eci unIa
jlos~am t~,mlX'm su:,pender, :i\'ão ti,~"tamu:' ju-:- eJllellCb ~ulJ":titc;tiva, a fl ll:\ I dêcl~\l';1. q;ie o
talnente 1..18 ,"otai' 111nc\ lei qU2 l'eg':lL:: o ;<~L:ldo Pl'esiLl2nt2 Itt n2pnbltca l'on T\-Ol'\U··{~ eX.tra
de sitio? P,U;l, que tuüo se esc18"·cça. \.\iIel'i:,ci ordinarii,wente n Cong-r2s-:n,Se1l1111'2 qne a gra
a emenda, em qm~ d::fino '[111\2:] si'jCim ,1'i ,;31\;>s Yid:.'o.de das circnmstalll'i,IS \l12 C\l'onsermrem a
garantias, ÜU:êS llcês qU:J.es. relati\-,l' ao direito neces,,:idade Lle ouyil-u.
de ,'eunião e á li1>erdalle de illljlre:,sa. jil e,rão ~<'to lL'ix.:l, de ,el' lncon ':2niente o fl11e jlro
compl'ellendidas no al't. 06 tio CodigO Penal: pLit'ln os illustres mellllll'os ,L\ OPPOSil,"'O, Cjue
t\S ollt,r~s t?,"Ltl'l'lntias entendE'ln ~Ulllent2 corn a rendo qll8 11.~jil, se-sJ() ext.r';l,ol'Üin~\::,·i~~ iogo
liber(b,le indi\'idual ou com a sllSl1-'nsão depois d·,) :CLln e qualquer rlecl111'~1l):() 111'8
do 7wuc,(s cu, 1"1". A l'espeito di, pl'Oprie- sidcncial ele eslatlo de si tio. p,'llle-~8
üetlle, Pl'OlJOnllO etpemes r[l,e o go,-el'n(1 ou o:, ,lar o caso de I1m:ê pertul'lJaç';j,o l'2mot:J. e
COllliIlCêmbnte" das forças miliWl'e.'; lJo:,sam es- tr,1,n~itol'icê : nestes tel mo:". como aD1J811ar-se
talJelecel' sen'id·.e:, ne;.;atiyas, isto l~, pl'(lhilJ!i' n2cess,\'1'i~\tnent:: p:1.l'a o tliEicil et[Jp,{relho do
edificetçl~es no p,"rimetro dets pmç'<1:, de gnel'l'et Congresso ,'Iacion,Ll e clmmal-o a t.Ollletr eonlle
ou no tlle'lcro das opel'açües miliuu'E3. cimento de um,\ commol:~LC, cuj,,,, cireum-

::30bl'8 o eWt. 1" obSel'\',,"1'8i afin,ll IJue n:lo ae· stlllt'i:,~ tOl':lai·nlll·se p()1'l11GnOl'e:~!
ceito a emenda do nobre senadol' pur Se~'glpe, Entretanto, os illu~tl'es re]11'2senb.ntes da
por qne eUet incol'l'e llê, eensum que. fiz,j B"hicL e do !lia Gmnüe tio ':orte ol.l'ic,am o
cOllstituiçii.o al'gentin", a :'ai)l'l', con:,,1;;1'<1;\ COll~Tesso :, 1\I11<.'cioll:J.r extr<1orL\iw1l'LLment.e.
impunillccde e o refngio em t~lTitul'io es tl",n- pOl' Il1inimas 8 menos dUl'Cl1louras Cj ue telllH,m
g-eil'o ,), (\elinqucmes notorios. jIinlia elllellda sido ,u pert.;lrl '(ll:0es ü;], orl!eu llul,lic;1,.
contém a m2sm" (lisposiç'i~o, m~:s llistingue Aiuda pl'OpUZ :lm substitutlVO ao Mt. 6",
entre 1l8linr]nentes e suspeito~, lbl1Llo ::'0 (lOS sobre o qual estou em des<1ccOl'Clo, não Sl) CGm
ultimos ,1, 0pl,'ão Llo exilio. o illmtre leadei' ,Lê m~üoria como com o no-

Ao art. 3" do sU]Jstitutivo oíler2c:eu o nolJre 11re chefe da opposição, amiJos conconles em
senallOl' pelo Rio Gl'ande do NOl'! e um<ê emend<ê (lue os ]l<êcientes das medidas Lle es:;).(10 ele si
qne me lX"lrece inutil, l~xpre."s~lmenteLleter- tio sejam afinal postos á elispoSi',';;') 110 juizo
miniLl1Llo que o facto lIe ,"xllilJkilu de do- cOlllpetente, etfim de serem pl'oc:ess8.dos e jul
cumentos não tolherá a acção do Cong-re",'o gados, salvo unicamente o c"so lle alllnistia.
Noeion"l : tal ement<ê é, <ê meu '-e1", ociosa, Om, Sr. presillente, já prov'~i ,\ totl:l a luz,
porqne o Congresso tem ÜWiÜl c leg,êlmente com ::t constituição <lrgentina e o <1resto dos
g,wantilh a Slut iniciativCê e lib::l'dalle de ,eC- Estallos L'nidos, que pesso(l,S simple"mente
ção, de que nenhum "Cto o plde llespo.icw. e sllspeit<ls de se t.Ol'n:J.l'em perigos"s pudem
impolitlca., po,'pue suppije li" pute do .:::'r8;,i- ser pacientes d<ls medidas prevemivas do es
dente üa Hepublim in;Lcção uu desidiet em ülllo de sitio; a, esta classe de detentos ou lles
mrttel'ic1. grJ,,'C como justiticat1",\ da uecht- telTados iJ,lsta que o governo cOllced<1 sol-
l'(l,ção do estado ele sitio. tem1..

Apresentei emenda ao !1n~11 do art. 7". Cjue TOll<1via, o projeeto sujeita::t proce~so ou á
diz: appruolutd,,-os OH Pl'O"'ÚUc'JI'..'o <'..<','.' rc-, "mni,;tia pessoas tal\'ez innocente..,:, qualll10
sponsaú'i:clwle. Dispije a Constituição que ao I a :nnnisti" sllppCie " 8xistencla do ci'ime, e
Congresso compete approveu' oU :'USp211Llél' o: tOlh1, J.CCUSêlÇ'i/O criminal depende, ah;m disso,
est"clo de sitio; ]lal'a mais chl,l'ez;). im8rc:üa o I de provas 01\ de indic:io~ vellemellte.,: é

lJoder de pl'orog::1.l;ão. .'lo conteudo do eut. 0° opponho "ind:J.:J. im-
Nilo jlóLle :J. aceusa.ção do pj'eSillente ser 11lll p(),~;ibilidade de se computai' na execução d:J.

acto intl'Ínseco da approv(l<;ão ou da l'epro- llelm o tempo da detenção; lembre-se, Ilol'ém,
v(l,çiio do estêldo de sitio, porque.si a~:'.im fosse, o iIlust.re lcacle,' d::t maiori::t ele que é contrc,
o julg:J.mento se eivaria de su,,;peil;ão. lo;" t.lictoi'!o, porque lhe e("lhe ;). gloria dI:' ter de
COllstitui~'ão e na lei e"pecÜ1.! está tax:êll,,:J. cretado, qU<1ndo ministro da justiç'::t, que a
resl1omabil:uJ.de do presidente e Lle seus ,,:.(·en-: pi'bão pi'eventiv" seja antecipêlção ll" pena.
tes, em caso de excesso. Por isso julgo oeioso I Em l'el:J.,;ão aos decretos de alJl'il, .0-'i'ç" é
() finJ.l do art. io, que aliás collocara em dura I com-ir que o Presidente (la Repnbliea ~nspen-.
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pendel1 ve,"balmé'llt" o estado de sito. mas de
l~ecto o IÚO suspenelêl1, porque mandou con
tinuar seus elft.;itos; é clant, portmlto. a opi
nião do presidente a respeito ele se proroga
rem inclividualm0nb as medidas preventivas
OH rel)cessivas.

De:",e opinião governamental é licito ao
Congresso apartrlr-se. D<LlL<, a hypothese c,ue
imagino, seri" sallccionach ie lf>i IJ lle não éld
mittir semelhetnte pl'orogTlç'ão 'I ::\uo, presum
ptivamente.

Porte,nto, que interesse 11a em que elecida
mos lIo,;" eSS:l ql1estilo, quando os decretos dê
abril ail!lla estão pam serem julgaelos 'I

Por mdo dec'ses decretos, com'em repetil-o.
prestou o pl'esidente servi~o relêyant3 e in
apprecivd i1,O lJitiz, porqne sab-on ~, on1em, a
paz publica e a cxistencLt da Repuhlica, en
volvenüo-;;a, qmento lhe foi possivel, no ll1rcn
to üa mO!.bJ"a,ção e itttendenelo üe um lado
3,OS elict"mes cLt justiça, e de outro fi lei cLt
neces:üllede .

Que ,e cOllspir,eçilo vi~a HI a Llcstl'lliçuo ela
Repu1JlLa "u'o padece du vitla, visto que es
tava a:c:sentaéla, a institwl'âo de um trium
virato q ile niio se enconü:a, em nenhum dos
a,rtigo" constitucionaes, dê um trlUlllyirato
incompativ21 com o Congresso e com a, libêl'
Ll"Lle, cuja i1.pp,wição llét llistOl-he dos pOY03
denunci" sempre Ullla epoce, ele doc'lLlen~ia e
corrup<)o, ou o ultimo llegp:lo que o despo
tismo gitlgit p:wa se corom'. Xote ainelie V.Ex.
que a conspim,;10 Lle 10 de abL'il se operou em
um" P!'::H):e ele g'uerrit, como o é a, Ciepital Fe
deml, e Cj lle se desce II "os C!uarteis pélr" o
alliciamento eh1.s tropas, portanto não podic1.
ter ~ielo mais perígos" pelo local em C] l1e se
elesenyolveu, tantú m,üs qlw,nelú i1 S,la testa
figuraV(\iU dbs p;üentes Llo exercito e Ll"
armach n::cclollal-

A' p'1.i'te, pOre!ll. esta consiclel'aç~LO, confesso
que não eL'ixa de tomi'" lhçuo penal a sub
sistencia l\e meeliüas preventivas depois ele le
vantadu o e,st,\do de sitio: sendo esta a l'esul
tan te de uma im-,esão ou com'piraç(\o. parti
cipa cLt glmero~illac1ê lia commoção, e não nos
é licito isolaI-a em algun~ membros Lla com
mun1liio. prorogando neUes individm\lmente
seus e1í'ciLo>; com igUiel noçilu de llil'eiw, "s
t1'ibus seiYa,.~cns '1.))onc!Ol1"lll i morte lenta
lheS solieliJe;; os veteranos invalidos. Sim, o
estado Ile sitio li um fHtarlo ele O'ue1'nL que
determina um conjundo ele meuicl,e' preyen
tivas ou propllilatiCils e:s:tmorcli!1arias. mas o
corcliio ~,..niüwio ou a qm1.l'ente::ie elura titnto
quanto it epiclemüI, e nua pOllemos perpetual
os contra dous ou tres indi viduos, soh peni1.
de darmos a taes ae:tos a CI)l' Ile unn pena
licla<1e.

Nã8 é mm de proposito 1e111b1'3.1" uma pos
tura piwlistana que sob s,encção pen,el nmn
ciav,1. o <1ono da ca,sa onele houu:.;sse v"rioloso

e;.:.pellil-o lXtl'il fúra da pOVOI1ç':lo~ inln18lliata
mente () a toque ele citixet. JL1S IleY21!!0s todos
convir que essa lJOstura não e ne!11nmn o1me
prima. e que os homens não suo microl)ios
que se elesctggreg11em eLe communlluo por meio
ele processos deste .Jetez.

O goyel'no incon'eu em censura, no S3melo
justilmente l)elo excesso ele mOdel'i1[:~ãl) com
quc elalJ01'ou os decretos ele ,Üil'i1. p,'oductos
ele boa ré e elo desejo ele pctcil1cal' :.s :mimos 11"
Ci1.pititl Federlll; cumpre lembrar tO/L> ú" que
pIJde-.-;e tor11iU peri;!:oc;ft a reproelucc::io elo pr~ce:
dente. l)Ol'q11e it exit~g;era<;ão e1:t lilucleri: ('ao e
mlüta::;\·ezes o desritr~e elo desooti"!Ill'.

Sem nenhumi" apl)licação: POl'LutO. ao,~
decretos ele abril, que reconheço terem siLlo
extr~,orditmriose ele salvação pu/'hm. cJl'el'eço
ao <\1't. G" uma emend,1. que imp sôil)ilihe o
ablko de !\üurct imitiêcão.

f{eüigi taml;cm outra emellLla ao art. 7°
porque sua pitrtc final,já C011"Üe ele emencli1 an
terior. (J porque no principio o reler'ido artlgo
nego,e éeO Presidente eb Republ.icil, pD!12l' para.
suspendel' o estaüo ele sitio que t'lle 11ouye1'
dedaraelo,

l';âo vejo moti,-o algum pelo qual () Presi
clent~ )15.0 snspende, tle per si o e:'ü\(lo sitio,
elesde que houver cec;saüo a cOl11moç;i.o.

Nuo acccito, Sr. presidente, nem ,e pl'~meiri1.
lJ<1.l't<c\ do art. 9' como está no sub,tituti 1'0,
ilem a emenda, conforme a qual não ll~pe!lde
ele Sl111CÇ(\O a lei que lledMal' o cctado ele
::it:o.

Si o Pr28iclent;.; cb Helmblic::c é o l~raç,o
tlireito eb Cong;l'e':~:i(), como o excluiremos,
inconstituciono.linente, da co,partiClpcH}.O mt
dr"e!'etação da lei?

Como allnull'1.l'emos a coorelenal;U[) d0.3 Pode
re,' Le~islütiYo e Executivo, ,:oDn[lo lei~ po
ht;C~êS para não serem executadcts?

~;:i.o leg'islamos p,u'a o llb, ma:3 ]):,!'a todos
os tempos e por isso não devemo." prescumr
uma erise em que pGrigue a éXlste"Cw,. na
cional. e em que I) g'overno se C(l\'OrCle elo
CongTesso.

Qlwnüo toüo:', !lOS temos c1eclar:u1,) Cl ',',e no
:3}"stemét represent.ativo o CongTe~"u n(\o se
Ol'll<). com o "PPi1nüo ela omnil)Ot~r~::il\. ~ntes
,:offl'e o ü'eio ,la Constituição, nuc compre
hendo como preceitue o iwt. 9" que. qUi1l1'.lO ,1,

c1eclal'aç~lO elo estaelo ele sitio 101' l'2ltC',pelo
Congresso, n,s snas conüições St':T'UO lJl'es('I'ipta~)
pela respectiva resolu,ão. . '

Lnlil, elc clucts: ou "l~i que estnl1;OS a diS
cutil" oconstitucional ou l!~tO e; neste, 11YPO
tlle~e. sel'á muc1. il11!1loralicl"de elespicta de 1'01'

(oa obrigcttori<1: me primeiht ll)"potllese. lI" de
neces:3::wiamente obrigctr t,"l1lh~m alO Ccugres
30. que não polie sitlJil' elos limileoi ">êi'dsusclct
Constit uic(\o.

Pam qúc, pois, a restricçilo mental ex"rC\cla
no :11't 0' ~
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o Sr. ~I'he,:)('oretÜ' Souto 10
meça tlizendo que pede a palayra s'.',mente
par" erguer um protesto e accentuar, com
toda 8, energia de que e c"paz, a sua opinião.

Fazendo Slms as consider,lçGes expendidas
pelo honrado senador por Minas, ao terminar
o seu üi~curso, está Lle pe1'feito accortlo em
reconhecer que não e este o momento mais

_o\. lei eleve ser ÜnHtl. uniforme e lwrmollic,,,: I)pportuno par" se deliberar :,obre o (>taelo de
elesde que o Congresso p:Je peü"s ti, acç';lo do sitio.
g-ol'crno, mêêl1(!<t o brio e a llOnestid,l(le tjl,e Entende quo o paiz cstiL d;'8nte (te monGes
sofih1, t;"mbem essas pelas. ar(c"oc' e ,1l11l!n. lki<1ixo de um e::"all0 dú sitio

Yoto, port,lllto, e protesto cOllti'a o periml0 r"l\. pOrrjll8 continuam a lJenlural' s,'u, eft'ei-
pl'inléip,,,l do art, !}' w.'. pelo elesteno. p,"la pri6io de muitos com-

Teeho, Sr. presi,-iente. manifesülLlo, com al- p'IITiotas. nl:,cllns dos qlme, pr01egidos por
gumas lacunas, o pensamento ele a,lglll11as immlmi(btl,~s parhêmental'cs. E' por e"3e mo
eml·nl.1as por mim oft'er,'cidas, entre as quaes ti';o llue o paiz so <lcll;]' em venblleil'o pe
existe lll11a exc!usil;a ele (ommissiíe3 milita- 1';0,-10 ele agit,l('CtO, em que as paixües tnmul
1'es . .'I. Con::,tituição prohibe os tribunnes de tunm. tanto do lnLto da ma:oria, ('umo elo
excepl;ão. e m,,,n tém o jury como 8'aranti" lte Li l10 da oppc,<ir)o, SEm que o S ,wL1o possa
libe1·IL,ele. "81', .'om ,c Pl'8Cis" c"lnla e l'ospeito. tol1u" os

.0\.0 edallu tio sitio filiam-se os crimes po- ime1'ec'Ses (k ordem scocial e poli t1C\. par8,
li ticns, tOll"s dcc compe t<"ncia di" j U.,til;CC fe- le ~:l"l,ll' ,'o1)I'e o es taLl0 de "i tio.
,1eml. e <t declarn.ção (lcc lei quasi m<1pdaln~Lo LDicplli8 de t'1utras consiü ealJ,es. encerllle
suspeml8 esscc compC'tencia priviLti\'8,. ailllllt o o1'ar\lw IjUG o projecto em dis'.'ussão,

Tendo dito sinceramente. Sr. pl'e'idente. o ehbol'aLl0 pelo Sr. se\laLlor por S. Paulo. não
que penso sobre o assuJ1lpto em discussüo. s:",ll:dca a illid,uJío Lle uma lei l1miL rl-'g-11];w o
pe,;o ::u,,; illllstnlllos selwLlores eXCl'5<1 p.-lO.i es arl0 11e sitio, mas a leg-itimitL'iio do estado
momentos de aLtenç'ãn que l!les tomei. rlp ,[;io r.le''[';'tc1IIo em !O do rllJril,

VOZEs-Tem f~tIL1l10 muito bem. Em' arh1, um dos seu" artigos iil olJ:'litucio-
nlLe" o rjue SG pretende é jus: íficar Iwr,ulte 8,

O SR .•\~lERlcn Loeo-.Jú disse Cjl'ccl o meu ::,e'L'je'llcclie. pem,nt: L)S poderes ors',11JÍSiUlos,
intuito; quero concorr,'r par,,, Cjue ," llC'S'ia per:lllcl' ,1, 0pluião pu1Jlict int\cl'llé1, e extl'l'n::t,
Cunstit11il:ÚO renlise na prcclÍc,,, o pl'uposito '[8 a ':iolc'Ecia ü~, 10 üe abril com tOLlas as su"s
seus autores; busco harmo11isar suas dí"po- cuns qu··ncins maÍ' 1'i::;'01'osas e mais bar
siç:",·" q liantr' l)o<1em ser llarmoni::'aLlas. para 1xLr'1'.
qUi' lbll' resulte um todv ;""mOl61;eo. ~Yl1W- .\Cltil. por'anto. que o Sonal1o (l('vi,1, 81",-

~l'icl'. nrtlstico e nwiona\. 1rl,mr Ul1l,L ki O!',",,,llica l1estinaLb n, l'egula-
Termino Lledarandu que vota,rei a [11'01' Llo nWl1wr um,l tl1es.e c,-,nstitucional. ül ,;en1'01

sulJ."tiw ti \'0 1ll0Llifical1u nu :,entil1o dns mi- ',-enl!o os princip:os contidos IM Cons'.ituiçi\o;
nllas emenl1as, e is:o ü\rei ,em nenhum c11i- um" lei :'0],"8 o es:aLlo 11:: sit:o , Yi\,,,l1a nos
dado ,h momento nem preoccupal;C:.o e;,:ois- lllol,les m,ti·, conven:ICntes it man::tr'l](·;tO da
tica. .. orllem pnlJlicCl I) ao respeito LlaS lilJe1~dmles

SalJe o Senal1uljue permr\necl_m11l10 e lm- in,lil'ld,1<leS " llaS gal'an:ias quo não pudem
IHl:'~l\'el dnranre (':;ta 11Iscn"sc\O.. Quantu n nem rlel-em S'l' 311spens,,,s em c:\;o ,1.lgum.
mIm, 101 lllopportuno ~.'-lebate, cUJa 1'2~pon-! Pro,8g-LLnrlo. diz o (.rnLlor que a jll'imeir"
Sabl1lt];'.lte pel·tence: alw.s. ao lll,,!stl'.' cllele Lla I COl1S,1 rlu' nota-se neste' projeeto é ,1 ::'ll;" in
OppO'ilç:\O.que em tao m" occasmo ten a illl- I cO!l,titncionalillnl1e; Llesl1e o a1't. I' ate::to
ci"tiva 110 111'0jecto pI'imitil'o. . 'Jltimo nCLO contém llnw, "ó lLspl,sil~ãn qUI' ni'io

Xa "~m(')'ica" elo '0:ortr' S(J se .'le,retou uma LI I, s".:" uma yj,,j;,ção do Pitl to illlll1amenral. não
semelhante" 18 allllo::' Ll2po~s de ilpag'mla e ! \l'n em "U:1,' l1i'Jlosieues uma SI) ir1ea (j11e não
e~tlllcta,.a guerra lia sICcLyssao, quallll0 el1:1. 3:j," ic illr!'aC(~ii.o Lle todos os l,rinclpios estabe
nno podm se resentlr m,llS das I:lrcumstan-llecil1os pela Constit11i<~ii.o.
Cl8,8 l];.1: luct", e ljlliln<.lo se ban~m "callllaLlo a· Xo art 1", por exemplo, yiala-se a r8gm
agltaçno do,; eSjllrltos e as pnlxofs dos C0111oa- f11ll,lmnent.,,1. u IJl'illCipio que não pÚIl:~ ser em
tentes. . I tlcmpo algum \'iolado, tlo prazo fixo para todo

Devemos .. s21~llU1'e3 sena.dores,. gu:tnlar ai e qualquer estar'o d2 sitio; principio Cjue ni'io
nos:,a Constlt~ll(:ao, em cu)'" üeÍesa. otlerccl I ~ tl' üireito jll1hlico privaLlo, mas ele tlireito
emendas; SIC.,t"m elhts acceltas. ou rL~.JIC1Ü\LI,,,, , inpnlllCion;\ 1 priyado e 8·eml.
ficareI contel1te por ter (umpntlo com o men P:ts,'a,llllo o Ol'aÜI)r n tratar da ljuesti'io ele
de ver. (,]]' 1'10 Deul, /lIH,t,) De,,!.) immunidülles parlamentar, s, acha que ainda

neste ponto o projedo fere 8, Constitllição.
j,s inllnuniLlndes paTlamentm'es eram um

elemento organico ün Constitlliiào politica,
porque o Congresso em o juiz instituido p"ra
julgar os aetos do Poder Executivo, e eUe não
pudia, "lrsolutamellte, ser expoli"do de sua,
immunidade sob pen" de ser eliminado.

O omdo!', depois de ana,lysar outros pontos
do proj ecto, termina dizendo Cjue o que ha
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Lle pereler a nossa prttria, o que ha de pel'der
a Repl;bli.',l" silo os excessos ela lil)erdadO, silo
os exceSStn ela tymllnia e da clictaclura militaI'.

Ellcen,1dc a disCL:ssilo ,~em mais dclxLte.
Proce:le-se á \'otnção das emench\s. com o

seg'llinb l'CSll1tnclo :
'E' "llPI'Oyaun. a seguinte emenu" do Sr.

Campos Salles e Gil Goulart, que já o !J,wia
sido ('lH :2' Lli~cl1ssilo :

Ao m>t 1"- entre as palavras Pudel' E,,'c
(;1'li,o e ;)I)r{c"",;-,accrescente-se-na IUlsc,lcia
do C·)H;'/rê:so. .

,;ilo successivCtmente r~jeitacla' as segnint2s

.\0 :11'[. I," S'lbstitua-,.e o período final pelo
seg'uinte :

:\ sll'l'cnsito de garantias consl,itudonaes,
cletel'll1liif:da pelo estado de sitio, não attin
gint liS nkllibros do Congresso. nem os mem
bros llo S'lprcmo Tr'ibllll:J.l F,'deral; salvo o
C,1,"1) de ll1'i',lO em 1Iagrant,e.- fLoaro Caval
caJ-tti. - :"ir:'}il:-o Dall!a:sio.

o pel'il>lo final do Mt, 1" substitua-se por
esics P:1,l':1gmphos :

I." "\:-: ~Malltü,s eonstitucionaes, cujo exer
cicio se ~li,..;pend(', sito as constantes do art. 72
§§ S. 10, 11, lZ, 1:3, 14 e~Z ela Constituíc;ií.o
Federal, poclen,lo, outrosim, o governo ou SeUS
"gentes "':'l}]'~hemlel' ;ermas e mmliçl3es de
g'uelTfL, e eõt",hel,cer s2l'viclões neg",tin\8.

2." Os membros do Congresso Nacional só
pOlleriiu 8!:1' cleti,10,) ou desterrados si pelo de
poimento Ile dm,s tes;('11l1mlms ou confiss~o
",nte q ua[eluer autoridade se verificar que silo
autores uu cumplices clo cleI:cto ou ele tent,
tiva de elelieto inafiançavel contm a existeu
cin. politica. ou contl'::L a seguI'i1.nça interna llce
Repullica; mas seria submettillos immedüüa
mente ,1,;ulgamento, si assim opt::Lrem na
forma do art. 20 da Constituição.

:3, u A's pessoas que, por simples suspeita,
forem p"cientes das medidas preventivas será
licito s::Li;in~m llo territol'io nacional, comtanto
que rÚ!t) seja para p"iz vizinho (salvo au
torisaç':lIJ tio goyeI'no) e pel'maneçam tOra
durant.e tudo o tempo em que durar o estado
,.le sitio.-.-LJlcl'ico Lobo.

São "ppi'ovadas as seguintes

"\0 art. 20 n. :2 i,1 f;1e :
Accl'l'scente·se:-não preferinclo o paciente

l'etirnr·se do paiz em logar a aprasimento elo
governo.-J. L. Coelho e CalHJos.

SE:'\AD0 14 - ..... II

Ao nrt. 3. 0 Aclclicione-se o seguinte par,<.
é''J'al)11 o :
, A< lnlta de cumprimento deste preceito não
impedirá que o Congre,-SQ delil,erp" I'esolva,
como elle sua competencia, 1M ii.il'll~'" elos pre
tUa dos artÍ!.W-J cOllsti tucion,1.8s.- _lo Cu val
'..:c, l:.- \ ii'Ui/:o D([JJt,~~~).

E' rejeitaü,t a seguinte

Ao ,wt, 4," Suilstilual1l-"e a.s p,1,ht',T"-S
'<~lppl'on\l1do-os», por estas outl'a~ :
«~l,ppl'ovanlk-o, Pl'c>rog;\llllo-o, 0-,; sllspell-

clel1l10-0» ,-;ljJ1uico Lúi;o.

E' "ppl'Ovalh a seguinte

.\ o m't. -±," Em Ye~ üas pala'ITaS- ou pro
movendo '" sua re"lJonsa /Jililhu 1<', I.iig'c<-se :
-Ou j11'ocl0vendo a r2svollsnlJilieln,'le contra
rt,Ui',tl1 de;llil'(~itc, si 101' G1S0 cleIL,,- J. L.
Cu .',.() C LrlUljJO:~'.

E' nppiOY,lI!,' '" segnintl'

~\.() Lll'L. 5":- ~~;uppfi111ll..-S2.- .l. L, C.Jelhfl
c UL'i,ILJos.

Ao ",r e. õ' - Substitua-se pell) s'-;l'lli nte :
«O Pl'eside nte COl1Yoc~(l'i\ extl'norclin:\l'ia

mente o COll,!resso Nacion"I, sellllJl'e Cjue a
grctvlt.l""le lhs CiI'Cl1ll1St,tilci"s IlLe ("llc"r a
uecessilhde II e,"sa meüiL!a».- "-Lo; "ic') Lobo.

S;~o rejeitadas ,<.s seguintes

.-\OS :1rts, :)" e 6." SuiJstituam-se ]Jelo se
,"uinte :
~ Al'L, A declaraçito eh, snspensiíu ,lo estado
de sitio faz ceSS::Lr n suspensüo de !:l'<1mntias,
subn1t'ttenclo <'lo juriselicç'ão ,(a justiç',l, ul"ünaria
aCjuelles cidadãos que houverem sido attin
giuos pebs meelilhs ele pxcepç:iio empregacl,'s ;
salvo caso de atnmsba.- i1. C,;uaiC(lHlt.
l:"il'tJiUo Da}unsio.

Al't. 6'. Substitua-se pelo seguinte:
« A declaração do esía.uo de sitio não tl'ClllS

fere da justiça fedeml o processo e o julga
mento llos crimes politicos; as autoriui.l.cles
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loCites continul1télo it exercer ;\3 l1ttt'I'11ll "e~
mer"mente llollciaes, 1l11e o govel'll) ou sem
agentes não avocarem p"ra ;;i )7. -.1 I, iC, ':(0

Lobo.

E' rejeitaLla a seguinte

K\lE:\D,-\.

1\-0 art. O" 1n perioclo, in (;:'c:
Accrescente-se: «At~ eleli1leI'l,['~\O llo Con

gresso, si por ai nã.o "Li Vel'enl SlC~,O SUSD8a~as
pelo POLlel' Executivo »,-l. L. C"N/ho ,;- CU'I.
]J0S.

E' a]Jproyatll1. ct seg'uinte

EJIEXD.•

o ','2' membro ,lo ai'C. G' p""",e ,1, '3"1' collo
cada depois llo art. in. como pcu"c1grll)l1l0
nnico,-J. L. CDeI/W c n~"11JO"

E' rejeitada 11, se~'lüilte

E}IR'\VA

Art. 7'. Substituam-o,' por e~t:.cs ~13 p:lLnrc1S
« !lomologal'. etc. »

«mas o Presidente p':Jlhri\ SL,:;)811l1el'. ll.lltes
dê1. s2ssilo ordin']'l'ict. o estado e18 saio (1 U2, 110U
\ler cLcli:trL'tLlo ».-J,JJw,ico Lol)Q.

Sob indiclll]ão ele seu a,ntor consic!81\\.·se pre·
,indic;1.üi1 a seguinte

«Ao art. 8''. Supprima-se. - A,;,:c,:CQ
Lobo.

E' l'ejeitadct a seg'uinte

São sncc2ssinunente rejeitados os se::;uinte~

ADDlTIYOS

),l'C. ou:::!'i onele convier.
{{:lo n1Jstante n declaracão elo estaclo de sitio.

l\S é\lltodct<:vles e jmti(::l.s onlin:lnas suiJsist,irão
no e'x:el'cicio de Sllas 1\ll1cçl5es, e i:em assim,
continn~u~\m os incll vi'.1110S a gos~w Llos sem;
direitos e ;::-,1\";\nti.ls constitncionae;;. (lue ni:to
tiverem sillo e:Q)ressn,ment3 suspensos por
Clquelle acto. - A.ii1m'IJ Caca/canti.

AdLliciolle-~eonde convier:
,I,rt, .\. 1'esolu('5.o l)eh1. fJ. U01, nos termo>

elo art. 3c! n21 ct1, C,mstituic;lio Federal, o
C()n~resso ded,uar o esti1110 de sitio ou ctppro
V2c1' ou sw'pcmler o cstcldo de ~iLio que !louveI'
siclo ,leclctraelo pelo Poder Executivo ou seus
ngrntes re~'pIJl1san~is. s?pi\ por este poüee pro-
m ulg'ctda e 111<1nelitda cumpl'ie, il1llependente
lllell te ele sancção.

PaeilgT,\plllJ lll1ico, Essa. eesoluç::to soifreeá
nn18.. S\~) Lli>:::uS.~D,O ern C;1Lh1, ~i.Llnara. e será to
maeb 1101" 1ll'1.Íol~ia de dons te1'<;os.- A,IIW"C'

Ca,)(!,lc;[)tli.~ V;J<gil :;) D), i!7/.1sio.

Addicitlne-se onde convier:
1\Tt. Si for o Presidente da Republic:1"

nos ter1110s lia art. SO, §§ 1" e 2.', Quem de
dal'al' o est::tclo Lle .citio, o Congresso 1\acional
l'cunir-se-;m, illLlepenl\ente de COll VOCcL('ÜO.
21 clias clepois d[l,qllelle em que ti ver sid,) feit11,
a decÜ,r'cl,>lO. afim ele. chI' cUlllpl'imento ao
llevel' que lhe Íllcumbe, na conformidade dos
citados nl'es. 34 11. '2i e ctrt. 80 e seus para
gl'aplros.

P;<r<lg,;·ctlJllU mlico. De~L11''''ndo o estl1.c!o de
"iUo. o Pr2si\lent' da Repul)licéL communi
c,Ll-o-li,], immel.licLt:1mentc aos goyernaclore:3
Llos est'1.dos. IXir" e[118 estes o commuJJiqucm
a,Os r2spect; ,'os memLJros 110 :::ongresso.-Aid(lJ·C.
Cara'cIlJlt!.- Y. D(:II/(lS;O.

Fica prej uclic",tlct a seguinte

EJiE:\D.\ SUD-E}IE:'íDA

E' ctpprovaclo o proje2to com ctS l\ltel'ctções
feitl\s, ficctnelo entretanto SOb1'8 a mesa, afim
de pl\ssJ.l'em por mais UlllJ. cliscussão nct sessão

« A snSpeli'3ilo das gm"l\l1tbs constitucion:les
pela lleclal"i1.ção elo esta,lo de "i tio é de com
pentencia excl nsiva elos podorcs feclernes,
(Constituição ctrt. 34. n. 21; a~~t. 48 n. 13 o
art. 80 § 10 ).»_ J. L. Coelho c G~Ji1pOS,

Art. 0'. Substitua-se pelo seguinte: I ?'ict emenda rlue diz: «si for o PeesidentE:
« .\. re'oll1'~(l.o de declarar ou ~ue approí'ar lL1. Repnhliea. nos termos elo '1l't. 80 §§ I' e ~2n.

0~1,qUC suspemler a <lechm,~;;o el'J _eS~:l<lo de I([uem declar,cr o estado de, sitio ... sllbsti
SÜlO Sei"<J, tomac!n, em uma lh..,ClFS,lO Lte C:'.d;l tUl\1ll-S2 ;1.:; llalct'-r,1.s lmmellratl1s: « O Con-
caml\rct ».-Anlcr':co LO/Jo. \ gTe..,,,o 'N(1cion[\1 reunir,s8-h], inclepellllente de

E' appl'ovatlo o seguinte COIlYOCJ.Ç'\O, 21l1i,ts depois daquelleem que... »
pebs seguintes: «Con vocCLrit o Congl'es.'O
Nadonnl pi1r<t uma sessão cxtmordimu'i[l" que
se realisanl. 30 dias clepois ch1.q L1e1l8 em que...»
O mais como está na ememli1..

S. R.- l'il'lJiliO Da'iwsio,- ..clJJWI'O Ü(
';;a!caltti.
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segl:~nte ::l3 emend"s oll'el'ec:idas e app,o'-::lüas
em ,y'.

Vem :i meSéL a seguinte

DECLARACÃO

Votamos contr,l, a 2" pm'te do art. I". an
nullal1l10, ele modo incondicional, as immuni
dades dos membros l10 CongT8sso 0~acional.poi'
ser isso conü',11'io ,lO art. :20 L1a Constituwi\o.
-il,/l[[,'o C'walca,Ui. - Gf.ilu{iO.- Jo.~c j'';I'
nado.- L(tiF.Jr.- "F. Da!J~a.'jiQ.- Thcod)J'c!o
Sonto. -D"ao CanlCiJ·o. -EI.IJ51!1! JJIIJ'tins.
Genu)'oso JI(U'·~/l[es. -J. Ca!g/lr{u... -Cru ~.

Segue-se em eliscussão unira, a flual encer
ra-S8 sem debate, o elen'2to não sanccionadCl.
isentando de elireitos de importaC'ãn todos os
machinismos e applLrelhos importMlos plLr" as
fabricas ele fi::lção e tecidos, elo estado do :\Iara
nllllo.

O Sip.. PRESlDE:'iTE diz que, n<1 fórnm ela
Constituir:ão Federal e elo regim211to lllterno
do Sem,do, a vot<.tç'uo é nomin,Ll, consider'a!l
do-se appronelo o pro.:ecto si obtiver dous
terços dos suffragios presentes; e p::lra es,e
fim vae se proceder á chamada, den'ndo re
sponder Si/il os Srs. senadores que "pprov8.
rem o decreto, e ;u70 os que o r2j:o itam.

Procede-se á cliamacb e respondem si;/) os
Srs. Francisco lIIlCcltado, Souza Coelho, Joa
quim Sarmento, ~ina Ribeiro, :Manoel B::lr:1ta,
Antonio B8.en8., João Peclro, Cnnllct Junior,
Gomensoro, Cruz. Elysen Martim, Tlleodo
reto Souto, José Bernardo, Oliveim Galvão,
Amaro Cavalcanti, T8.vares Bastos, Ros8. Jn
nior, Virgílio Damasio, Domin!l:os Vicente, Gil
Gonl8.rt. Monteiro ele Barros, Lapér.Braz Car
neiro, "~ri~,tides Lobo, Joaquim Felicio, Ame
rico Lc,lxJ, Campos Salles. Joaquim de Souza,
'Silv8. Cctnedo, Paranhos, Joaquim :llurtinho,
Sctntos _\ndrade, Ranlino Horn e Esteyes Ju
nior (34).

O SR. PRESIDEXTE eleclc,rcL qne o llecreto {()i
approvado poe ul1allimidcvle eles votos pl'esen
tes e que vae sei' como lei. enviaelo ao Pode;'
Executí ,'o, para 8. formeLlidalle e1cL promul
gação.

Segue-se em 2' discussão o art. Indo ]11'0
jecto do Senado, n. 19 ele 1892, relativo ao re·
gimento commllm das duas cascts do Congresso.

Vem á mesa, é lieb, apoiaela e posü, con
juntamente em cli,'lcussão a seguinte

Ao art. 1" accrescen te-s8 :
§ 4. o Traüer e re,301ver so1;re os casos j)['2

vistos no 8.l't. 34, llS. 21 e 27 e ::lrt. 80, § 3)
da Constituição Federal. -.:1111((1'0 Cavalcanti.

Encerra-se a discussão Sem debate.
Entram successivamente em tliscussã,o, a

qual encerr8.-se sem debate, os arts. 2'" 3\ 4"
e:')".

Segue-se em 2" discussão o art. 6".

o ~""'r. :§ou.~o>:a Coelho Lliz crue como o
Sr. presidente fez parte dct commissilo orgalli
saLlora deste prQjec:to, pede ct S. Ex. que lhe
explique quaes são os seél'et<wios, que sentctm
se á clireita e quaes os que sent8.m-se :i esquer
da do presidente, porque o artigo eSLc,belece
que servirão de sel:ret::lrios os primeiros e
segnntlos elas duas mnlCLras, g-uarellLlb a or
dem l1uillerica; mas não se mbe quaes são
llesses secretarios os qU8 senÜ1.m-se á direita e
os que sentam-se á esquerda.

o '~r. Preside:).].-te-Satisfazendo ao
nobre senador pelo Am8zOlJas, tenho a infor
mal' n S. Ex. flue o pl'ojecto de regimento
commnm nesteô parte nada mai~ faz do que
conSé1.g'l'lLr aquillo que se t2m praticado nas
sess(;es em que se r2un2m a·s duas camaras elo
Congresso Nacion8.!: o lo e o 2" secretarias de
cada uma ebs C8.mm'as tomam assento-o lodo
Sen8.do à dil'eita Llo presiJente. port<1nto con
sel'vando seu logar de 1" secretario; o 1n da
Camara elos Depntallos á esquerd8., occupallLlo
o lagar de 2" secret,wio do Congresso; o 2" do
Sem'LtoOccul)a o logar de :3', ficando o 2' d a
Cilmaré1. o ele 4" secl'etal' io l10 Congresso.

O SR. SOUZA COELllo-Satisfaço-me com a
e:>:plica('iío ele V. Ex.

Encerra-se 8. discussão sem mais delxLte.
Entmm succe"sivamente em 2' discussiLo, a

qual encerra-se sem debate, os arts. 1" e 80
•

Segue-se em 2' discussão o art. O".
E' lida, rrj)oic'.dC1 e po~ta conjundamellte em

discussi:ío, encerrando-s8 est8. sem debate <1 S2
guinl.e

Ao 8.rt. 9'.
Substitu8.m-:3e as paLwras: -Os dons 2'" se

cretarios, pel::ls seguintes:-O 3' e 4') secretc,
l'ios.-Gii Goniill't.-JoI70 Perlro.

Entrmn successivamente em 2,' eliscussJ:o, a
qual encerra-s<) sem debeLte, os ::lrts. 10 a 24 e
ultimo do projecto.

Indo-se proceder á votC1ção verifica-se não
11a \-er mais no recinto numero legal, pelo que
procede-se à cll8.maeb dos Srs. senadores que
compareceram á sessão e deixam de responder
os Srs. (iomensol'o, Cruz. C,Ltulllla, .José Ber
m:.rdo, Oliveira Galvão, Firmino dct Sílnira,
Coelho e C"mpos, S8.ldanh8. Mal'inllO, Par8.
nhos, Santos Andrade e Generoso :c,.LLrques.

A votrrçi:ío fica rrdiada.
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EntL',un succes,i\-amente em 2.1 eliscussão,_a I Em segllieh~ o Sr. pl'esielento ll'c'"igme P'U'a.
Cjua,1 encerr<ê-se<em eleh,üe, ficando a VObÇ~10 I a Ol'r,lem do dt<e 29,
adiaclapol'üelhdenumel'olegal,osarls.l"ej , _. _ ,
2;' cLt pl'Op ,Si('CIO ela Cama,ea elos Deputados, I DIscuss,w l\lllCa, ela reelacçao 110 pro,jecto elo
n. 9 ele 18.)2, "aurorisanclo o governo a conce- : Semlllo. n. 1I ele 1892..a,llera,llllo llS clisp,:sições
del'U!ll "l1no ele licenç,e, sem. vencimentos, ao' ~ll; (u~t. 8", § 4", ela lel n. 26 ele :30 Ill'l1ezem
capltao el.' cutillwne OctavltJ Gonçn1ves ela: ,)10 d~ 18Dl ,
Silva para tl'lltlU' ele negocios ele; seu interesse: 1 Votllção, em 2,' clisCllSS[O, do llrojedo n. 19
com o paeecer eb commissão ele lll::Lrinlm e Ile IS92, relativo a,o regimento 'cOÚlllHUn elas
guerra. . tinas casas do Congresso;

Segue-seem:3' cliscussão, iLqualétaml)em! T,)" '), ", . , "",. ,
encerl':.te1;c sem elelmte. ficanclo ig-mclmente I "\. t<:\Ç,10, em ~ lllLl. cLe plOpO,.ll;.lO el,e CfC-
aeliae1;c a vota(>\o pOl' fidüt ele numero leg[\l ,t ~nilf'" llos c?epl~ti\llo.s, n. ,; l~:: ,ISD:? ,wtOrl
propo:'iç'ão (la, ll1e',!l1a cam,u"e n. 65 ele 1891,~:)nelo o ~ovelno. ,e concdlel ll~J.l ;),llnO el.e
consirlenlllelo, de,sile j,'t. l'e"dmittielo no qUilrll'O ltC?;]ça" ~el~. Ye~1Cn~1Pn,tL~,s, ,ao ,~nr"w ,.111.' :ertt:
activo 110 exercito e classific,tdo nit arma de IlI,Ul,ê O~ta"IO (,oll\,.tl\e, Il.t 81.\,t P,U,) h,üa,r
inllmtaricL o tellent~ ref,)rnmclo Raymnnclo ele negoclOs ele seu nltel'eéSe :
Pel'lli'"uo cIo Oli';eira; . Vo~,1ção, em 3,' clita, lb pl'opo'Oi(:ão ela

Se;?:ue-se el" 2,' lliscussilo, a qmtl é tmnbem I me~m:1. Cam,l,l',1 n. i):) ele 1801. consi,I21\\llelo,
enLelT[tlta S2m lbh,\te, aeli<cnllo-se igualmente, llesrlc já l'c:ulmittldo no t[uarlro ,\cií"O elo
~\ \"lt~l::IO por üüt,1 ele numel'O leg,ü, o pro- . exercito e cü\ssificilllo na arm'1.1Ie inlantitria
jecto cIo Senaelo. n. 2 ele 1892, 8utol'isanllo o I o tenente reform,111o R,tymunelo Pirdigão ele
I"lwerno a, thzer l'eyertel' "o qll8,elro elos offi- I: Oliyeira ;
éi8,.~S, 8n1 :ôel')',i?o :l"~ivo ,o. c~)ronel r~fO:l~:,;cl(: ; YOl:IÇilo, em 2' dita" 110 projeclo 110 Senado,
Chd"tl,tnO I rcrlellcl Bu}~, c, m tOl],IS .1~ ",ll : n. :?- de 1892. ltl1tol'ls"nr'o o Q'OYfl'no ,e ülzer
!il.ge.n: ~,:le por le~, pO:S:1~ :a,I;~l:~ll~e: senrIO:: r~'vertel' ao' ql]a,flro elos omcTnes em serviço
lOn'lllG! "el" COlJlO ,1 llLlI1l,e ~e L\\ cSA. ela,clo_ ,e il.ctiyo o coronel refol'lnaelo Ctl1'isrúmo Fre
ré'tOl'm:~ a;lcl,:ll~hl, ~o.llJO p;wecer ela commlSS,LO elprico Buy;;. com toe\8s "s '"<lntctlNlS flue por
ele lll.\lllll.,l G ",uell,e. lei possiun ca,ber.lhe, senelo consilleralb como

::,i nunca, se; tiyesse lbelo ,1 rerl1l'lnct nllurlielfC ;
O (,'; l·. P ~'2',,;if1eute . r.lec~ara que, i Di'cussCLo lIas emencl[1s :lpprOyalla3 em :3a

aclmnclo no rêclnlo llumero l~]ferlOr [10 rle· discllSs:JO, a,o projecto elo Sen:ldo n. 17 ele 18~:J2,
I 3 ele SI'S. sen:ldores, Ylle, na turma, elos Pl':'- rC,"'lllanelo ,1 deCl'ebcilo elo e,Luc/o ,,'e sil:u.
ceelent'2s, Icv<1nt:r il, sess[o ; e outl'osim que I ~~ . _ ", ,
se ,\dw. 301.11'2 ,t mes:e_ e Vele fC imprimir no i .j I lltscussap (\0 pro,j~cto, elo Sella,l\o. n., 12
D:n,'io ,lo CO,'I/I',',.'o.))"rasel' eliscutitla mt pro-' ,le ISUI, llefinlllllo os 11l1'enOS a ClIV "C) relere
xima, S25':10, I) se'nünte I o are. 72, § 2", cla Constüuiç:to Fedem!.

j :), tlita, ela pl'Oposiçiío ela Camar," elos Depu
I t,'1I10'. n. !O ele 189:? a,utorl'ando o :!oyerno fC
cOllcecler "D. Isabel Cl1rvell:) de '-:\Ienezes,

I viUV,t elo tenente reformaelo 110 exercito I-lel
: \~ecio "\Ioniz T:.olles ele JIe.nezes, Ulll:t pensão
yit,elicia ele :SO,i) mensaes ,

O CongT2sso "'\aciOlmlresolve: 2' eliüe cio pl'oiecto elo :;'onaelo, n, IR l.le 1892,
,-I.l'l. I. n As llisposições elo a,rt, 8", § 4" regulctntlo os vencimento':! llos empreg'ados da

,b lei n. 26 de ::30 ele clezembro ele 18'.1l, ,uTecael<Cr;[o 110 imposto ele giJ.11o;
referentes á caelncirla<le e á prohibição tle re·
llOY'H:ilo lle clmcessões que gosem ele gamn- '2,' lllta, ela proposiçilo da C'tmara elos Depu-
ti",:: de jmo lJU subvençilo, não s[o eepplicayeis ,t:ldos. ~~. 10)~1~ 1892, Cüncellenclo ,:t P',' ,:.\,Iariet
ás empl"Zlls inelnstriaes e ele viação, que i Th~;e~ol \ 'f~' :ll o e a :ne,nor IZlC\Ol.\ ,\.:~tll'tldos
p:ohcapilal cmpl'egMlo. serviço.'> e oh1'as r2ali- ,P,1~.O~ 1\,1), no. filll.b elo /"~lleulo lL~el~ ),tr
saclas, otIerer;,tm garantilt ele conclusiio p"o-' g~lOl'" ~-I.nto~1O ,~.~·ne~lo, 1.1 )el~o. ,1 pen8:1O ele
xim:1. Com l'ebção a essltS empl'ezas, o go- I: \'_00:-;; ,1nnu. es, hpm tlel,emente, ,
vemo por\erá conceeler pl'orogação ele P1'a,ZO e 12" elita ellt proposiç3.o ela, Cameer:c elos Depu
estabeleceI' as dausul,ts que forem conve-: teeelos, n. 9 ele 1892, eeutorisanelo o Poder Ex·
nientes, ecutivo a elespellller pela verb,,-Exercicios

Art. 2.° Revoga,m-se a,s disposições em con- finelos - a, quantia de 408:622;:;821 p:11':1 pag"-
trG.l'io. mento ele "-I.ntonio Alcanta,m Guima,e:les, ex-

Sala elas commissi5es, 28 ele junho de 1892, fbl'llecec\or ebs forças eX.lleelicionllrÚ\S que
-A.j)1el'ico Lo,'yo, -1'avm'es Bastos. - Mcmod em 1805 seguil'a,m ele Ubemba para, Matto
Bar((ta. Grosso ;
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2" LI ta ela proposiç,iLo ch1, Cremara elo, Depu-, Competencia (los juize:3 el:' llireito no ei ve
to,elos, n. 4 ele 1892, ,wtoriS[enelo o gonrno <1 paro,:
p,lgar ,1,0 pmlre Antonio nLutuccl o que lhe 1-, prepo,mr e julgn1' os feito; ele \-alor sllpe
é devIllo por sernços pre,belos pelo me,mo , rio1' a 2:000<;, com rccnrso ele '1..:!:!'l"L\-O OLl <tp
em fa\ 01' (Ia 11111Dlg rJ,ç-:L" nl'to exce(lendo tle i p?lJ"ção volnnt:uia lJetm il Cúrte ele J.ppelln
1:0008000. : (io. reguh1.ndo o pEdido, si netO 1lOm-er impu-

Lc,-"nta-se a 3c"ão ás 3 110r8.s e 1/-1 da gnilo, ou, no C<1'O contrario. a]lI oya ou lC nl-
tarde. i liarão .

j :i·\~ j'ulgnx' em segunda, in:3tnrh.'ill 03 i.l.,g-gTll'l;-OS

i e lCppelhvil3es dil.s decis:es dlis juizes S'.]llstitU-

I tosD· t' I .. 'l" t 1
Pnblic3..ç;ão f2it1. 8i"l1 virtLlie cl3 daliber'açào i1 compe ?Dr:li], lOS ,JUIZ2.< l.~ " l E'el Jl) e SU J-

1 . - 2- d . 1 d! stiwtos :'ão exceptnad"s as CiIUS:," fiscêles.do 8311:1.( o e lJ.1. S9~Sé1.Q G8 :.J 3 JlUL.lO 2 t"
189~ Q11ant'J ao ar . 9' § Z- so rI' o .lnry:

O modo P01' que escú reLli~i,lu e:3te p:lmgTa
]lllO,lleixil, I-er que o projecto quer r;\ll!r,s con
selhos e jur~(,tlo) quantns SÜ'J "'l~ COln(Jl'CL~S. isto

Cúrte dp Appelh'\ião do Districto Fedem!. é, 1:5 cons811103.
21 de setembro ele 1891. S~ "ssim e,pal'eCe à C"'l'te Lle .-'c]J:;J 'l:a-;3.o de-

lllilsiaüo, e IJI'opõe s,"I1lCnre tI'e'. ;\ s;,IJer: um
SI', ministro.-De posse llo oflicio dodi1'e- COllS2111O d8 jurados em cal.h cÍl'cuIlFcripl:';(')

ctor ~eml ,t, secretaria (12SS8 ministerio. úe territol'i,ll rJJra:1giLla POl' cada UIIl do, .,ou,e
19 (lo mez proximo 11nl1o, ao qual, ele OI'Llem lhos lle jUizes ele dÍl'eiw SlJl a p1'e'il.lenci:l
vossa, veill inc1u30 o exemplccr, CJue de,'oll'o, destes sllccessivamente.
do pl'ojecto de organ:,,,ção jmlici,\l'ÍiL ck,te Ao a.rt. ll, caso não cou'.-enlIa l1.<1r-se
districto, p,ir;l que 30bre e11e emltisse meu semelll8.nte ::Lttribuiç:'io á C,"l'le clr~ App 'll8.-
parecer, passo a cumprir a megm" OI'rlem. ç:io, COmOiv..:ima Ik;, imlíci1Llo. aCCl'eSL,ellte·se:

Sendo tio immedLu() inte~'egse .llo t,rihUlMl. Os ::Lg~l"lVOS int.el'postos Lia" de'llachos dos
que ,Presido, a. ol'gcumaç'ao JllelIcliCna de:3te juizes de direito qn"ndo ;(wem pl'2paT'lLlores
d1strlCto, i'ntellllI que üevE' ouvIl-o, nos tel'- 1 dos teitos que tiverem ele jltlg:1.l'
mos elü ,wt. 5". § ;::-, elo .respectlvo yegllm,nto. Deve competir aos juize~ substituto.s a at
afim de que iL ll1/orma('ao a Ilal~ 10:,se ele "'c- tl'ibui(:iio de assistir :1.0S caS'11nento.". 1'{:;:,en-,lU
cordo, pelo menos, com ,\ OpUU<lO da malOl'la cIo-se sámente p<er" 0:3 jllizes lle direito o co
de seus membros, nhecimento das quest-es llU" S" smcibll'211L:1.S
_Effectll-8.mente para eSS8 fim, por conl-OC,l- qlmes serão decidiLlas nos termo" llo art.. Ir'

çao fel Cl1 no el!;\ 2c1 do refel',do mez, l'elll1Jr;,m § IDe.
as C<\lllaras eh CC>rte e Appellação no ll1;\ 27. A.]'t 14 accrescente-"2.:
e tendo conheclInento elo lllenl'lOlmt1o pro- o d '.. .-

jeeto, depob lle lliswt:elo,rêsolveu.llor maioria .' § 2." Sera :1.ll!ado o Julgamento p<wa a. ses
de juizes p1'esentes, que o mesmo projecto es- ",co seglllllte, SI aló'ulll Ile,s!ll1lJar;,'adol' pet1u'
taVi\ em condiçDes ele "er atloptaelo Ci.lJll il.S sc· eSIJaço p:cr:c ver os ::Lutos, .
guintes ll1ollifi('aç-'~ies. § 3. o Haver" JlIlganll'llto. qU,l,llLlo, estl\-e-

rem prt'sentes pelo men03 sete de:,em,mrgaelo·
Ao al't. I" accrcscente-se: res. A fe1Ha, porem, do relator e re\-isore"
b) Conselho Supremo dlC C:,rte de Appella· dos feitos importa o adiamento do feito re:;pe-

ção. diyo.
Alterar a numeração dos i1l'tígOS, afim de § 4." A eompetencia P"l'a c.;nl1ecel' do 7w 

reproduzir, como Z', o dlC lei n. 1030 declam- úeas-corpus passal'á P(1l'<\ CIlrte tle Appell8.ç,ao,
tiva de q112 não comprehenc1::L as jurldil,'lleS feita a distrilmição pOI' sem membl'os, scguin-
das autoric!'l.eles cledgnadas no art. 1'. do-"e o pI'ocesso adoptado pelo Supremo Tri-

Quanto t,OS art3. 6" e 9' sobre feitos civis: bunal de Justiça Feller::Ll. .
. . . ._ E3tando de arronJo com o tl'lbunal em tudo

. C.oll1p2tenCU\ d03 JlllZOS substitutos par;\ no o mais. divirjo, porém, eb opinião ela lllaioriD.
C1VI1: quanto ao plano de reforma relativo á justiça

lo, pl'epa.ral' e julgClrsem recurso algum até de 1" inst8.ncia.
500";, para o que regulará o peclido; Entendo que SBm a centralls,),I;'ão dos juizes

21
;, prep'l.rar e julgar os feitos ele yalol' su- re,pectivos a reforma não jlrJ)eluzir" os elese

perior a 500$ até 2:000$, com recurso ele ag- jlvlos effeitos em ordem a melhorar e facilitar
gravo ou apP311t1Ção voluntaria para o jl1lZ de o tendamento elas C1l.lsas.
direito ela eoma.re,)" I'egullulelo ° pedido si não A justiç(l. espalhada pelas di versas fl'egue
houvel' impugnação on no caso contrario a zias ou circnrnscripçõe8 Llo di:-itricto, ou como
prova ou avaliação. se diz, á porta dos respectivos Ilabit(111tt'S, tm-
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ri\, rrqui sempre embrrrltços ao,s li tig'ltn tes e
retarL1 ltmento no ltnelarnento elos processos.

Seme1l1~nte inconveniente, lt men ver. SÚ
clesapparecer,\. fnl1cciol1<1nelo os juizes. qtml
(IUer que seja ê1 clenomin~çKo e attrlimi<:l)eS que
tenham, em um (Dl 'lO)) no centro cio districto,
embora lt juriseliç~o do mesmo fique limi
tael8, á circumscripçiJes tenitoriaes que se lhes
marque, si n8,o convier que a tenhêt commu
lativamente "em todo o dist\'icto.

Tambem penso que asjurlsdicçiies privlttivas
não tncriam inconveniente á administmçKo da
justiça, e aos conhecimentos eLe jurisprudencia
que devem te I' toelos os juizes, si anmml
mente estes se revesassem, ele lurm<1 que todos
exercessem as varas especiaes.

E' a meu ver o melf10r (:l"lJO ,t senür, com
:11gumas altemç()es. o ela lei 11. 2033, que não
levltntou clamores contra SU;l execução.

Minlm opinão p<1rticular, entret<11lto, está
subordinada ~~ ela maiori<1 elo tribunal, por
1mver ma is 1))'0balielade ele acerto de sua
parte.

Ao Sr. desembargador Antonio Luiz Affonso
de Carvalho, ministro e secretario de Estaelo
elos negocios ellt justiç;t.

O presielente da Côrte e Appellação-Fran
cisco de F,.ll'Út LeJ1~os.

Illm. e Exm. Sr.-Convieh1Cl0 por V. Ex. lt
expor a minha opiniKo: e~ pr~tso .bre,:e, sobre
o proj eeto ele reorgal1lsaça:o Jucltcmrm deste
elistricto. qne para esse 111n me 1'01 envmll0.
cumpro o eleveI' de corresponder <1 hOl1l'osa
Confiltl1ra de V. Ex. com as observações que
me suO'geriu o attento exame do assumpto.

Toel~~'t or!ranisaç~ojucliciaria, par<t ser pro
ficl1<t á socieelade e <tos legitimos interesses
(]ltS p<trtes, eleve aproximar-se o mêús l~ossivel
do seguinte typo-celerlC]<tele. commoeltelaele e
gratuidade.

O decreto n. 1030, de novembro do anno
passado. :mppondo <tttingi l-o, llelle inteira
mente <tfastou-se.

Bastaram poucos c1i<ts ele su<t execu(jKo para
ficM p<ttente que complicou o <tnc1amento cl03
processos sem a menor utilidmle p<tra os ín
teress<tc1os, tanto !lêt ordem <tc1ministmtiv<t.
como n<t contenciosa, aug'mel1t<tnclo as form[1,
lielades e tornm1Clo pelo lado pecuniêLrio m;),Ís
onerosa a administração da justiç<t.

O ltctlml projecto rep<tra em parte o m<tl e
lJresta relevltnto serviç'O ~o fUro com a ~x
tincçKo elas camaras do tnbunal par<t os Jul
gltmentos em primeira iI~~tancia. ,

Mas mantendo <t divlSêlO dlt capltrrl em zo
11as judiciarias, si bem que com restricç'ão do
numero destas, obedece ao preconceito do
al1udiclo decreto em crer que os litig'antes en
contr<trão nesse phno, moMado p.el0. c1<t legis
l<tção portugueZ<t, melhor gara~1t:<t êL S~lt com
moclidac1e e á prompta destnbmç<1o ela JustJç'a.

x2, ol'g::\!1isrrção j udiciaria ha a attcnder-se,
êLlém c10 interesse soci<tl, que prim<1 sol)re to
dos. <10S dos an tO!" réo e seus lec':tes re111'e-
sentltl1t?s.- •

Xen\tUm delles é cOl1Sult~.clo com semelllrrnte
c1iYisão.

Não os ,l:t sociedade, pois é incomesta1'el
que nrre1<t aproveit<1 <to bem p;eral o facto ,le
serem deci(lidos os negocios jUllic'mes, que affe
ctetm os llireitos privados. na sécle ,L1 paroclliêC
transfol'mnd<t em com<trc<t, onde reslde um
rios interessrrt1os. Desc1e (me, a admiuistrarão
ll<t jwti<:a sej<e prompt<1 . e efticaz. edão ~'e
sgtl<tl'Cl:tdos os c1ireitos eh, sociednde.

Encal'llmlo o projecto sob o ponto (le 1'ist<t
dos interesses elo antor, elle llle é gmvoso,
porCjuanto o coage a lev<tr Slm demanda p<tra
a pequem1 locrrliehde da residencia do réo.
muitas "ezes de e1iJticil nccesso. Isto aconte
cer,1. por exemplo, tochs ltS vezes que o autor.
resielente no centro da ciclnele. tiver ele pro
cumr o domicilio do réo eill lrnjá, Illm c10 Go
vernar ou Guaratilx1.

.-\. esse inconveniente accrescerá o cla,s de
longas nas dilig'pncilts ÍI:elispensa,-eis parlt o
ju'gmnento ela UlllSlt, sempre que ellas ti1'e
rem 10g'ltr em outr<t comarca eh1 mesma, ca
pital, como inquiriç~o de testemunhas. 1'isto
rias, exltmes de l1vros. Exinirão premtori<ts
lI,,1':t as reh1ções .i ueliciaes "'entre o' lliversos
juizes com augmento ele despeza e perdlt ele
tempo.

Nas execuç'fíes, o m<tl <tincl:t serê1 m<tiOl' si
o executado pcssuir bens em di versas co
marcrrs. como repetidas vezes acontecerá. e
um s(·) c1elles não for suflicient? IJara o comple
mento ela execução; as penhora.s. em Tez de
cUlllulatlv<t~, tOl'nar-se-lI:lO snccessiy::cs. me
elemlte eltl't<tg executorias, que clemorn,riío o
processo executivo e poderão em c1eterminltelas
circum~tm1ci<Ls burlaI' os c!Íl'eitos elo ex
eqnente.

Alleg'<tl'-se-lla que todos estes inconvenientes,
em rela(;iío á pessoa elo autor, ficarilo sobeja
mente compessaelos pela~ g'ltl'<tntias oíferecic1as
ao reo. Is.oo, porem, não e eXêLcto.

Em regm gemL isto é, pal'<t os moradores
lh1s p<troclliêLs nrlJ<tnas, que ficam cOllstituinrl0
ltS comarcêts, t<1mbem urlJ')j1[ts. o t!yor não
~em <tb,"ollü<tment~ .alc<tnce, Pouco proveito
tIram o reo dOllllcll1arl0 na comarc<t elo Sacra
mento em responuer a pl'()CeSSO instaurado nlt
ele Sltnto Antonio. ou Glori<t, parêL onde se
tl'ansportêtl'a em mll1utos e com tocl,t lt com
modiclade. Não se eleve perder el3 1'istêL que
ruas eJ::istem nesta capitltl, em que cacl<t hdo
pertence a p<1l'Ociüa llistinct<t, t<tl é <t singulêL
rilh~ele da elivisKo ecciesiastic<t, respei têLclêL pelo
proJecto mt C!ltS comarcas.

Qm1.ll1o <tos habitantes el<ts comarcas sulJur
bêLnas, a vêLntêLgem p<tl'a elles, em su<t m<tiori<t,
não e mê1Íor ; raro é aquelle que, residindo
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{,ira eb cidade, não seja obrigado pelos d,?
Y81'eS de sua praftssiíü a pass,u' as horas uteis
elo dia, justeunente as em que o ['01'0 f,me
eiona, no C21ltl'0 deL cid,Lde, de onde lhe seeá
fil,stidioso remoYer-se p,n'eL o c:J.mpanario d3
sua resirlencia, Ullic"mente para se oecUlXLr de
seus negocias forenses. O üYor, Cjue lhes é
allthorgallo, tral1sforma,r-'e-h" pllra elles eal.
perüeL de precioso tempo e aug'lllento d2 (l,,
spezas, pois (jue, si desej<Lrem ;'ccorr"r <L luzes
üe advogados cb nomeac\D" nilo as obterão
sinão com sacrificio de din !leit'os .

Por seu turno-arlvog<Lllos e solicitaelores
representantes legitimas das part8~, cujo con
curso o pl'Oprio projeéto (<l,d. 10) consider,l,
indispens,wel. IÚO poderão exerCêr seu uti[
ministerio ~iniio com gra.nde.,; embell"<)'(:os, ti\o
clissiminados fiei:.ri\o os fOcos ele.i misdicção.
1"5.0 ltaverl\. aeth'illaele bast",nte FWcl. ycncer a
difliculclade lia cOrl'ideL cliaria por quinze re
p<LrtiçlJeS üi5tantes e espars<ls cm uma vast<t
área.

Dir-se-lm que c[\,da Com[LrCa clisPD1'i\ de sua
classe especial lle advog"dos e so!icitnüores.
E' ,porem, bem de \-er que elec'se,; 1'ullccionarios
os ele m,üs firmaela reputação collocar-se-llií.o
110 melhor crntro de clientela, fir"nrlo (si ::ll
guns ficarem) para o serviço dns eomi1.rcas
'pouco rendosas os flue puderem iuspirar ron
lic,nça. Cogite-se elo que será nesse s8ntillo o
1l)rO de Ir:1,j!t, IlLa do Governadol' ou Gua,oa
"tiba !

Ponderet-se que neSS::lS cometrcas nií.o etppa
recerão questues importantes, mas nelll a
olJservação é exaeta, nem pcocedente, porque
a jusLiça não olha a qualid"de do lltiganle ou
ü valor ela cansa net protecção que concede (1,

um e outro.
Não se deve pereler ele vista o simile, que

fornece a pl'otissão medica, de cujct classe
l1enll um theultatiYo do bom conceito S2 pl'e
.sta a exercer a, clinica em p2q uenas 10calid",
des, estabelecendo toe10s os seus consultorios
110 centro ela cidaelE', lle sorte que os enfermos
graves que neces"it<un de um bom medico
gasLam SOlllmas avultadas par" conseguirem
suas visitets ao domicilio lO:J.ginquo.

Ainda mais: ou, na organis,\ção j11lliciaria,
<:'aela comarca terá seus auxiliares especiaes,
promotores, cllI'adores, partidores. contado
res, que, si estipeueliaelos pelos cofres publi
cos pezarão muito sobre elles, e si pagos pa
las partes não terão meios ele subsisLencia re
gulai' nas comarcas modestas; ou serão man
tidos os actuaes s<:T\'entnarios llaquelhts ca
tl1egorü\s e, nesta hypothese, o beneficio elo
domicilio desapparecerá petra o réo, torna,n
do-se mais penoso para o autor, porque um
e outro terão de andar de um laelo para ou
tro sempre que for necessari<1, para o 1\.nela
mento do pcocesso, <1 interyenl)ão dos referi
dos auxiliaras.

A m,~ distribuição d(\s p,uoclúeLS eLê capi
t,L! entre as novas comal'cas f,lrá com que,
em umas, juizes e esc!'iv~es nãu possam d[\,r
nuüo ao servit:o, ,LO passo que em outras pas
sarão o tempo em inteira inacç:lo, wlJretuelo
no que diz respeito ájurisclicção contenciosa elo
ci í'il e commel'cia!, com gmnde pre,juiso ]Jara
:mas lmlditJ.ç,-es.

Até [10, bem pouco tempo sempre se enten
deu que o dC,';t!LWitlldl pêLl'a o bom sel'í-jço L"o
rense seri(1, a, l'undação d8 llll1 ",'0)'1( IJI" on
de :'2 concentmssem todos os tl'a.balllos re
;'pccüvos lJal',\ se aproveitar tempo e fõl.eili
br-::'e ,cs pesq \lisas tCto communs nessa orelem
<le interesses. A re<"tcçi'i.o COlltl\1, o espirito de
centraL::aç·5.o foi ate o 1'<\ro, ebnl.lo em resul
tado e ;te 110'."0 system<1, CJ.ue n3.o é adaptavel
Ú.S nos~as Cil'CUlnst~ulcÜ1S.

Sem duviel" que o crescimento (l[\, popula
ção e o desenvolvimento ele actl"icic,,-le desta
c[\l'ibl t.omaram insutIlcientes os meios p,cra
a o.llministeação da j llstiç'''' que possuímos. Bas
t<"LV'\. porém, augmentar o numero (las ntras
tle direitos sem assignalar-ll1es zona::! espe
ciaes p,n" sem jurisLlicção.

:\ão )X,l\,'Ce igmümente de bom conselho a
suppres<í.o das Y<1ras privativas do juizo 01'
plH'llO!ogico. O juiz, obrig'ado a tli vidil' sua
attel1';Cto sobre êLssumpto.3 diversos, não appli
cará este, attenç'ão com o mesmo cuiLlado em
zelar GS interesses dos incapazes, confi"dos á
sua g'uardeL e vigilaw:ia. O m,,! proveniente
de fiCai' o juiz, ",elstricto aO estudo ele um só
ramo íle direito, sem ,\S lJabilitaç:,cs necessiJ.
rias jJara o exercicio da judicC1.turct de se
gun:la entrancia, seria f<lcilmente conjurado
si foss2m todos os juizes de dil'eito da capital
ol)rig'ados a se revesarem todos ns annos no
exel~cici,) das vetras,

Ol\1;'o inconveniente do pl'ojeeto, CjU8 me
impressiona, e a disposição contida no art. 14,
§ 1", o ,julgamento dos feitos ciYis na 2.1 ins
tCl.ncia em mesa grande. Na economi,l. destes
arti;;'o,,;, os t'eitos ciYis sel':lo eXiLlninados e es
tilÜ:ldos por tres j uize.-, para sel'em julgados
pele tribunal pleno.

Om, ni"w ha intelligencia, seja qual for sua
robusT,ez e preplLro, que possa resolver de
momento import,mtes quesUíes de direito, por
metisl uminosas que sejam as fontes de iníor
maç~lo.

D2sta sorte fimrá a m,Lioria obloigaela n,
seguir ,t opinião ela minol'ia revisora ele feito,
ou ,ê julgal' aventumc!amente sem a rel1exiio
elo gabinete.

São estas as observal;Õ2S que a estreitésa do
t211lpO e apropria inopiét me permittem sub
met(er a alt<, apre2iaçi"to ele V. Ex., cuja be
nevolencia invoco P,\1'[t ellas.

Aproveito o ens 3JO para apreoentar a V.Ex.,
as homenagens lle meu profundo aCeda
menta.
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Rio do .Tttncit·o. 2·1 liu n.g·osto do 1801.
Illm. o Exm. St•. t!osemb::trgndot• Antonio 
Luiz Arlimsu de Cnrvnlho, ministl'O dos ne
"õcio< lin. J·llstir·:t.- Carlos il!!l'tr.<ln ri' O!i-
o ' . . ·' 
·vCÍ1'rt Pitjlfeil'erlo. 

correccionn.es. o rJUO muito impot·üt pat•n. o· 
lJom J'nnccionamento dos tl'ibunrw;;. 

A oxclnsivn. comp3WltCitt dos jniz;1s de tli· 
rei to p:t.l'<l pt•csitlit•cm:w casamento civil não 
llwilitn. o acto tanto corno convem. Parece-me 
que de1•em t~r comp3tenciit cnmmnln.t: l'lt os 

Rio de Janoirn. 2G de agosto do JSD!. juizo" t!e paz, o; juizes substitutos" ns ,juizes 
lllm. c Exm. Sr. -Em cump1·imento lin. ele tlit·cito, resermndo-se :1 e.,tl'~. nxelnsira

ortlom de V. Ex .. qne mr. foi trnnsmitr.idn nwntu. o conhecimento do.; imp3rlimPntos que 
pelo Sr. tlircctor g·cr:tl tht secrctlll:ia,cm :.tvi:o l(H'é!ll1 opoostos. 
de :?0 do cot•j'Ulltt' mez, suJ.,metto a. apt•ecm~:to A att.1·ilmir,'ilo rle tomar n.ssentos ~nht•e 1t in· 
de y. Ex. o meu p:tt·ecel' sobre o projecto de to!ligoncln tias leis ci1•is. comnwl'daes e cri· 
rcorgn11 i'ar;iio .i ncl H ar ia. do Distl'icto Fedem l. mi 11n.e~ do v e ser conlerid:t ao Su Jll'Clllo Tri hu-

0 projecto extingue as prctorins;_ l!lns. llJ?· nal Fetleml. 
prtrcntemento, pnrqne colloea. um .]!li?. t!c Ül· Artuellas leis vigomrii.o em t.ntl:t 11 Rüpn· 
reito em c:ul:t lh·;;uezi:t, com cxcep,·:io de sck hliea., interess:tm a Uniiio e :1 c:11ln um dos 
que ficmn annexados a ontl'lls. esr·:ulos. A swt intcrpret:t\·i'w olwig:ttol'in. não 

Ot·u.. tL cxperienda. tt'ill mo.<trnt!o qnc a tli· pt',rJe competir a um kibunalloeal, rtnn.l é n. 
vi:<ão tlo Di,tl'ido Fctleml cm prel:nrias n:i.n Ctll-tr• de A}lpellnçiio. 
consultou o intr·r·t•s;;e tias p:trtcs r n. promp111 Sobt•o o pt•ojecto é o que me occot·t·o dizer. 
e reguln.r :Hlminii'l:\'a<;·:io dtt,insti\':t. Anima.t!o, porem, pelit lwnrn, cottl qne V. Ex. 

Ficou o jniz :·L pana <lo cidat!iio; 111:1;:. n:io me tlistinguiu, ouvimlo a. minlt:t o:dnião, 
lt:WeJHlrJ a IIi 111ll·og·:ttlos e solidt:ttlm·es. tem o ncct·escenlttroi ([UC a orgttnisnç:i1o .i nt!ici11l'Íit de 
citlatl:í o, JliLI'It. !ltzel' Yal ·t· os seus ti irei tos, de l" inst:tncitt q uc 11 expel'ir.ncilt me int!ica. como 
sa!Jlr a. Jll'Ot:m•:t tlP p:ttronos, para Ot!Yil-o;: c n rpw mel!tot• so adnptn. ús cont!iç:i,es tlo tlis
trazel·os :'t i'l'eg·tw?-ia .. \;:sim. augmcntou-se o tricto le·lcrn.l, é :t dos juizes cspccinc.,;. · 
mal que so qui r. o1·itar; s~o mttiol'es os cn- O juiz esp~cia.l, em pouco tempo, fica 1_1 ]~tl.l' 
conunnrloB e de,p0Ziti'. de totlo o serviço t!a. smt \":tm. Os cscr1vaes 

Ha. :tint!n. out.t·os incotweniontes nn. tlil·i,:~o tol'nn.m-~e pel'ito:;. O set'l'ir;o SIJ lilz com me· 
do tlistrH.o lcdct·al em 15 col1mt·c:ts. Em :tl- l.ltotlo, o que não put!c aconiDcer, ~wtmlo os 
gumas, como Cantlelaria. S:tnta. Rita, Sacl'll.· diYersos runccionarios tio juizo s~o <líStJ•:thidos 
monto, S .. José, o:< tt·n.IJ:tlhos do' juizes .<m•ão por· dil·cpsos serviço' de mtturer.n.inl;oiJ•:t,mente 
superiores :'t snalbl'<;tt; O-' esct·iviit•s o ollld:ws diJli:lrento.Tudo sr; lltcilitn, tllllo concot•t·e p:tl':t 
dejustir;a teriio pingtws ]Jl'OI'Ctltn.'. Em ontt·a~. que :t jnsti<;n. sojtt administl':Hln. Jll'Olllpta e 
como Gua.l':tlib:t, tlltno Sant:t Ct·uz e Campo convenientemente. 
Grande. ilhas rlo Gorem:Hlor c Parpwtt't., ll·nj:'L Si acontece que o juir. nüo se h:tllilita cm 
como .Tactl.r[,pn.p;uú., os,inizt•s não te1·~nquo l':t· totlos os mmos do tlircito, acontece tarnbcm 
zcr; os oscriviles c nlllciaes niio ter~ o meios que ntl(j1lire conhecimcntosesp~chws. com ~ne 
de sul;sistonci:t. vno i Ilustrar as questües no trillltllltl snpct•tor. 

A lllllWXn.ção t!r a!;..:'lllllllS l't•cguezins suhm·· E ~i tlahi provem algum mal, o remot!io ó llt· 
banas niio :tpl'O\'t•iüt, ante~. pt•cjutlicn. os cq. Basta que o· govc~·no ou o. pl'osidc•nte ~ln. 
seus mot·:tdnt'f.'S. ,\s communiea~,)cs de lmja, Curte tle App:!llttçti,o s~.111 autorlsntlo lXI.r:t tl!S· 
dn. illm tle Paquet:'t, tlc S:tnttt Ct·11z, com o tril1nit· :tnnualrnentc as vn.rns, rle modo que 
centro tltL cichulc 'ão mais lllceis c com modas nenhutmt sl•,itt exercida pl•l' mais do um anno 
do que ns tloRsas me~mas fi·eg·uczin~ com as pelo mesmo juiz. . 
de Jacarepng-u!L, illm do Governntlol' c nua- E' escusado dir.er que t:tmbem as vams crJ· 
mtibit. mimws devem ser especiacs. 

A ct·P:ll'~O dos conselhos dos juiz:R d'• dil·ri- . 1 1 ti \ 1 · 
to não se' i u~ti fleu vela ne(•cssiÚn.tle 1 Jc·~es tl'i- Illl no·. Ex mo. sr. t. esem J~tz•_g:t m• ' n ;muo 
bunaes. i .. llnictt ar.trilmir;ão, que 0 prnjccto Lu,tz '~.~~~s~ cl.e ,Ctt.ry:tlho, mmtstrn,!l~}.~,tatl~ 
lhes diL, .u o j tllgamento cm 2·• in8t:tncilt do~ I do, n~~octo., d,L .JU,ttçlt.-.-1.. ,1, 1 .. 1 .• .1 

1 
"" 

proce~so~ eriminaostl:t compt•ttlncilt das jnntns ,\t,uc:rla. 
correcciomtcs. Mns tomos 11 Cu!'to tle Appclla· 
~·ão pnm o~ ,inlgamc•tltos em2• instfinda. c Wo do .Taneil·o, 31 do ngostoclc 18\JJ.-fllm. 
não lmJ•ar.~.o p:trn 11 exclusão dessL•s proces- e Exm. St·.-AcceitanllooconvitctloExm. Sr. 
~os. DcJnai~,nsjuntn~ cot•t•occiomt~·s devem ser mini~tt•o tltL ,itJstir:a. l'cnlto expol' 11 minha 
pre:;itli~las pelos.iu.izes d~ t.lit•ei.to, c n~.u como 1 npinião, rmbot•n. eo'nc~s:tu~ent_o, _11, rç~pcito ~lo 
no pt•o.wctu, wiosJnlze~ ~uus1.1tut~s .. ,~rJuel-. JH'O,(ceto do reot•g:tntsar;ii.O ,Jllllicta.t'llt do D1,;· 
Jes, com a :uJtoJ•ttl:ull' do cn.r·go Yttnhetn, c n ltl'icto Fedem!, quo p:tm esse llm \'. Ex. mo 
lbrr;n. mot•a! que ll1e< nt.lirem t!n. itlatl!', do 1 J•emetl.cu. · 
tomp0d.u_~et·v'i_t;o c d:t t·~pnt.t.i<:~o ndqu_el·itln./ ,. O Jll'O.il'cto Yisa attont~m· ús reci11111111,'Ões tlo 
illllll'ttna·no m:L!Ol' l'espcttn.lnltdatle as .Jtllltas tl>~ro contm:t Ol'g'llnlsn~ao do tleul'ei;-J n. 1.030 

-
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d~ 1~0. mas p:U',ece-me. qu~. traduzido cm I Entrett;nlo. as prcctttorias, :1 ~u:t expedição 
le1, nao conseg-UJra o seu mtmto. e cxecu~no, os advogados ou sohc1 tttclnres nos 

Aquellits reclamac,,Gcs se tliriginm.c 11incll\ se juízo,; dopt·ccantcs o tleprecttdos cusltun tempo 
dirigem: I", contm a c.rnstituic;iio dos juizes e tlinltt•iro, c pois ahi temos ,iustí~tt dialcil, 
dtts pretorins nas respectivo.~ sedes; 2", contrrt cncommor.ltt c cam. 
a demora. ou lentidão elo expediente e julga- Tal tlescentrl\li;açiio muiüts vezes prinU'ú ttS 
mento das ctmms no Tribunal Civil e Cl'i- pn.rtes ele delcncleJ' os seus drreitos, pot•qurmto 
mint~l. poucos advog-arios e mesmo solicitadores dei· 

!lealmente tem toda. a procedeu di\ tt pri- X<tr·:i o o centl'O Li o> seus trn 1m lhos ciínríos, e ele 
meit·n. das rcclamar;üPs. nccndrr :'ts caus:ts pendentes ou mais impor· 

Aíndtt que multi pios e importantes interes- t:mtes, que lhes possam vir, p:tm irem longe 
ses estejam Jocalisaclos cm cad:t uml\ dns cír- üell,•s exercei· n. sua pl'ollssiio. 
cumscripr,:Gcs r.lns pt•etori;L~, o Jiteto constante O prqjecto, emretttnto, niio rcmrtlca o mal, 
e que n. rnnxinm parte de!lcs se crêa. t•cs:.lve divítlint!o o tlistricto cml5 comarcas; conserv:t 
e liquidtt no centro ela. cidade; que, por isso ajusüt raziio d:t t•ccln.mnr;f(o do fLiro, porque, 
mesmo, é o cPntt•o da CO!WCl'gencin. 'lo todos creanrio n.s conmrcns, ipso [i.1cto constitue as 
aquelles intc•t•essl'S, e do onde parte todo o sédes dos juizes de dire!lo uas respcctints cir· 
movimento eommercial. industl'il\l, alilllínis- cunBct·ipçGes. isto e, conset·v:t :t descentmlisa· 
tmtivo c judicial do munícipio. ção parcíttl do decreto n. 1030. 
· Desse racto result:t que os medico,;, o., no- Em meu pcnstw devem ser conset'\'aLilts as 
goeiante.,, os engenheiros. os :wtistas, os em- prctol'ia.s. com ttjtn•is,U~ão,quc teem. em wcio 
pregados puhliccís, o., iuclustriaes, os jnizes. o clistricto, mas commultttím, excepto n. com
os ad \'Ogados, e solidtat!ot·es, etc. etc. , aind:t patenl'i:t c-ri mina! e 1\ ele juizes dos ca,ltmetJtos, 
que residentes em logttJ'eS ou Ji·cg-uezittii rc- nos termos do ar. 50 do decreto n. I 0:30 ; de
tiradas tio cotltt·o cltt cídalic, tem nellr e em tet·nünada. a competencitt commulati rn. por 
zona relativamente pr.•quenn., os seu' escripl.o· liestl'il.>ui~tio t!o.> presidentes dl\s camm·as com· 
rios do trabalho ,Jinl'iO. E o !hcto ahi está mercial a civil, e l'unccionant!o os pt·etot·es no 
conflt·mado Llin.riamen te pela ostatisticn. da mesmo edíficio no centro cht cidndo. proximo 
Jocomor,,ão, pchts linhas de c:trris mlmnos e ao Trihunal Ch·i!, quallllo não posstt ser nos 
trens dos sulmrlJios. Aquelles me:mws que mesmos ediflcios cm que esta f'unccionn .. 
niio silo oht•igtuios pelos deveres pl·oll,;sionaes Desde já, portantn, consig-no a minlJ:t opí
ít vit·em todos os dias ao centro cltt cidack, é nião tle que o Trilmnal Civil e Cdmina! niio 
nelle que Jll'incip:L!mentc concluem ou liqui- deve ser t•xtincto, pm•em mellJO!'ildtt 1\ slllt ar-
dam seus negocio,;. ganísar;ão; como depois expomi. 

Sendo l.ttes 1\'i.etos i ncontest<wcís a. desceu- Sei, por expm·icncin ,como .i uiz Cl'iminal que 
tralisaç:i.o, embom parci11!, da admínistt•al)ão fui rle um dos districros, cujo numero nilo te
dn. juStÍÇ'lt pelas pretorii\S Olll Stltt SUtlü, tles· IlhO Jl.g'O!'a LlC !llelllOl'Ítt, a dill!cuJdade que 
centmlistu,:ão Cl'eadap~lo tlcm•eto n. !.ü:30 não havia, CJUtUlt" aos pr·uces,;os crimes de canse
consultou os interesses das partes, e a litdl, guit• rJtW aqui viessem dt•pot· as testcmunltas 
commot!tt e lmmt:1 llistl'il.>uir;ão da mesma re,;itlr•ntes em Pnquettí. Illm do Go\·ernador, 
justir,::t. . Inliaúnm. Campo Grande, etc. 

Fig-ure-se o cnso do nmttutot·. residente mt l'nra occOJ•t•et• a e:<sa diJI!culdatle, JcmbJ•o 11 
pretot•in. c!tt G:wéa, que tenJm de accíonnttl' conveníencitt de, nas pretorias subut•lJanng,dar 
por meio ot•,Iinario o réo residente n~t Illm do aos snpplentes dos pretore~ a competeneitt das 
Governmlot'. o quando, como aconteceri1 ús ttttl'ibui~:Crl•S crímínrte.s dos mesmos pretorcs, 
m;tis das vezes, os seus elemento,; de dof!'es11 o smrlo os dn. forrntlção da cnlpt~,ato ti pronuncia 
prom esriío no centro lltt cil!aclo, ou em outt•as exclusim. "~ssim prepttrado o pt·ocesso.virhun 
pretorias o tendo o a.utor o réo de buscar em os :mtos ao pretor Jlilra o flm de mandar pro
seus e~m·iptorios os patronos do SUI\S c:msa.s, ce,iel' ti. dilig-encí:t, si Jbsge necessat·ia, o ptlt'tt 

Si já é de maior clifflculdade conseguir-se ou ]ll'onuncitw nos crimes de smt competencdo. 
levat· a llcpot•em pcmnte os juizes do TriiJ~!· (cít. art. 50 2" pttl'te, § i'), ou nos d:t com pe
nal Civil tost9munlms r•esitlentPs ou que ostao tencht ürrjury, remmettcl-o.; ao pre.~idente cio 
gmnLlo ptwto do ,lia nas pt•oxímidndf·S desse Triimnal Civil o Criminal, como agor:t >o f'az. 
t!·ilmna.l, como llt7.cl-as ir dttqui, ou dtl Gtwén., Este expediente tem mais lle mil sindlv no 
ú Illm do Gnverwtrlor? nosso direito provincial. 

Recorro-se ;'1 pt·etorüt o llíl'·Se-lm. Quanto tt competcncüt t•cltttivtt aos :wtos 
E si as testemunlms lbrem resitlcntes om dos casamentos cil·is, e ús juntas corrcccionaes 

dívm·stLs protol'ius? do1·erit seL' exercídtt pelos 'pl'dores. 
Outra; :tttllttlS pt•cr·tüorias, dir-se-lm aimht. Jg-tml pt•occliencitt não tem a rcclamar,,i[o ao 
:Nos juízos tlcpl'l'Ctlllos tl•t'IÍO as p~trtes, ~tlém Ji.'rru rclatil·amento i1 tlemom no expcllicnto 

dos mlvl'gmlos, no J<'rt•o da causa, ele constituir c jnl:;:tmcnto lias Cttu:::as, que correm pola 
outros 1ulwg-ados. Gamam Civil. 

SUr.IADO :!ú - V • 11 
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E, convem nfLo accsitm· sem maiot• exame, rtjo nfLo oppüe embargos, cm vez de pnss:tr·o· 
t:tl redmnat.•ão. reln.tot· o Jeito aos J•evisoJ•es, trai-o it mcsu,, e 

Antes de tmlo. E' de oonsitlerar qnc correm julga·sB a condcmmwiío, que em regra ti in
actmlmente perante os tt·os ,iuizes d:t Camn.m e1·itavel; c assim poupa-se o tempo inutil de· 
Civil todas ca.ns:tr que eriio ,iulg-a.dns pnr cinco pn;;s:w o Jbito aos revisores. 
juize~. outrora, isto i•, pelos tlous juizes de Xasdcsistcncias tlas ac~:ües cm ger~tl, quando 
orphilos c anzentcs, pelos dOLts elo civil e pelo h:t 11ccordo das partes, sendo manilestn. a 
d:t pt•ovr.doria. pr·?m. tias vontn:dc•s reciproc:ls,,i nlga o _feito o 

Si as cn.nsa~ posteriormente :i installar;ii:o .Jlll~ stngnlar e mtlcpendentemente de trem os 
tle trihmml, em p~trtc correm hqje peln.s pt·e- :1utos á cttmara 
torias, e risto que torlas as causas pendente Xos embtlt•g-ns de cleclnm~:iío, rcconhecemlo. 
daquellc~ Binco jui?.es niío dão com potencia que não siLo elles de tal natureza, mas pr•ote
provisori:t da Cttm:tm Ciril. l'm 1'it•tt1de do art. latorios ; no< oppostos ús ac<):ies hypnthecarias. 
!'! cln decreto de 7 ele m:w~o do concute anno, fJtulndo nií.o s:i.odos admissireis pel:t nom lei. 
o que :wolumarin. os enearp;os desta ca11mr:t, ordatot· tt·nz, desde logo, o Jeib :'1 camam, ~ 
e conseguintemente emquanto tltes causas nfLo cst:t o J•ejeit:t. 
loremjulg-arlos tlefllniti\·n.mente. o quu r.om ~estes e em casos rcmellmntes vamos cor-· 
hoje de ser prepn.radoa julg-ado por tt·es, niío tando demol'as inutcis. 
púde scl-n com ti breridatle com que et·am por Conservando assim o Tl'illnnal Civil e Cri-
cinco juizes. minai, retimria., entretanto, tio conselho lTO· 

O twtl e, porem, tl'ansitorio. mesmo Tribunal pa.~sando parn. tt Cth·tc ele· 
A' plll'le ess:t mesma. comlPtencin. Jll'Oriso- Appellaçiío ojnlg:tmento das su;;pei~•ücs elos 

ria .. cumpr~t rr.c,onltecet• que, Horm:tlmPnt~·. jni?.e~ re~1wcr.ivo~. tios aggt·nvos das clccisiíes 
smú Hempl'O muito g·rn.ntle o nnmm·<i tle: des;;es jni?.cs, inclnsive o intcl'posto elo des
cn.us:ls .tl:1 competenci:t rh1 C~mnl'a CiYi_l, e/ pacho, que qna!itic:ta. Jltllenci:t, e ~J.imla ojul
que extgmm nao peqneno es(ot·•;o e assttluo gttmellto dos t•ectn•;;o;; do pronuncm o haúea., 
trabalho tios cinco juizo< que a~ decidiam. co''lill-', proJerit!apot• elles. · 

E esr.n. ra~ilo no intt•t·csse tht mHis bren de- A hierarchi:1 jwltcia.ri:t exige qno as cle-
cisiio das mesmas cansas, PXi~·e, em minha cisl:es elo;; ,i uizes ini:Oriot•cs tonlmm :1 sua con-· 
opinião, 11 creaçiio dn Hm:t ~ect;:io na Cttm:1ra. lirmn~;ão na ememl:t pot• juizes snper·iores. 
Civil, p:tm o proparo cjnl:.rn.mento das cansn.s Xcstc caso nií.o esülo os pr·esitlentes das ca-
não contenciosas, isto e, <la-; que er:io tl:t com- mara~ cpw conHtiwem o conselho do tribunal 
petencin dos juises de orphão;;, n.uzente> o para. com os outros juizes; aqnelles :~fio nattr
pro\•edol'ia, que nftn forem t!a al,·nrl:t dos mlmcme e st::mento ?J,•i;ai :,,,c,· juo·es. 

pr·etores. . . . . Accl'êSCB que d:t neccssarl:t convivencin. 
D~sta arte d~v~dttlo o tt·n.lln.lho, ee.<~m·:1 tt entre estes c artnclles p:':dc <'C :ttl;ribuir ao 

quetxn. d:1 .l.enttcltto no .expedwnte c .tnlg::- con:.;clho espírito do colleg-uismo m1 contlr-. 
monto dos Jmtos ; ce'::'n.m. tanto quanto st:Jlt ma~[io das dccisl:es, potlenclo tamlJC!ll d:.tl'-se 
mzoavel, a rcclmnat:tO, pul'CJUanto a p~quemt c~rto estremecimento do juiz inJbt·iot• pn.m corn 
demora, q nc porvertt~tra h ou \·et•, set·!~- com- o conselho qu~tmlo tt deci:;fLo rclbt•m:HI:I não 
pens:ula pul:t pt•esn!t~td_:t mclhur t!ecJSao de convencer·, ao menos 11eht Ji:lr1;:t moral que d:'1 
tres do f[UIJ de Hill "".1!117.. . ttsuperiori:latle hicr:1rcltic:t ao juiz" q11o • 
. A c:unn~::t Cot~lmore::tl,_ :h. qnnl ~<:r.•o.]::n•tc. Demn.i,.;, si ti Cort0 de AppclltWttO callo jnlgm· 
o.l~rtn.a c; tdentenct,~ que s<.~ .1 .• m:.tlttpltct;h~~CJ das app~lla.~ües,das deds:i:•s das· c:<maras civil, 
d.l.s m.ltetms?·P.rt.mto .• d. 8 .c.ut~,ts .. fJ 1!0 .• tO comme1•ci·11 e crimimtl por qno nií.o jnl"''ll' elos 
tl:t competuncm. ctvol, dtlll\Otl\'0 ./liSto a de- · : 1 t : l· , •-s . .'t· .. , .. . , ': ,"' mo .. no t'xpmlientc 0 jul"'ttmenin mctt en.e, t.:s r e. pcc .I\ .1 .. c,IIIS.I,, .t~ qt!acs. 

d~:·ca 1ê luzento' r•'itn; tem inio·aJo n C·t- eabe,ttggrtwo ;, c t:~nto t.mtts qmtttl.o n. t!r.ctsi\o
m:w:t Co~Jt~er~in.l tles:Je' que !ta' ci~1~~ · ,;;C7.~s tio ,a~·g·t·a.v~ ljude lllflttll' no resultado t!a. 
se installon o tribunal, e mttis de um t.ll'lles me~nht en~t,a' _ . 
de procPsso orclimwio, iniciado tlcpo[:.; rht ln- St a 911rte !le ,\pp('i!n:;no ct~lto .P~Ig:w pot• 
stalln~·:io. n.ppe!Inçao t!O.Jlllgamento.:l:t ltJ.!lcnct.:L c :las 

Limitadn. n. competencia t!n.< !'oito;: commer- c:I~JS:~s t•ttl que tt pt·~ntlllelll eOI!lPCtl\ aCt~n'!am 
ci<tcs, q11aSJ tll'sembm·açatltt tln tm.lmllto 11:1;: Cl'!lll!nal, ou nos ,Jli!7.C~ rlo Tt•tllnnal Civtl e 
cn usas pendentes, n Ctlmal'tl Com merda! Ct•t m 1 na!, yot·rp 10. nn o .I :tlg:tr tio.; l't•cursos. dn. 
1'unccionit muito l'egulm·mmltu e sCIIll'ecl:una- (jnaltflcn~·ao t!n.s lttllencm,; o da:' lll'Onuncms? 
l•ücs conk:t :lemot•n, ; sendo fJUO n. mc'ina. E' pcht j:i. expo,t:t c:wsa tln. Itiem.t•c!tht.ituli
êamnrn. conlht•mo experieucin. tlinl'ia. YiW eial'ia. nliús t!llll'C:.:'l'll· ~n.trnntilla puln decreto 
cort•egimln no pt·epn.ro :los Jll'OCu.,,os c no n. IO:ClO, por que n:iolm de n. C:irt.o.:lo Appel
seu jÚig·anwnto, 11 que, sem Jll'O.iuizo tlu~ par- lat;ãu tlceidit• o~ l'ectu·sn' tias tlceisües t• haúuas 
to~.· púdo t!emOJ~tl-o,;. ,\,;~i 11~ t'• q 110, pot• ':.~'1!"". l~r·ol'nridus pelos .j u!7.t'' du 'l',l'i bunul 
exemplo, nas aer:ucs tlt•scvurlHu·ws, qmtnt!o o Ctnl, a'~lln como as su,peu;ucs de~ les! 

·~·!~"""'"""' ~·.'·~\ ...... ~ .\":fl.~,«l - - I -
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Ttw~ ~ilo as mlicn,g mctliflcar;Ge~ q11e em 
meu pensrtr t!evem ser l'eita~ no decr·eto 
n, 1030 rtlc que tt CXlJCriencia ncon~elhe 
outr·as. 

Sendo csttt rt minhtt opiniiio ú visto que não 
posso convir nas. disposir;ües tio projecto que 
lhe;; silo conknr·ros. 

Nad:t tenlJo tt oppor ao art. 3'. 
Quanto :w ttrt, .t••, 
Os prctores, que s;io juizes de direito de· 

vem ser prcJel'idos nn ordem de suas nnti· 
"Uidttdr·s parn o acce.;:so no Tribunal Civil; 
~enllo c!J:tl!lntlos, ou.nomciat.los ptn•:t a sec~·ii.o 
administt•ativa que julgo derer ser cre:ula 
na cnmnra ciril, os trcs juizes Lle tlireito mais 
antigos, c que siio preteres, c tt que se retere 
o n.rt. 18''. 

E,;cusa do dizer, que, no pro,jecto dareorga
nisaçiio, tlcve fixar-se o pt·incipio reg-ulador 
dit anti;,;-uidatle dos juizes do TriltlUJttl Civil, 
(jUC siLo juizes de direito, assim como se regu
la pelo projecto dos sultstitutos. Concortlnndo 
com :t tlisposir;ilo tio nrt. 14, em gernl. como 
pelo meu projedo :;e :unplia tt eompetencia da 
Corte de Appclla~·üo quanto n r·ccm·sos, ponsó 
t]Ue ;.t t•espeilo destes, cmlJora julgados cm 
1110.':1 grande, tleve ser limitndo o prazo tlo 
relator pam os ag·gm,·o e recurso tle pronun
ci:t, o tlíspenSttda it revisão, 

Quilnto ao art. 15": 
Duvem os relntores dos li• i tos, ou os reviso

res indicar as duvidas (que já não são em pe
queno numero) ou as qucstties tio tliJ•eito coli· 
trovertidas soln·e di versos textos das leis, c 
suas omissi:es. Muitas dessas duvidas cous
tam dos rel:ttol'io;; :tnnuaes tios presitlentes do 
ext.incto Supremo Tl'ibunal tle .Ju;; i~'[l: r·c· 
mcttidos ú. Secretal'ia d:t .Justir;a, e jamais 
!oram rcsol ridos pPIO Poder Le::rislativo. 

N;io converilt que •• Corte de A[ll)ellaç·lio 
tendo pt•e,ente~ totlns essas questões ttssim 
reunidas, tomassem as,ento~ isto é. rtue l'C· 
solvessem o qut3 o Poder Leg·islttti\·o nunca 
resolveu nem resolver:'t. 

Como ,iá reOexionou eminente .iuriseonsulto 
brazileiro, « aind:t llqje o sulJsitlio tle pmxe 
q uc temos ú o rg10 nos deixou a .i tn•isprmlen
cin. portug·twza. Jurisprtldencialmtzileira, p,·,_ 
de-se tlizer sem temerit!ade, aintl:t não a te
mos. A cullect;:iio tle jnlgntlos tios no~sos tribu
naes não oll'et·ece consistenci:t pat•:t limn:t~·ilo 
de umtt jurisprudencia. Cnmcterisa-os :1 mais 
assam brasa vtwietlatle na in tel!igmwia, na ap· 
plicnr;iio rlo tliroito. » 

E assim todos o reconl1ecem. o que c o peiot• 
t!os nut!es n:t distrilmiçiio da .i ustic;a. Ainda, do 
accordo nos tormos tl:t minha opinitío ao pro
jecto, rtuanto aos arts. lü o 17. Tenho JlOl' nc
cess:ww (jl!O se l'CstniJc!t•t;a poltt metndo das 
taxas acttmes o p:tgamonto das custas nos 
juizes; sendo o Jmgnmcnto por meio tlo o;;tam
ililhas como adtullmen te su litz o sontlo :t 

parte tlosjuizes restituitltt pelo Tlw~ouro. por 
occnsiüo do pagamento tlos rencimento.>. 

Eis como penso qumno ao projecto de re
Jbrmil da organisuçüo jutlicial'ia que V. Ex. 
se dig·nou tio enviat·-me. 

Pet;o a V. Ex. de,culpa na tlemor•r, havid::t. 
Accumllln~ões do servir;o a meu cargo de

mm Jogar n ella. 
Exm. Sr. Dr; Lucia de 1\Iemlou~,a. muito 

dig-no dit•ector gemi da secrctnrin tia justiça, 
- 11ftu!oc/ da Sil-~a Jla(ht, 

Rio, 8 de setemlJro de 1891. 
Exm. Sr.-Tenho tt hoúm tle enviar a 

V. Ex. o pttrecer que cntrepuz ácerc:1. do pro
jecto de reorganisar;ão judiciaria tl0 Districto 
Federal conforme o olllcio do mez passado que 
V. Ex. endereçou-me por ordem tlo Sr. mi
niotro d:t justJçn, e rogo tt V. Ex. hnju. de re
levar-me a demora em o ttpresentar c o laco
nismo com que o tlz, attem!endo :t motivos 
ponderosos que me impetlir·mn de ~er mais 
solicito em corresponder it mcrcr:itb confiilnça 
que me Jbi dispensada .. 

Samle e fmternidatle-Illm, c Exm, Sr. 
Dr. Lucia de Mendonc;tt, muito tlig·no director 
;.reraltla Sccreta.riaLie Justiça. -Edi!lll'rio 1'ci. 
o:ci1·c~ de CaNalha ]Jcmio, 

1'.\lt!CCEl' DO AD\'OGAOO EIJVA!tDO DU!tÃO 

O projecto de reorganisat;ão j lllliciari:t tlo 
Districto Federal que me foi remetido por or
tlom do Sr. ministro d<t .i nstit;·a par•tt sobre 
cllc entrcpor parecer, vem indubitmehnente 
satislltzct· umaurgentissima necessidtttle c com 
al::ru mas altcmçüe;: ti dig-no de ser c1m l'er·titlo 
em lei. 

O meu pilrecet· snrit. muitíssimo bré•ve, por
que o estado t!t• minlm sn.nde não permitte 
tjllO tltí'" estudo de~cnvolvido e det.clllatlo, que 
demande es/i:Jr,,o Jl!'olongar!o de attew;ü.o e 
exame minucioso tl:t nossrt ant,iga e motlel'!>tt 
org-anisaçiio .iwliciarin. e d:t dos povos mais 
cultos, as t]Hacs poderiam servir tlc modelo tt 
mnn. lei que plenamente cot·r·cspoutlesse ao 
e!cmt!o e patriotico intuito que tum cmmi!'a 
o illustre mini:>tl'o; tlil·ei, totlaYia, tlUllllto 
julgo necl'ss;wio t't compl'ehensilo do qllll penso 
iwer·ea t!c tiio impor't!\!Jtc assumpto, t!Pse!llllO· 
nlmntlo-me como actualmente me e possi1·e1, 
tl:t honrosn, ilwuml.tencitt que imuwr·oeit!amente 
me li:Ji commettit!a. 

Nilo tenho pot• aceeit:wcltt dil'i»iin do Dis· 
hicto Fetlcrn.l em 15 comm'e:ls, como CJUOl' o 
projecto; solJI'e este ponto cn.pitn l sust.t•nto o pi· 
ni:io intcimmonte tliverstt, pDI'(jtW a tlivi~iio 
pro,jcct:~tla, (jllC tlCCl'l'SCO OS l'CCU!IÍICCÍtl?S ill· 
conYCI!ll'lllCS das :lClllilC" }li'OLOl'lllS, :t!Oill tiO 
nilo potll'l' I'Olllll'tit• ü·uulmcmlo enlr•o vs juizos 
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o peso do tmbn,IJIO jn1!icin.rio, cm vez de lhci-~ rtue o' sul1ml'ttitlos por tlelictos menos g·mvcs 
litar n ndmini~l.m<;iio d:t justkn .. como pa1·ece a julgamento pcmnr.c n.s relcridns juntas. 
ú. pl'imcim vistn, n. tot·n:t nmis emhnr·a.r,,ad:t 0 !'tio estns :ts consitlct•aç·tics que me oceorrc 
di;:pcmliosn., c, p1wtn.nl.o, cln Jh:cto menos :teces- aprrs~nr.ar; quanto a.o nmis,ucceito e npplaudo 
sivel ós partes, attcndondo a elevnrla remu- o pr(\)ecto. 
nerth':i.o (jltc dcver:"t cmtn.r o patr·ncinio tlns Rio, 8 tle setemhm de 1891, - Erlwmlo 
enust;s, pm· terem os profissionnes de s:~llil' do Tei.cci,·r~ t/c Cw·va/h' D11rtio, 
centro do tlistrido pn.t·n. t~>JIHu·em :t SI, e as 
de!ongns c do;;pezns pt·ownirntt•s de ficarem 
circumsct·iptas as jm•ist.licç1ies. 

Penso que com 12 .i uizes 1lc direito, cnj:t 
~ede sejn. no centro 1]:1. cidatlc, dcspaclmntlo em 
um sú fimtul ou JE"liVisol'in.mcntc em apo;;cn
tatlorias vi~iilita~. trndo a.ttrihiii<;iio du dccitlit• 
cmnulativamt•ntc wtlos os leitos por cscollm 
livre das p:trtcs, inclu,;i\·e os drt lltzendrt mn
nicip:tl, ntür:t os criminae~. dependentes de 
distl'iJ,ui~iiu, juizes que venr;nm Igual ortle
narlo. mns q IW t:unhem per~:rh:_tm cmolu.mento;; 
pelos dPspnclto~ enterlocutoi'IOS co_m lot·t;a. de 
defini ti 1·os e sentcw;n.s que pruferii'CII!, cumo 
incentivo ao estudo o :"t celerir.lade n:ts ded
siics, feitas as modificn.r;Cíes couseqncntr·s nas 
ücmais dispnsit;rie,.; do pr·o.i<•eto c rolt:tndo-;;e :t 
in:;tituiç·iin pnpulat· dos ,jui:.~s de paz pam a. 
pcq Lwna. tlemallli:L, pt•Jlso. dtZJ:t, que P?~" ~ssa 
Jorma. a organis:H;tio .illllicin.ri:t do pr:;trieto 
Feduml, rcmudclndn. no trpo tlu que ÜI~!J:1.ll!u:; 
ante~ do que ot·n uos reg-e, eonsnlbn'l:l. pel·-
1eitn.nwnl.c os "'l'll!ldes intt·r<•ss<'S que tlella 
tlependern, scn{ de l?tlo qucl,t·a~· :1. cmtli<;:1o, 
fjUe e elemento de \'lt.ht e cstautlJtlatlc p:tm 
rtna.lrjttul' olmt lt•gi~Jati m. 

A1lmitr.imlo o phwn que p_crruuctol'i~l.mente 
expon!JO, os pt•omotores pnll!Jeus set•va·mu_l]l~
rantc juizes ccr·tos c os proeesso:< et·rnu
naes st•t·i:un tlistl'ibnillos, segundo rt na.m
rezn., especie dos c!'imcs, pelos juizes de 
direitos que os mar1t.lal'iam pt·<:P::t·a~· pelos 
sulJ;tituto:.:, pot!Citt.lo estes JH'eSit.lu· 11.:-: ses
süc•s ti o .i nry, no ea:<n de im peduncnto 
rlltqlwlle.', pot• nllliwncm rle SBPI'l\'0, Pnrucu
me, outl'o Rim, tlispens:tvel u _concm·so. dos 
juizes de dit•eito, p:~ssa!lt~o sem mcui)Venwuto 
1tlg-um :t müc:t n.tl;t•JIJIII<;tto que o pi'OJl'cto lliu 
contoJ•e, no:-: juizes sin:,ntlnrcs. ou ú. c~·wle tle 
App[oJl:H;-i"to, nnt:u1do-:.:t; que~~ .J~Ilg-nmcnt~, 9uo 
compete <•m 2• instancJn, !lt>S .1 urzes <~e _direi tu_, 
seg·undo 11 :wt. \.1" tlo pt'O.]ecl:o, qtmst nao tem 
reali<lntlo ;:i consi<lcrnt•-se n. csertl:L pcwtl rln 
codi••o c~:iminnl Yig·ente e n. n.pplicn.r;fio que 
rllc lhz t.!n. peun. tlc multn., ll!licn. que ú ux
cluidn. pm· nq ucllr• rwl.igo. 

Convil'in. que o prtlJt'C!o imlicns~c o;: c!'i.m~s 
da compctcuci:~ tln s .JU!li.n.s. cm·r·eccion:w.s,. l 11111-
l.nndo-st• qunuto Jbs;e pos~1:·el UL) J•estrig'Illtlo
sc ú s tmnsgressiícs de poh~m u n Jc:.unt•n t" ,:Lflm 
tlc que, conhc.•citl:L como e a hunrg·nul:ulo t.!." 
Tl'ihun:tl do .Jurv, pi'"]lOll~o u. abw!l·m· ns el'I· 
min.o.,os Jllais tuinini,, 11iin ,;o du a ll!'atlante 
inj ustit;a tle serem ulles mais lh.\'Ot·cctr.lo~ tio 

St•. ministro- Li com o 1!cvir!o cuidado o 
Imrcuitln. nttcnr;:1o o projecto de rcorg:tnisa
ç;1o j udici:tritt do c.listricto feclct·al q uc pre
tendeis aprr•sent:H· ao Congresso atlm de con
veJ·tcl-o cm lei c sohrc o qual vo;; rlignastcs rle 
con:mltar-nw pedindo n. minha opiniii.o. Dn.r
vol-a-hei com :L mn.inr i;:en~fi.o de animo; e 
assim, começo por louvm· os vossos intuitos 
pn.trioticos procmantlo com :t J•efiwma pro
jcct:tlht satiKlitzet• os J•ecln.mos <ht opiniiio, <L 
qual, pm· tal mn.neiru. e tnnt:ts Yezes se pro
nunciapn. contra n. nossa n.etual Ol'gn.nisa1,ofí.o 
judiciaria, que o pr·opt·io eh e te do Est:tllo, em 
sua mensng-em ao Cong'l'c:.:so, t·ccommeudou
lhe :L sua revistio. 

)ln:::, em que pe>c :L cvi<lencin tios 1\Jctos que 
por ,:na l'C:tlitl:ulc nf"to permitr.em r! iscuss:i.o, 
me nnogo n. :mtol'ic.lnde tle dizer que penso 
~er ainrla ll11lito cedo pn.t·n. se tcJ•lrem aprecia
do c menQs ninrb pn.r·n. jr"t se lw.ver eondenum
do n rr•líwmn. do cx-minist.ro tln. jnstiç,n. no 
g·oveJ·no provisorio, n. q u:tl, rlig·o cm hem <la. 
vct·c.hulo e satisfar;iio tle minha. conscienci:t, 
apes<er r\e totlos os sinües, é um truJm.lho pro
i'Lindnmente meditado. 

Por principio, sou inJ'en,:o no prurido de 
ll'gisl:w; alem 1lc outras mzües, porque, como 
dizi:L Spencer em relação ti. Ingln.terrn., 11ôs jti 
teo1o., leis de u1ais; c posto que nem coclas boa~ 
ou utcis, como pront o iltcto mesmo de as mo
di licn r mos rtl tcrn.ntlo-n~ di<trin.men te, n:i.o njun
t.emos aos umles solft·itlo.~ mais csr.c. certo n 
porventm·:t maiot·:- o elas e;:pcricncins con
tinuns t• innovnçries ft·cqucntcs. 

A retbrmn. Campos Snlles, que as,;im de
nominarei cm ltolll'a :t :;c•u rwtor, att.cndeu 
inque:;tion:welmentc :'1s imperiosas ltecessidn.
tles tio momento ltistorico um que foi f'!ahom
d:t o :'ts i mposi1:1ics Ol'i u ntlas rln. mdil'n l t,pans
Jilrm:tç·iio politica pm· rttw n p:Liz pn,:sarn.:
vasatln nos moldes quu p:treci:tm mais atl'ei
(~ontlos ao caso, ~ou dL~t'elto, tl incu Yet', ·tbl o 
clu te1· dcstru ido 11111 i 1 o alem tlo ncccssari o. 

Dentro tln. Jll'Oprin. Jiil'llm rcpultlien.na acrc
rlito que ;:o podel'ia tct• conset•vado o etlificio 
,judicial fjUO IIOS Jcg·nt'IL 1\, 1110U:ll'Ciiia, SL'I11 t.fi.O 
md ieaes tP:wsfot•m:tt;iícs cm stm sl.ructurn., 
nwe:wismo e :t]l[IIU'cilto runccionn.I. E o ox
minist,ro dn. ju~tit;n. tt•ri:t leito umn. n•formn. 
jutlicinrin. p:wn" tlistricto Jbdcrn.l, scmlcvan
t:n· l.ão :dtn os e!n.morus pl'<lllllzitlos, si nn seu 
trabalho !Jouvcsso tomado por nnt·nm este 
lemmn. dr. onlem, no qunl tão bem ~o tlescn
volre o prog"l'CHStl sem comrno~,jcs nem :d)ll.-
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los:- c.onsu;'W1', '"'"J'Iwulo, Ma:;,,, o que· toeet' e :tssim sot•á noccssari:unenl.c pelo 
cst:-.. lbito n~o estit pot• Jhzcr; o n.g-om, o que numero tios juizes e Jiil'm:t da de1·isiin, que 
cumpre Jazer e ter om mir:t é:- ;,e//,o,·,r;· coincitl:t~n os dias e a~ homs das :tUtliencias, 
~e,n d:'sh·uil'. vn.l'hllltlo apJnn,s.os logaJ'es; dn.lli, tt mesma 

Terú. conseg-uitlÓ este fim a Yossn roJ'orma '!. impos:;iJJilitl:ulc de comp:1l'ecet• o advogado 
Vcj:tmos. (nas autliencias marcadas c consequentemente 

!l 

1 o mesmo prejuízo o a mesma atr:tpnlhaçiio no 
1 sm•1•iço do Ji'~t·o, ag-o1·n. nintl:t maior, porque, 
i pelo vosso projecto tlo t·elbrma, extingue-se o 
1 olll·io do solicitador que scmpt•e co:uJjuv:wa o 

Contm a innovnç•iio dos pr·etores incumbidos i advogado nestes tralmlllos. Dir·s,-me-ha: 
dee:xercct• nsftmcçG:•s dos antig"O:i juizes de paz. isto <l]lenns pr(\judicrwn. aos adrugados ; mas 
e juizo;; ~nl,stitutos, e tambem , Ónrm a t·rc·a·; redarguirei oliset·vando ·CJUu assim niio e 
ç'iio du~ trihunaes ciril c el'iminal. u que IJlais, em ultinm a.n<tly:,;e ; por·quanto, no final de 
accntu:ulas e vi nts lcv:ultant~n-se :L~ q 11 eixas contas, dos prej 11 izos que so1frem os n c! rogados 
e mais eucrgicas o Jln·te,; censuras. Tc111lo de- c·ompat·l;em os liti;.:antes qne, lll'lu uteuos, te
virlido o Districto Fedet·:u em Zl ciJ•ctlill'- rüo de pngat· mais c:n·o o p:ttt·ocinio d" suas 
crip,ucs Llenominndas Wdoi'itrs, :L rctiJl'llltl. 1 en.us:ts ; o que, assim sendo, conll':Wi:t o fim 
Campos S«Hes si, po1' um lado s:lti;;fez o ,/e,.: Jlrincipal n que clevcattender umn. bo:t t·eJbrm:1 
ide;·,tum demoumtico collo:·antlo :1 ju~t.it;·;l :'1 ;judici:n•in., n i}tml r·ousi.>te na '"''ia;· coultl10di
portn do ddatlão, pot• outro dilflcu!l.ou o ,cr- ~ r/ar!t.• nn lado do ,,,w,w;· di.<pendio e .<acJ'ificio 
viço llwcns.· e an;:nnentou os ~·a~tos c ineom- ~ ptun o,; !]tiO prucmam a jusLi~a. 
modos p:Lra o:; lic.g-a.ntes; eit·c.·nmstnncia~ estas li E:;tes inconYc1lict~tes 1lmun ex~wt.anwnte os 
que, lJcm p~illtlc·mdas c pust:t~ em conlronto, fJilO tronxc :t crear;ao das prctomts ; o como 
uma c oub·;l., n~.o ,;e contJ·a.lJ:t!an,•am o l11L'I110S \'r•tl<·s ellcs pel'tlm·:Lill com :t suhst.itui~.ilo que 
pendem em lil\'Or· ela inno1·:u::1o. A ]ll'n.tica Jli'O])OIItlt's, a menos fJtle o reg-ulmnenl.u a que 
demonstl·ou, nestoparticuln.J•.a impossibilid;ule allndis no vosso pt·ojecto niio o.; Vt'cYina c at-. 
quasi matel'ial tio set·\'it;o <fa at!Yocnci:l JW- tMuc. 
rn.nto a.spt•dor·ias. mnxime na> r•t•icUJi!St.'l'i· E con:<e;.:uil-o ha? Ctl entt·o em <hll'idas a 
pç,ues nmi;: af!'astatlas o longinrJlltt~. respeito; pois niio ~ei, pampln•ascando Bo1·· 

OJ•n., p:wa o1J1·iar este inconn:miPnlc-ltnse, rlie,·, si o Re.~·nlnnwnto ter:i. esta vil·rnt.lc al
!~údc·,:e atllrmm'; do wd:ts ttS .aeensn<;l'<e.s ú !''.'·i tcra.ntc do eel'tos metlipttnwncos cllll':tzo.!, C:1· 
1ot·mn. C:unpos Salles, que Jaz n,;:,o J.ll'O,JC- p:tz de attenuat• c• modtficar por sun. net;ao es
cto ?Muda. apen:ts o nome ús cousa;; c diminue I pccittca o vicio cssencin.l ele orgn.ni.sação. 
cm JWOJlOl'~i\o insignificante o inutil nfJI!Cllns l Tam!Jcmn.t·erornm Campos Sallc; em .><'tB ar
cirenmsc•t•ip::i:'.cs, t•et1!1Zi!!tlo·ns elo :21 :t 15: mus, i 1i;:os de lei julg-al'ia t_L'l' prorit\<·~wi:t<l_o. de 
de~tlu que <lmtle o clJstt•reto Jhlt•rnl .em tal~ ln:> 1 modo :l.f[\lf' :1~ ~:Lll:>:t." :t1l~ctn:; e SI.IJC.Jta.s ttjlll· 
co1narcas.caJa. uma com s:ous l'I'Spel:ti'O.< ,illlZL'S 

1 
gnnwnto tlo1l'i1Jtnml CiVIl 1111 C!'tlll!lllll tn·es

com .ittris<lie<:ilo cxcln;il'n e nbr·iga.J:ul'ia, ·som nntlnJnenlo mais mpitlo e ce!OJ'<', qu:tndo 
pm·ma.JWCt~lll in:tt:~caflns~ .:lK nwsmn~ dl\o;nl.ll~ I o lh.do U qne, ao ín\:ull~o J~Hlita~ YeZI'~ alli, se 
t:Lg'üiiS da; ]ll'C!Ol'lliS C fJC:tJ11 rJo j.lt', I.'I)IJS<'I'· jll'LILOJII'Oil tlal' nzn~ :1. ,JIJ.<tJ<;:t, l'Sl:\S /Ol':llll de 
vaúos, o,, lilcsnüssirnos inconyeuiot!les. "!iUIJliJo. Unm simples llomologn.<;iio tlc• arbi-

P!'izo n. quc~t~.o com um ext•Jnplo. Snppo· ü·ttnwnlo quo Jilr-<c-llin. no srswnM dn. ex
nlln.mas lilll indivirlt!O resitlenl.c na. com:u·en J.iuct:t ut•ganis:u;iío jutlidnri:t em !Jom,:, liqje, 
dn. On.ndcl:tria, possuindo l1e11S uns t·umnt·· perante o Trii.luual CiYillm tle consumi!• no 
cas do StiC!'tLIJ1cui:o o Sn.nt:t H i !.a li11lns minimo .. , 15 dia~! 
lllllll ]lül'ill\dt'O do 2 OU :J ldlúJlWI.t'O:\: e><tt• 
intliritlno lttllet·o e o juir. <.ln l.':tUdelarin eu 
compcleuie pnm peJ·antc ellc "c Jll'lWt'det• no 
!n\'eJIIat•io. n qno se lltz: JK!is. lJi;m:. pt•lu Jll'u· 

1 

.JCCl.ll pal'il, O:'i neto~ OS llHUS 111Stg'llltit•HJ1tt':O:. /1. 
sinqJies nrnli:u;:iu dostus l:ens situados 1111 JlJI.'.<· 
lllO dis/,l'll:to, tOI'Il:l·:'O ]li'ULOiSO l'NfliUI'ÍIIli:IILOS 
de pi'L'e:il.lll'in~. expet!i,·:io de uma Jilll':l ou 1m 
COHiill'e:l l1XCCill,'ft.O, dO\~OJU\·ftO, t:l'it:O::b/.lu:' t: 
cumpJ·intuntos ttl\im.l, o que LtJ<lu t'L'dttmt!a 
em o:;pet·dil'io inul,il do l;umpo e pnciuneia 
a~umpanlwrlo tlü dispeudio '' 12::1:<tu:- dr• q lia IJl ia:; 
ll/1.11 [Jl>f(lll.1JJ:IS. 

Aiudn. lltais; Til':-: La~ I'Oill/l.l't~as. o . .;; juir.L·~ J'!IH· 
CCÍOIIltlll t[JIJ'lllliu OS tli:ts tltt S.•Jil:lllll 0111 Ju~ 
g'lti'C.> diJ!i.•!'CliL~K O i]i.,f.:UJ(es: OI':L ]1<.11.]1' liLOOII· 

III 

Quem poJ·etn cousitlcrnl' o Yos:<o Jll'qjccto 
tl<' l'l'fbt•JIIa 0111 Sl'll' tloi;n]!JOS C'tlllCJIIlllltO uiTO 
pt·ei:uJHI:t 111ZL'l' mintleiosa. n.nalp;o tlt• ,,na,; tlis
Jl'"i<;iíes ao fJ\le se oppi',:•m n. nal.ut•t•zn. clestc 
J:J'lLlJtdiJO O ll Ul'g'L'llCÍlL CJlW l'L'C01JlllJelltl:1iS. 
Sal\'O estas ol!scJ•vn<;uus quo tenho p:·otluzido 
c qne SL'l'\'<'111 de justitle:d.int. e nwl.il'll por· 
que uiio sull't•n;.:·u ;L idi•n. du si tlil'itlit• o Dis
tl·icl.o Pt•il<•t•al 0111 1:-i L'Oill:II'CII<, niuda o pro
.iL~cto lli\.l'('ClHilU illill'(~L'ita\'d llllS Sl'g'ldUtC~ 
vun tus q tte pa~~o a cou;;idl'l'at'. r/(1/rl l:l.'il:·a. 
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Sou pnrtirl;trio fervoroso e conrencido do\ e smt a, rcsponsttbilidade da nome;t~'iio,,i;i, pam 
concm·so como tt unicn.nyuwim dign;t,tleverns~ que, acet•tttndo, de maior- lustre ao cargo. 
tle RO ponotmt· mt mn.:.pstm.tum p;u:tt onde su De J•esto qne v;tlem nttestados desta na
deve o e;nlllid:Lto sm· contluzido pelo snu me- tureza e p:tr<t este 11m ? sobretndo, ontl'e 
rocimentn pt•opt•io e :tptidües provadas. Dentt•o m·,s. povo ltttino impressionista po1· natureza, 
todos os meios e pt·ocessos a tu liO.ie lmnlJraclos cheio tlo sentimen talitlacles c de tudo capaz 
e executados pnru. :t investidum das l'llllcçües pot· Jlwot· ou complacicnci:t ! 
nobilissimus rlo juiz, nenlmma me parece ttio N~.o sabemos tocto:; o f[UO são attestados do 
isento de eivn. como este. unieo em que s:io re- peclitlo ... ? 
velados it lnz dtt publidllaclc, as comliçfics 
rcaes do pretendente : nenllum melilor nem 
mais se1·io, nem mais gal'Untidor, JlOrque 
mesmo IJWUJI.\O n:i.o wnc:n no concurso o llHlis 
liabílitttdo tdn Jallibjlidade elo julg-amento 
humano, n:i.o Jhlttwiío ao injust;tnwnte prete
rido os :Lppl, nsns ll:t opinião que tantas vezes 
satisliLzem, recompensando sacri tleios e nos 
instigando tiO trahalho c iLluct:t q IW u a vitl:t. 

Súmente apoiado no concurso, escreve Picnt, 
]?Ude a JntLgistl·nturn. l'etmnar ns ::;lltl$ f'Ol\~as e 
prestigio ; c o guarda ele sellos dtL Frttnça o 
g'l'ltlldC Dcl'ill.Ul'C :\SSilll S8 CXjll'ÍillC : 
. « Nou:; Yiron:; iL une upoquc oü toutes les 
fonction;; pulJ!iqnes qui ne sont pas clonnees i1 
l'eJection doi \'Cnt se tleJelldl'C pai' Jc me rito de 
ceux f[Ui les oceupent. 

<< Nons n'eclmpperons i1. l'application eles 
theories Jltus>es qni sr• sont lhit,iom· clans ce~ 
dm·nicr:; tcmp; reln.tivcment ú. l'l>!cctiun tles 
m:tgistmf.,< qu'i1. J;t conclition do C\"itet• dans 
.nos cltoix tonto Ji.tihlessc ct tlo ne laisset• cntt·er 
rlans lu. rnngistl·n.ture que dos jellllL'S g-ens ca
pables,in;;tl'uit:;, ayttnt cléj:\ üt.it Icm·s JH·enn•s 
et conqui:; !'estime tio ceux qui ont assiste it 
lours tl(d 'u Is. » 

No muu cslJur;n do pPcüccto elo Constituir;iio 
Federal" no que :tpt•e.<entei p:tl':t o estado elo 
Jlio arloptci o concm·so c os ütctos l1iio tle 
pr·ovar IJLW u~o estou cm t•l'ro. 

.J:'L r1un mo c<•nsnltastes.tnmal'<'i n. liiJCl'rlurlc 
tio oppot·-uw c por liOill'l\ da Jli'OJll'in. ma;.ds
ti·attn·n ;i, vxig·j·nein, quu Ihz u ~ ~~~do ill't ::~~ 
tio Jl!'l.oj0ci:O. olt!tct•Jllill:LiltlO ([UC nii11 jlO.<S:t. SCI' 
nomcndo juiz que n~o ltou\'el' Jil'OI'atlo mo
ra!id:ulu Jllihlieu t' JH·il·ud:t, pot• attcstndo' tle 
pesSOil.' qno tuultallll't>Sitlitln cnm 11 jll'eteu
dcnte. :\':!11, :-;t·. ministt·o; n1tnc·a .. 1:'1\uai,.; 
vi ou soubo CJIW se tenha. cxi;.ddo attestall11 
scmcllwutc' Jl:ti'a. [li'OI'a. de JIIOI'ttlitlnch• allm 
cleso sct· uomt•ado l'ilnr·clonnl'i" JlllldiC'n,rlr•pu
tarlo. ~unadi11' Olllllinbtt·o e Jll'lil i'J·r•sidt•ltte tle 
Rcpnblicn., Pm·~lll\, poi~. t•sta orlio~a ox~.:Ppt;fío 
cm l'<'i:u::'in no magistt•n.rlo, inutil. dP[Jl'illll'ltte 
1loe;u•ael:t~r. YC'XntrH'in. RL11l1PI'C'? Pnl'a. garnu
t.ia. das nnnH'ar:,·,,,ô ha.<ln qnt• mot·:tlis:ul" S<',ja. 
o nnmr•:ltilll', u qu:d co!ll ct'l'tezn, n11te." de llo
lllPi!I', dP\'1! .~:yiJdiCill' dil, COII'I!JI'lf.'l!ei:I, t':l(Jn· 
cidadc• e liulll'.>titlarlt' 1111 1\llllll'lldo. ,i:'L p11l'fjlte 

§ 

Meno" acceit:wel aintln r'l o que dispúe o art. 
G tlo pt·o.iecto. Ct·eam-se alt i juizes tem por: trios 
rpmndo u certo que o cm·acter c•ssencial, dis
ti ncti Yo e typico de magistrado eleve ser tt vi
taliciedacle, concli•;lio para tt sutt inücpen
dcncia. 

l\";i.o lJnst:t :t circum>tancia de serem os ma· 
gistt·atlos inamo\·inis dnmnte o tricnnio 
como litz o projecto ; o tlese,io natuml de re
conrluc,·ão nos Jogares q ne CXC'l'ccm lm tle 
mnitn~ Yrzes p;tr:t o rtlle nlio 1t1r um espirita 
Jbrte ou niio tiver ess:t enverg:ulum mOl'al que 
niio torce JIClll se amoltl:l, actuar poderosa
mente, decidicla.mentc s,olJ!'P seus actos c pro
cedimento, pondo-os de :tccê,rtlo com "· vont:tdc 
o us caprichos de quem o ltom·m· de recondu
r.ir muito embora sacrifique 'os interooses d:t 
,i uscir:a, rcc:ilcada nn. consciencitl eonstmngilltL 
e coact:L as i nspÍl'tt\'iíes tlo tlevcr ! 

l\iio tn.mlJem Sr. ministro. 
E' pt·cciso nbnndOIIlll', de nm:1 vez, totln. c 

quu.lrJilel' idr;:t ou pen.<ui.n~nt:o ti~ Jltzet· inter: 
rit· o ExecutiYO no ./utltc1:1rJO, :Hnda. quo su 
no toct~nte :'t:~ primeiras nometH,,ües; louil'l'<Ü· 
vns do quo conccitn,osnmentc cl_isso l~cm·eors 
tlo P:tm•cv: collocat·YOS Sll]lC!'IOI' actiU:I. do 
tOtin,; tiS COllSitlCI'llt;Des q UC lliiO SCl'VÍI'Clll Jlll!'a 
Cl't•:tr;iio rle um corpo d:• mng-istmdos tlig·nos 
dc·sw nome, que vos ltom·e o hom·c os vossos 
;-;Ut'l!e:::~ores: << cf!!Hi fJII: rli.•qmse de . .: ,}oycs est 
/1!'''1 c'lrJ sOIIJl('OilliJ da lf:'SjiOSí!i' de.-: )H(JC• 
ult'11 t,..:,. ,)) 

Ilr•lt!\'tt aiutln. pnwlcr:n· q uc tendo tio ~:Lllll', 
eOtilbt'mc ? pl:tno r.lo vos,;tL I'<;Jorma, tia .ci:::.t.;e 
do." ;:nhstltnto.< o;: lttün·oB ,il!IZt'S de dirt·ltn, 
lit'lll l!tú. cseu!a. sr•t•:'t. es1n l'lll que ter~ o de t'SI::n· 
o.-; mHgi..:.:tt·ndo~ l'lll conllido com o E:wc:11tivo. 
\'1'1\el'ildu ou c<'dl'lli.IO pela l':l?.:io 1.la. dt•Jll'ttdr•n
eia elll que se aeltttlll i:oustitlti1lo>, c111 '.'il'tutlo 
dn 1101\ll':ll':io. 

C111 ,,,;mr·nrlo '\ .-~·mpt•o ttm ng·i·:ulr•citlo, 
quand11 nfio t.'• "'' mlllWI'O 1laquel!es pnm os 
qua1•:-::t 1-!'t'n~:itliio t~I'Ú o 1w:-:n do t·ctnol·~o! . 

jJ:ti,, lllllJIO 111:1\S, CJllt! t'lll llllltL liltill:ll'i'liJ:l, 
1m l:t'JHildit~il· llt'P.'t' tol'nnt• u~ m:q .. d:.::tl·nllo:-:, 
:tli•ni ,.[, \'it.nli<"ios, innmn\'tn•is; JIOI'fJlll' :!ri 
:~>sim podt•t•:io tli•SI'Iii]H1ltlitll' Ctilll dt••assoniln•n 
n. tui~·:~lio glnt•ic1:;a, fJIIl' llle:-: toen, tlr pl·u!.c•dure~-; 
11:\1 lll'tW< do., OJ,Jil'ilttitlu<, tios ft·:wos u tll' 

I 

i 
r ,, 
j· ,. 

I 

I·' 
i.' 

I_ 



I 

SESSÃO Ej! 28 DE ,fUJ\HO DE 1892 119 

·(jnantos se dizem on mt vcrchde são Vi·[ En niio sou letichisttt desta Jbrmula esco
<:timàs. lasUcrt da tl'inlice divi~ão dos podere~ tão en-

_Si tt ,insti'.'a. ú tcmporn.rin~ afll.t'l!Ja·o Stot·r. I genliosamentê cumbatid:t lJOt' \~illiam Crane 
nao tem, outJ'n, preoccupn<:ao snmo garanttr e H. ~loscs em sua. «lntt'oducç,ao no estudo 
os seus log"arcs: <<ii '"iU scwrc not!tinrJ lmt ils <lo Direi.to Constitucional comparado>>; desde 
oton pi acc>>; o cntilo n.i tias li bert\;tde;; pu hlicas. pül'l'm q uo esta. e a. gt•mJtlo necessidade para 
ai elos dit·citos individuaes, suas g·:wantias o mclltot· o tnnis lhtnco exercido t!as 1'uncções 
serão tão al.Jsurdas quanto c!time!'ica~, « as soci:t!'S, nilo V(\jo como se lm. de sustentai' que 
·oissona1'U mui aústml >>. o .Tmlicia.rio 11ossn estabelecer estylos com forçn, 

Desde o inicio ele Stm cnrreiw, que e todn c camcter (.)c lei. E tanto assim e, que o pro· 
clieitt tle sn.crificins, !nelas e triumphos inti· Jll'in pl'o,iecto di~p·.ic no § :3'•, qne o~ cstylos 
mos, tlc1·c o juir. ~er um !tomem line, isento depois t.lc c'talJelecitlos c as8entnclos 8ejam le· 
e desemba.raríado tle totlas as peias que nfio 1-ntltH ao con!teeimento elo Legishttivo que os 
sejam as oriHtHlns dtt lei, dtt qnn.l ,,-, dcrc ser pnclt•rá re1·ogar·. o que, pl'iow (itcitJ, deixa. Jogo 
o escmvo intdlig·cnte; e;tssim, a. bo:t ot·gani· dernott,:trtu.la n. "lm inntilitlacle, pelo menos. 
sa~ilo judif'i:wia a. mo!lior sorit aqttl'!ln." que Neste as,;umpto, paréce-me, a transacr;ão e 
ll1Clll0l' SOU]Jel' Olt pode!' pl'ejlttl'ltr juizes! tlitrJcil quando nfio impo~:,;iYel; porque, 011 e 

neces,nl'io que o .Jmliciario cstttlJeler;:t estylos 

IV 

TamlJCm não posso t\cixttl' clc notttl' 
que o projeeto n.ttrntle inconl'eniBntemrnte aos 
interesses ela. justir,·:t os qun.es n~o t.levem sct• 
medidos pela. importn.ncin. m:ttel'ial tlas ctwsns 
nem vnlot· pecunin.rio da demttmht quando wjo 
que no nrt. 0" da.ndo-se apenas compctencia 
aos substitutos p:1m ]Wrpn.ro ao;; leitos, salro 
os de casamento, at.trilnw-sc·lltrs o direito de 
sentcnci:tr 11s íeJtos de nlor a.tiJ um conr.o de 
l'eis, como si estes não tivessem muitas wzes 
impoi·tn,ncia ig·ual aos tio nm.ior qun.ntia.; c 
qu:tntlo. o r1ue mais gmve, jdtt J•elorma., as 
íuncr;ões elo :mhsti1.utn podem ser cxcrcitlas 
pelos supplcntt•s (art. i) de livre JlDIIll!ar;fi.n 
do ~ovet·no e sem p!•etlictll\l~nto :Üg'Ulll cht 
magisti·nün•n, sic creatura::; :;;iug·ulal'es. sem 
prcdicnmento n.lgum tlt• ,iniz t', e"mo jui:~.)Jl'C· 
parando pt·ocessos e ati: os ;j ulg·amen tos ! 

Sem~Ilmntrmentc sou contmrio ao que l'S· 
talJClccn n lH'Ojl'cr.u no llrt. 15, tiO menos ]K'ltt 
fL>l'llltt JlOI'fJllC' nlli c;;tü. di:;posto. Cl'l't.o i•, e 
nem o JH~p:n.l'in. Cll, que n ,itll'i>'prwlenei:t es
t.ttlJClece-su pdo:; :wet·to,; opeln uniformidade 
llos juig·am<·nlo~ e modos ri<• tlecitlit·. o tt Jltlttt 
de jul'ispr·utlcnl'i:t u mal seMi\'el, 

Mas, da !ii pnJ·n. o que Sf' qtll'l' lhzt•J' e clt•lol'· 
Jninn. ll]li'Ojr•etn Yne ~·t•aude tli,;htncin. O ]ll'O· 
,icctn ]Wt•mitt,. uma collnhm•:t~;ITo clo .luc!ici:tl'io 
com o Le."i,;lntil'n qnc• este. 'l.!'lon llu :;u:1:; 
attrilllli<;tirs 11~0 fJHC'l'l'!'Ú, Jl!H' ct•t·lu nn Jll'!O 
menos ufin potkl'Ú, YGl' com lit>ll>' olhos: r qno 
alemllc• <'OIIIJll'umcl.ll't' at(< t•c•rto Jlllt:to n diri· 
sfi.o <'llllstitJI!·innnl t!n:; podere:; pnliti<'os quc· 
d<•\·<·m !!Yt'nt• indPJWruh•nlt·~ <' :-:e111 l't~eipt•(wa;-; 
inrasiie~. p'uli' tllP~IItO Íll,!.!.'Ptttlt·ul' g't':t\'P:; e~<!
l'io.> coullidos, 

e11m JiJJ·r;n. tle lei c ll'.!'te caso niTo devem ser 
sHjeito:; este:,; ;.,;t>·los n rerog-at;ilo do Legisla· 
til'o, on r.><ta necessidade não e real, c neste 
easo rleixc•mos os dons poderes ngillflo ,,·,s no 
exerl'icio exclusivo de s1ms attriiJllil;iies pecu
liares e proprin,:: lc~·j,:Je o Legislntiro e jul· 
gtw o .Jmlici:crio, pm·que tnnto mais n.períi~i· 
,,:oado c", o m•gttnh<mo quanto em mttior nu
met·o siw o>< orgiws pttrtt os di ITercntes 
mistere,; dn. vida e mais e;;peeinlisadas as 
!'lmc(·:ie:; se man li estam. 

v 

Df>llc: outros pontos no Jll'O,iecto lilJ•imm-me 
a :ttr.en,:fio o pt'o\·nc:lllHne oldccçües que um· 
nil'ec:tru·ei: um,·, aqnelle em que Ihz do' juiz 
s:JIJsritllto o pre,itll•nte tl:t juntn co!'reccional 
( nrc. ii § 2" 1 com l'nncr;úcs na.t.m·almente 
idenr.icas u,; que lile tlá a l'CiiJrnut Campos 
Sa!Itos r.m Yist.n do absoluto ;:ilencio que gu:t.l'· 
tia o vosso pt·ojec,to tt respeito. MüiliOJ' c mais 
conreniento 'cria. sem contesta•::i.o, que tt 
,Jnmn Cot•J•e,·cional tb,;se pt•e,;itlitln. sempt·c por 
11111 juiz ele diJ•rirn. mnp:J~tt'Ullo vitalicio o per· 
Jletuo ,. n:íu pelo sul,stitnl.o tal como n Cl'ett o 
vo:;,,o pro,iPctu e rtne JlOclell<\o ser >nb,;tituitlo, 
:t "'ll r,m•tHJ, pelo rt•;pecr.iYo supplent.e-leigo 
-n:ío inl'unclir:'•· n t•o,;peito nPce:;~n.rio ns tieei
sGcs pr·oJel'idn,:, O ontt·o (:a l'ennifín do eon~e
llt<> de juizes 1\e tlil'Pito com as min::;natlas a.t· 
tJ·ilHtit;i'''' que lho stlo conli:n·itlas. o q11e tlt't. 
Jog·:t.t' H f'>'t::L HllOlllll!iP, jnJg·n.nt!O :;Ú, O juiz t!O 
direito tc·t·:'t. llllÜot·~·,; fltnc<;i>es'qne qu:t.JH!o em 
I'On,eJJiO, 

Alúnt tli,;t.u. L'Ul'r•ceio qno :t. t•cunifto de,;tes 
jttiZL''' jHll'il. IL1l'lllaç•itO do COJJ><plJJO :'1, l'Xlilllplo 
'do qttu'e d:'t l'Olll "tio,; Trii>lllliiC>' Civil o Ct·i
min:tl :-;~·, ~it·va l)itl'U, l'et:trd:n• P dcmnl'al' n. 
Jllill't'lln. l' 11 UiidU.llll'JllO dn;: !ll'OCCS>'O>'. 

Di:--i'i~" q uo :-;ttn ming·oadu~ a:-: :tttt·ibui'~~uc~ 
1h1 ('Hlt:-;e\\10 }101' b~o (jllt~. llW~JilO VliÜ'L~ it~ 
jl0l1CH·' li)']JOtill'''l'S Clll ljlll! u Jll'O,ÍCdu th't· 
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lhe competcncia )lnrn. ,julgar , noto lnwer 
equivico. De Jitcto, ahi se diz no art. II: 

-Ao consel110 com pote julgnr em 2' instan
cia os Jeitos jul~ndos pelas Jlmtas correccio
naes ao;; quaes ]Jnj:t imposiç,iJes de qualquer 
das seg·uintes penas .. , bani;oento ,_. pé1'rla do 
c mprt:,tJO pHIJiico .. 

Mas,em primeiro logm• a pena de lJan imcnto 
jamais poder:'t ser applicnd:t porque :t!JOliO·tt 
;1. Consti til i\'ão Federal no § 20 do ttrt. íZ ; e 
a de pcJ•da elo empt·ego comminado no Cap. 
Un. t!oTit. 5 rio Coll. Ten. sôpoder:'1 set' im
posta. )lO!' clocis:'o elo ,Jury pois o julgnmento 
dos t!('licws que o ool'asion:un nfio s:io d:t com
peteneia das .Juilta s (n.rt. 5!1 decreto 14 de no1·. 
de !SOO,) 

VI 

A instituíc;ãodo casamento ci\·il, necc.<sit!ude 
inilluclircl e consequcncia logica da :;eparní•fto 
dt~ Egreja e do Estado on elo lnieisi!JO t.lestc 
exige o cumprimento de certos actos c li.ll'JJH\· 
!idades pam os qunes ltimltt que im]Jortantes, 
niio me parece necessnrin. tt prrsenç:.t do .Juiz 
de Direito pela mcsm<t razão pot·que niio com
pnrcc·c elle aos netos ci\·is do nascimento c 
obito, 

Ao .iuiz de direito caber:'t sim t·c·s~l\'er c 
julg:1r todas as causns e questões que sm:iam, 
como quanto it nullicln<lo do casumento, ii. cli,;
soluç·:io do Yinculo conjugal, ele., clit lllt!sma 
sorte porque cabe-lhe :t decisão dlls causns ou 
questue' de reconltecimeu to ele flli:wii.o. as elo 
successito, etc., em consequenci:t do na:;ci
mcntu ou 1b mor·tc. i\Ias, entonelo q110 niio 
lia neccssidado elo fltzct·-so do jniz ele dircüto, 
occupado em outro., misterc•s, n. figura. abri· 
gad:1 tios casamentos que bem podet·iam ser 
presididos pelns juizes sul.1stitutos, cumo são 
:wtualmcntc pdos pmtores, ;:cm q uebm e prc· 
juizo n I~· um de sua imponencin. e solemnidntle; 
u.m 1J,,, :-:i 11 .i uizc·s, represen t:\lltc~ ela lei do pu
! ler social. 

O ,iuiz <lt· clit·eito que tem dr r·ntJ•cp:m·->e ao 
estucl o dos ltUI.os c das q 11 estties, sem descn uso, 
nií.o púcle est:w sendo clisl.ra!Jiclo Jllll'll aJillar 
daqui )J:U'tt alli, p:n·a aco!1't, celc•lml.ntlo o ado 
civil do <·n,;nmento, cm cu!'I'IInguns ollic•rcciclns 
pelos mtiJcutes, assistil][lO·Ihcs as l.ll)da~. ellc, 
que, alnattllii., pútle yit· :1 set· clmnwclo p:tt·:t 
julga.t· destes mesmos ca,aJuuutus e collltle•tml.· 
os a lL•. E' lbJta eou vil· q uo isto n:iu mu 
bem :i posit;ão elo ,juiz, nem quatlm :\ u:tlln·eza 
de Sl!H~ fuuc:,;ües. 

VIl 

Taos :-::i o. Sr. 1ninisl;po, a:-:: oiJ:-:PPr:H:t~c\'i ([lH' 

mente neste llllmilelc tral.mlho sem preten
ção nem Yttidadc. 

Tltlvez )Jodcssc insistir cm alguns pontos; 
mas, comprehenclo que niio vos dovo Jl1tigar ; 
demu.is .. . qHi uc soit bo;·ncJ' 11e soitjam.ais 
JcJ'iJ~c. 

Desculpae-mc, \'OS peço, a temeridade ele 
dissentir de vosslt opinião que tttnto r2speito 
e considero. 

Minlms obsrrvaçõcs pôclcm niío ser- justas 
nem nccritaveis, ma,.: YOS aflt·mo que slio 
sinceras c illhns elo desejo que me anim:t sem· 
Jll'C ele servir, quanto pos.<o, :i meu pair.. 

,\o vosso illustmdo cl'itct·in, )JOI'ta.nto, en
tr<·go o resultado elo meuL·stuüo ncompa.nhaclo 
das sl'gmanças c pt·ntcsto., elo meu profundo 
rcsprito o alia consideração. 

Rio do Janeiro, :~o ele :t~osto de 1801.
Ao eminente cicladão mini,tJ•o ela. justiça 
Dr. JosJ .tutonio PedJ•ei;•a de .lla:J"Ift,ies Castro, 

Acta em 29 rle innhc de 1892 

Pmside;wict tln 81'. p,.,•de,Jte de 1llorae• 
('oice-prcsiden!c) 

Ao meio·din. comparecem 20 Srs. senadores, 
a. s:tiJet· : Prudente ele Moraes, Gil Gouhwt, 
Anronio Brtenn, Souza. Coelho, Jo:tquim S:u'· 
monto, Manoel Bamt:t, Cunh:t .Juniot•, Catun· 
ela, Am:u·o C:wn.lcanti, Firmino cl:t Silveira, 
T:wnres B:tstos, Ros:t .JunioJ', Vir~J:ilio Damasio, 
Domingo~ Vicente, Braz Cnpneiro, Aristides 
Lobo, Silv:t C:tnedo, P:wnnlio~. Santos An
d l'll.tlo c Luiz Delflno. 

Deixam de compat·ccer· pot· mol;ivo justo 
os Srs .. João Pedro, TliOlllttY. Cruz, Fra.ncisco 
i\laclmclo. Gomonsoro, Ce·uz, Theocloreto Souto, 
.Jose Bm·mn·tlo, Almcid:t BtH'J'oto, .João Noiva, 
EdtmJ·do Wandenkolk, S:Lldanlm Mttl'illlto, 
.Jonquim Felicio, Rangel Pest:wa, R:Htlino 
Horn e Pinheiro Guedes; e sem cansa p:tl'ti· 
cipacltL os ,;rs. Niun. Ribeiro, Elyseu Mnri;ins. 
Coelho e Campos, Olin,im Gnl\'li.o, Monteiro 
do Bal'!'OS, Ln.per, Cnm pos Sallus, Aquilino do 
Amam.!, .Joaquim lvinrtiniJO, Gonerow l\Iar· 
qno.<, Esi.e\'es .Junim·, R:tmil·o BnJ•ecllos, Pi· 
n !toiro Machado, .Julio Frota, Amerkn Lobo 
e .JoJtrJuim elo Souza. 

O Sn. 2" SIWllgTAIUO (.w;·viwlo de :/") tlit 
contu. do ~eguinte 

EXPEDJE:'\TE 

Jlll) OI'IJOI'l'l'lll a.pt'tz lL ll'iturn. aÜ"llta du ,.,,,,o omcin do g'O\'ül'lllLllot· l.le J:stnclo elo Goyaz, 
rn·qjt•ci.u, e que \'OS Hlll.lliJesi.o siJICt'l'n e /t•;i]. , tla.i.adu du 10 do cot•J•entr· IIICZ, lii!Ull>'l.lllllú o 
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recel;imento do em que lhe foi communicn.du 
o resultado dtt eleição tht mcsrt que tem ele 
dirigir os tml;nlhos do Senado e tt.~rndece es"n 
communicnçiio. -Inteirado. 

0 SR.. :3° SECRETARIO (sOJ'ViildO d~ 2") )e e 
vne :1 imprimir pn.m cntmr m ordem tio.> 
t,ralxLlhos o seguinte 

PARECER N. 84- 1802 

Votação em 2" dit:t do projecto do Senado, 
n. 2 rle 1892, autoriz:tndo o governo n lltzer 
reverter no quadro elos officiues em serYi\'0 
adi v o o coronelreform:1llo Clu·istiu.no Fretle
rico Buys, com todas as Ya.ntn.;.rcns que por 
lei possam cn.her-lhc, ~cnclo consiclerad:t como 
si nunca so tivesse tltulo a J'elbrmtt ttlluclirl:t; 

Discussilo tltt5 emendas u.pprovadas em :3" 
discussão :1.0 prQjeeto do Senado, n. 17 de 
J 892, regulando :t decrett1çüo do estado de 
sitio; 

, :3' diseussiio do projecto do Sen:tdo, n. 12 
A's commissfíes de mnrinh:t e g'UOJ'Pa e de) de 1891, d~,finindo os d!.re!t~s fL que se relere· 

Jhmnç,as lbJ'ttlll pt'CSl'ntes n proposj,:;io rla Ca- • o art, 72 S 2' tla Conslltmqao FetlPrttl ; 
m11r:t dos Srs. Deputados n. :li, rle JS()! qne :3• ditrt cln. ]Jt'opo<ir;ão da Cnm:1r:L dos D2plt· 
autoriza o Podct· Executivo n. relerat' rln. pena ttulos, n. lO do 1802, n.utorizando n go,·crno n. 
em rtuc incorreu D. O!ympirt C:lllditltt Guimn· concetlcr a. D. Isa.bel Cm·rello de ~Ionczes, 

· riles do Am:u·al e o requerimento rlo mal'ido viuv:t do tenente rc!iJl'lnado do exercito Hei
ela mesmn. D. O!rmp!:t pedindo que scjn. emcn- recio Moniz Trllcs de Menezes, umn. pensiio 
clad:t :1 pr·opo•içiio p:trn. que s~jn. ::unplio.tlo o vit:Llieüt de 30~ mcns:ws ; 
direito. de s,;m mulhet• ~i, pe;·.cepr;iio "'; 1.nei~ 2" ditn, do peoje~to rloSennrlo,n. 18 ele 1892, 
soldo c!.tp~t .• n:e de ~e~\ l:~lecrdo,~.~c .. tc:Jc.~tl~ regulando os vcncunentos dos empregados da 
coronelt~lo!ltHdo Seb,tstr,to ~opc~Gurm.u,,es, arrecadar,ão do imposto de "'ado· 
O rer[UCJ'tmento c:l.l'eeo rle lund:unento, que • " ' 
não tem. 2" dita dn. proposiçiio ela Cmnam dos Depu-

. •t · - 1 c tn.dos, n. 12 ele !802 concedendo, n. D. Mm•in 
Assun, accer am :1. proprm~•:w 'a amam, Theodorn. Ribeiro c :'r. menor Izitlom i\I:wia 

que submcttem :'1. sobemnia do Senado· dos Passos Ribeiro, filhas do fhlleciclo tles-
Sn.!a das commissfíes, 27 de junho r! r 1802. embarg:arlor Antonio Ag·nello Ribeiro, a pensão 

-Rosa .lii;JiOJ·. - Cnn/ta .lnni .. 1·. - .Toaq~<i,n de I :2008 tLllnuaes, l'C[lttrtit!ttmente; 
Sw·;,wo lo, -Silva Cao cdn.- 0/iceiJ'a O rll·vtio. 2;• dittL ela proposiçlto d:t Cttmat•:t dos Depu-
-Ama•·o Cmwlcanli.-3lontai,·o du lf,wros.- tarlos. n. 9 de 1802, :tntorizn.nclo o Poder EX· 
Salt1!~ 11 1t" 'l(trinho.- Joaqui'" 3f,,,.,inl,o,- ecutivo :L clispendcrpeltt Ycrlm- Exet·cicios 
DolJ'l:H,r;os \ tCL'idc. · · 1 10" G'>')~ ""'O) 

O Sr. Pa·esiden.te cleclnra qne nüo 
pôde lta.nr scs:;iio hoje por isso qnc niio se 
acha nté esta hom pru,;ente um terr:n tlo nu
mero do SPs. senadores, o dc~ig'!Ht n. me~mtt 
ordem do rli:t tt sabcr· : 

Discussão unicn. ela l'Otl:tcr::To tlo J.ll'O.Íé'l'tt'i Llo 
Senadu n, ll de !892 alter·n.nclo as rlisptNir;êrr:s 
do ar·t. 8• § -l'' t!n. loi n. 2ü tle :lo rl•: rlczembr·o 
de l8pl ; 

Vot;tr;:"to em 2• diseuss:lo do pt•rlject.,l n, lO 
do l8U:!, l'CitttÍ\'0 ao regimento COlllllllllll rlttS 
duas cn,~a:; tln CongPL~~so ; 

Vot:r~'iio cm 2·• tlita rJn, propusiç,i\o rln .. Cn· 
mam dos D•puüulos n. O de ISO~. n.utot'lt.:tlt· 
do o g·ovor·no a conceder· um auno de Jiccnr;a 
sem Yeneimentos ao capitiLO de n!'Lilltat·ia. 
Oct:t.\'io UonçaJ1·us dtL Silm p:Lt':L tmt<u· de 
negocios tle sou lutorcs~o ; 

Votar}:io em 3·• tlil;n. tln. pt·oposir;,io da. mPsnw 
Cn.mm·a., n. ü::i de ISO!, cullsitlur·ntHlo, rll'sdt• 
jiL, J"Cndmittitlo no qu:t.dt•o acr.iYo dn <'XCt'eito <' 
cln.ssiflcn.tlo na nr•ma do intilutat·in. u lt'll<JIH" 
rollll'lnarlu H:r~·mutrr!u Pm·rligíru dt• OliY<'il'H ; 

t:lgN,\DU 10 - \', li 

Fmtlos-tt qu:tntltt L e , ~: J~~~~:. para pag-:t-
rnet!lo de Antonio Alc:tJltttl'n. Guinmr:ies, ex
for·neccdot• das fi:m:n.~ cxpeclicion;tt·ia.s que em 
JSG5 seguimm de U!Jerabn. p:tt':t Matto Grosso; 

2;' dita da pt•opo.,ir;~o da C:tm:u·:t dos Depu
i;tl[los, n. 'l cll' !802. n.utol'izn.ntlo o ;;oYcP!l(J n. 
pu;;at· a.o p:ult•e Antonio Marttwl'i o que lhe é 
rluvillo por S~!t'rkos pl'estatlos pelo mesmo cm 
thi'Ol' tltL immig·r;H;iio. niiu oxct•tlcndo de 
l ; 000.)000. 
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63" sessão Bill 30 de JnnlJO de 1812 

]J;·osidcllcia do S;·. l';·~<dc;;tc de .llu;·acs 
( Dir:c-p;•csidcutc) . 

~U).I:\fAl-~TO-·-Ciln.l!Jft.rln-Leitnr:t. o nppt•n,·nr:-iin rln nd:t 
-EXI'!Wil~X r'!·:- Disc_nr:-oo a I'Oqnuri·m:mtn tln ~t·. Ely
sen :JiarL'lns- O:Ul!Dl llrl ll!.\ _... A e[H'O\'H(,!;'iO da 1'0-
dncr:ii.o dr1 pt•ojedo n. 10- _yot'1r:ao do t·e~i!w·nt,n 
~~on~n\1111'7" t~erpwdmont,1 1ln .:-;~·· lhrJWL o s~~t nppl'•r
\':tmw- \ ntn(•.:LO drlS \l:'r)\I,J:'•W.'-1!0~ u..;. J lj (\,}- Vnkt-. . , . I 
~:-iin rlo pt•o,i~cto. do :senn1_n, .n. ~- .\J'lll'•r\'ar:ar! r :n; 
ouwuJas :1.11 p!•rqoct;J n. l;-.111 rltscnss:Ltl dn pt'n,J,!dn 
n, i~- IJJ.SCl\L'~Hi~ dns :--:t•,.;, .\.!llfl.l'o C:n·n/w111t1. 'J 1!\'n.• 
res l.h~tns o Atllnt'ICI) LolJn-Etll~>llrlns-H.r~•JIItWiau•ntn 
do :-:ii', ..\.l!Hll'ico Ln hn- t.llJ:-ltH\'HÇties d :) Jli'C . ..;ideu to 
H.crln.CI,'.~O-Oi•clr.m do din. p:tl':t 1 rb jnllh•>· 

O SR. 2" StlC!lETAJUO dcclam que n~o lm pa· 
J•ecer·es. 

O sr. EI;.-,.,.eu. ~Iartiu;o; di?. que 
tem reso!l•ido dm• de miio ás questücs d,, cat·a
cter polit.ico e a.pplicnr 1t sw1 nctividnde ao 
cstmlo dns qne se t•elerem its fitmnr;as dn. Re
publir::t, ]lOl'C[tJe cailtt YC?. mn.is se CO!Wence 
do que (L sitmcçi'io e mais diiTicil do que póde 
]l:tl'ecet·: 

Alem disso, n.Jhstnndo-se da poli~icn., cspern. 
que os cspit·itos no Senado muis fn.cilmente se 
aecordnriio n:ts medidas tendentes ;t dominar 
n:; r·n.usttS perturb:ulot·as das tlnanças dn. Re
public:t, que cacltt dia mtLis se :wolumam nos 
seus ltorizonr.es. Como o reltttorio dn. Fa?.endn. 
e por clCIUttis pttl'CO de inlil!'J11U.r;ÜCS ~Ol>t'C OS 

Ao meio-dirt comp:u·eccm 33 Srs. s:·natlores. Jll'g·ocios dn. sutt eompetencia., o recurso que 
a s:tbcJ•: Prudente dt• lllot·aes, .Tolio P~tlro, An- rest:t e de it· pe:lil-:ts direel.ttmento ao Exm. 
tonio llttenn., Fl'll.ncisco ~Iacltado, Sot!Z:t Coe- Sr. \'ice-Presidente dtt Republica. 
lho, .Joaquim Sarmento, Nitm HiiJciro. llfanoel Por isso me submetter ao Sen:tdo um pe:lido 
:Rttmla. Cunlttt .luniot·, GomonsoJ•o. CJ•nz, Ely- de inli:Jrmar;:ies. 
seu J\fn.l'tins, Catunda, .José Bern:mlo, Oli- Antes, porem, de tt]l!'esental-o, pede liccnr;tt 
Ycit·n. Galrito, Anmro C:tvnlcn.nti. Fit·mino rl:t pn.ra., como justificn.tivn, cxplttnar algumas 
Silveil'tl, T:waJ·Ps Bastos, Ho:;a .TunioJ·, Vir- con:;i:lmw;ües, que ultitnallli1Ute llte pr:•occu
gilin Dn.Jna,io, Domin:.;·os Vicente, :lfontciro pa.m o espil'ito. 
de B:tt•J·os, Laper, :\l'istirles LolJo, Sn.lrln.nlm As smts :tpprcltensiies, rliz o ot•tttlor, sobre o 
:Marinho, .Joaquim Feliein, .\mel'ico Lobo. e't::do cconomico Jlnanceir·o tem ~itlo nestes 
:Silv:t Cnnerlo, Pn.rn.nlJOs, Sn.ntos .\ntlra:le, GP- ultimas rlins ngogrn,vada.s pelo movinwnto que 
neroso :-!arques, Rttlllino Horn n Luiz Delfina. se est:'t opernndo r·m torno r.ltt questão cha• 

Abre-se tt sessão. l!ltllla-auxilios i:s in:lustl'itts. 
Fttlton 11 rllms sessr)~s do Senado, mas o i'ez 

S:i~> successimmentc lirlas. postn.s cm <lis- JltU'tt assistit• tt :luas ontms rcnni0cs, niio 
cus;~no c .'et!l rlelmte appt·oracla~. as actas tl:t merws itHeres;:antcs. no pt·oposito rlc colho!' 
ultttnn. ~c:''.:.ro o rlt\~tlJ;Jt,n~t t:c~I~~.':'o·. .", --~ , I pel:t di~~us~iio o,; uusin~tmrnto;; de. que. tem 

Cllltl)M.te.l'tll r.lur,tttl.c o cotr..t r.Lt ''"''o O>. necessitl:u:le pam lJClll .Julg::r da ~tr.mH;ttO, e 
St·ii. Grl lln.ulart, TltootlO!'eto Sotttn .. Cocllto e: mel!ror· in,pit'ttl'-SC nos meios de tnlxiliar o 
Cn.mpo:<, Bt::tz Ctl!'tlf!ll'O, Estei"CS .Junwt·, .Joa- !:!OYet•no eomtL sntt pal:tn•tt c seu l'oto no in
rJitlll~ ~lur:.mlto n H.:mg·d Pestn.mt.. . !, 1Jitu que tle1·c r.cJ• este ele s:tltir-se tltts diiU-

Detx:tm do eompttt•et:m· D~1· mott\"O .Justo SJS culdacl:,s do momento. 
~!'~. Thonmz Ct·ur.._ Almetdn. H:wreto, .loao Com eJl'eito. :tostas clun.s rcutliiios, n. que 
Ncm1 ... Etl.uardo \\·:tJirlt•nkolk, C~tt!l.]lOs. S.d-, a.ssistiu. uma rle simplr~s indu~triaes e outt'<'· 
i<'s c l' mi H'll'?. G uerlt·s; P sem. ca us:1 y:tl't.J c: pa da tle en n·mr! teiJ·os. que constii;J.l cm r lua:; g·mlllles 
os St·s,. :\qurltno rlu Atnn.t'tll. nn.mrt•o Hn.r·e~•l-, al:l. 1·anca:> do tn•o;n·cssu, concluiu o uJ•tulm· que 
lns, Prnlwt!'O ~Inehntlo, .lu! to FJ•oJ;a c .loarpum ' 11 Cl'is:• f!l!U tLS pl'OI'OCru•:ttn é do üwto mais 
rle :,lmrztt. · Jnomnntus:t elo que'sc :.;uppirc. . 

O St: .. l" SEcJ:J·rT.\r:tn :l:'t conl:tt do Sl'!!'llintc · Sn.J 1n qut• n.tt'• as lei~ rln. t•connmin. politica, 
l'XC~'J-ll}lo fCita, tln~ do en.l'actet• g·m·;;.l, ;o;o1l'eeJn 
wnlifktu.·Cil·~ ill1!'H1\'tn.nl:!':>-:, seg-nndo o JnL'iO tlo 
c:uln. J>OI'I.l llll paiz onde olh:s teCtll üu sct· pos-EXPEDIEXTE 

ta~ t'lll pt•atiutl .. 
Ollleio 1ln 1" scet•ctaJ·io tla. Cnrm\J•n. rl<>' Dr•pt!- :\:;sim (,que :t intet·rcur;ilo tlo E~tarlo, ~i. 

t:t1los, rlatar.lo tl1• ~o rlo c:n·t·:·nt:•, uurn- em r.lit•so. u:i.or\ acccittt p:n'll. a. t'l'.lOill<;;io dn$ 
muniett.ndo quu ú.rptell:L Cnmam, 1\Ji tlui'Oll'ir!t•. r.:I'Í>L'< de ca:•ttl'tct• eunHomico u llrmnccdt·o.mni· 
~auceiou:ulo, um do~ nntogJ•aplln . ..: tla. I'f!~OIIIt;tit' ta:-: vcze~ ~o ,iu.~Uflc~L pdtL situw::Lo 11uculiar n. 
pcht qnnl o Cnngt•:·~sn X:u:iflttal amr>r·i~a " t•,;tr~ ou úqnl'!lc p:riz. 
Pnr.let• Ex:•r.ntivo n. cotwrdut• :L IJ. C!:l!'ll. dr.· ;\ llcpnlJlica. Jlt•azileim, srgtnulll prnsn. o 
Faro ~'fnt1t ·s a ]ll'J!':ÍO eni'I'<'~JlOI!dL•ntc no .«dr!" "l':lrlrw, ,·. l'kt.im:L nct.unlnwntu i.ln lttntt. rl<'SSH.>' 
qnc pt)l'l'ülti~t s:•tt lllltn, nall\•t·u~ rolt!nt.aJ•i" rl:t. ul'Í"'' fjlil' r•xig't•Jnn. intt•t'I'Otlr;ií.u tlil't!<d::l. o it~l
p:tl:ri:L .Juií.ll Autonit~tlu Cer•rJliL'it·a ~Ionl:us.-ln- lltr.•din.t.:~. rln E,;l.:uh JlO!'CJlll' o l!l>l'l'l'rto nnn 
J.cimdo. . p.·,J~ eximit•-:<u ria. J't'S[lllllS:thilidn.tlu rl" ltn.Yul-n. 

·--=----~~~~--------~------------ ----.. 
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provocu.do,_por muitos erros politicas, como ,iit 
teve occ:~smo de mostru.l-o dtt tribnn:~. 

A intcrvenç~.o. pois, tio Est:~do, intervmwão 
benefica., como tlove ser. ter;'t aindtt o mer:ito 
de resg-a,tn.r· tt culpn. de muitos desses er·ros. 

qurm clesejlL nuxiliar nos meios do tirar·-so de 
ditnculdmlcs, si e que ellas existem. 

No cnso contrario, conclue o omdor, o ser
Yi~o serú" ~i mesmo, pol'que o libcrtarti. ele 
npprehenstjes sérias sobre o assnmpto. 

Terminn JlltUlclltndo it mesa o seguinte Lembr;!, ao g-over·no que lt crise industrittl 
tlestn. cu.pr1Atl u.Jrect;t n. um 0-xercito numeroso 
r! e opern.rios c:~Iculado em 50.000 oper·ar·ios, 
nii~ .dess0s que se constituiram em partido 
polrtrco pn.ra explomr as g-rn<;.as do pod~r. 
mus dos que vivem do trltba!ho e pelo tm- Requeiro qne,por intermcdiodamem rloSe-
bltlho. nado.se requisite <.lo Exm. Sr·. Vice-Pr.·sidente 

Uma das c;wsas principaes rht crise estit in- t!u, llepnlJ!ica as sPguintes infor·mn.<,'i>rs: 
contestavelmente n;t continua e assustaclorlt 1." Qrml o saldo, em om·o, existente no 
depressilo do CltmlJio. ThC"snttru Fc,leral e nn. su:1 deleg-acia. em 

O orador pens:r.. ao contrnrio de muita I ~.ondt·cs, ate it data de 30 tlc novembro pus
gente, que aos pttizes novos e oncl~ lL inclus· ,ndu. . , 
tritL se. póde dizer· incipiente como 0 Brnzil. 2.' S1" c.crto que o gonrno tentou Jev;tn
Jliio conv~m ~ can~hio baixo, !1lllS exactamente ta r o.I~, r~e htcto ... levantou. em Lo~rdres, u~ 
o contrariO, J~~o e, o camhw alt~. acampa· em~1.e:'ti!,r;~ t~~ .~. t_.ooo,ooo, '"~ qu.t~ ~.fim .1. 
n h a elo de tar·Iilt~ protectoms, tarilils mo1'cis. fJ n? ~e r\, 'tliM 9 ]JL otln ct~ de~'" empt c,tnno. 
pttm combater os a.lmsos que possam resnHnr· ::ia! a. da~ sessues, 30 tlo .JillliJO elo JS'J:~.-Ety-
do rlesoquilil>rio entre n importar;i'í.o e a ex- scn Jia,.t:ns. 
porta\'lío, dn falta. cllL conclll'l'encia, que E' lido, apoiado, posto em tliscnssão e sem 
muittts vezes prejuclic<tm os interesses dos debate npprLWado. 
consumidores. 

Dil-o-lili, em bom com pezar. que a politic:t 
JinanceiPa do ~oYcrno não ponco tem cnn· 
corrido parlt a depressão do cttmhio, rle modo 
muito si:,rnificntivo. 

Assim ~ó que S3 diíl qtíe o go\'ct•no impt·u· 
dentomento deseolJPiu-sc dos l'L'Clll'.<os cm ouro 
de que dispunlm c ~no <levin.m cautelosamente 
ser gwudn.r.los, parti S<ttisJ\t<;ão dos grn,ntlcs 
encargos com o sm·1·i•;o dtt üil'id:t intet·rm c 
avultadas encommr·ndas. 

Si a'sim l!, si o govcmo <lispoz dos s:tltlns 
em om•o existentes, no Tl1csom•o e ntt sua. 
delegaein em Lonrhes, commetteu um erro e 
erro gr:wi:;simo, [lot'CJlle não dcl'in contln.t· no 
t~ngmcnto das t•curlns publicu.s, ttlém de one 
esse procedimento, si (, vcrdadcim. t!e1·itt tlll· 
fraquccel-o rlenn te r los capitalistas estmn· 
goir·os. 

llelerinclo-so ao rclatot·io r lo ministro dn. fa· 
zcnrla, o orador· tliz qun nito eskn.n!w. CJ1ll' a !li 
nn.cla lmjn. sol>t•c o emprcstimo tle ~ 1.000.000 
tlo f!lll' nJI;imnmentc tlmi nolicin. n. impr·r•nsn. l' 
o telegrn.pliO. porque no tempo d;t impJ·e;:siio 
dn. pc~n. olllcinl não sel'ill conl'0nicnto. tall·cz, 
nlludir u. e~sn. opcr·n.ç·iio; mas lwjn nndn. oh; tu. 
u. que o Congresso a con h< 'I,~ I. e tomo dcll:t C'O
n!Jecimento. ]JOt' meio <lo nwn~:t•,'Qlll [ll'csi· 
1lenchd onde iulbt·m;r~>ie,;. 

P.~rn. cnnhecr.r. pot•tnnto, a Yl'l'tladeir:t .<i
tun~ão <lo TlH•som·n e o;: rr•cm·~os t.lt• rpw di~
])tio o pon~1·nn. YHP suhmnttcp t'~ con~idt•J•nt;iio 
do St•n;ttlo lllll l'l'fJlle!'irucuto ou pt•dido do 
iniLJI'Inttç<ies. 

Com e'~c modo de pt•t~crdet•, " omdot• Jll'!l~a 
prestar aillt.ltL um bom ~l't'I'Í>;o au gol'et•nu, 11. 

ORDE').l DO DL~ 

Enlra em tliscn;;;;ão nilicn. e é sem rlebntc 
;tppt•onuln a. re>l:tcç:io elo pt•ojecto do Semtclo . 
n. ll.rlc !SOZ.a.ltomndo asrlisposiçíie~ cloart. S" 
ii\~" d;L l0i n. 20 dc'30 de clczcmhro do !ROl . 
~ Procrc!P·SC, com o scg·n inte rcsn lt;tclo, it 
I'C>ta~·ão das matm·iltS cnj:t tliscnssiTo 1lcon 
encerrathl na sess>io antrrior. 

E' n.ppro\·adn. srth·o ;L PmPnda. atldit.im elo 
St· .• ~m;wo C:walca.nti, o ll.l't. 1 ·'do pPojodo elo 
S~nado ll. jO, t•cJ;ItÍ\"0 ll.O rc~illlc!llO COilllllUlll 
da::. 1lnu::-: c:t.;;as do Cong·l'esso; 

~YLo i._. n.pprorad:.t n. em~nda. 
~;in suct'l'l'SSil'nmenii•. :lpprnY;Hlos os ttl'l.s. 2' 

n. S·• Ü(> pt•qjc•cto. 
E' n.ppt·ol'mln o :tl't. !l', sn lro ~. rmcnlln. dos 

S!';;. Gil Goular·t c .João Pcllr•o, que li taml.•em 
n.ppronul;;.. 

~ito sw·cL•.>sil'll.;ncnto appl'O\'ndos os arts. lO 
tt 2·1 ultimo tlo ]Jro,iloew. 

E' o Jli'C(iOl't!J· a"~m cult'nllndo, aüoptar.lo pnm 
pa.=--s:n· it ~:·' d1:::eus:-:ao. 

O Si: .. A:-;Tn:'ito B.m:-;.\ (pda Mrlc"i) rrquot• 
tli,pt•ns;t oo iutc·r·,;ticio pnrn. a:~' discuss:io do 
)ll'o,ject:o. 

Con;;ulhulo. o St•mHlo (·nncctlo n lli~pen,a. 
Silo sncce.<>il'amcnt:• nppr·o,·ados cm:~' dis

c·u~:-:iio o~ nt·l~. l" o 2(1 da pt•opnsit;•ITn da. Cn ... 
mnr•n. dt>' ]l:•pnlatlos n. !l, de JK!J:!, nnlm•i,nnllo 
O g'OI'l'l'IIO li L'O!Wt'd~t· Ulllllllllrl dr Jieen~a. ~t'IH 
n-nl'iint•nl:o,;, au t•apii,IT.n tl<· nrtilltnrin O<:ta.l·io 
now~·:t!Y(·~ dn, Silvn pm·ot t1•:üm· du nogoctns Ll(' 
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0,';;';1'. AU'l.aro Ca,val'cauti diz
que não '-em comi);1ter nem sustent;1r o pro
jecto qlle "e 8~clla em discussão. vem rememo
rar ao Sen;1elo. em poucas palêl,vras,o historico
elo mesmo projecto.

N" ses,iio elo anno pass:1do, s01Jl'e'-indo da
ll,wte do Poeler EX8cutivo um avbo qlle
punha em dLlvicla a competencü, elas :1ssoci:1
çõesrdig'ios"s,qu;1nto :~ elisposição elos sells bens
ou :1 ampla li ilerelaele que a Constituição lU\:I-i;:~
conferido " essas associaçLíes, nllS termos do
art. n, § 2", parcceu-lhe de collveniencia su
jeitar ;\ deliberação elo Congr,'sso um projecto
de loi, que teve especialmente em vista a ele
finiçiio tIo mesmo artigo, isto e, que ficasse
bem dtro que pelo exp.)s~o e pela lettr;t 110
art. 72 da Constituição as ,1,ssocia,:cies l'eliglo
'las representavam entidades autonomas para os
seg'uinr,es fins: quan to á liHê manifestação do
seu culto, quanto ao direito tle formarem as
sociações pelo moelo que 111es parecesse mais
conveniente e quanto á faculdade ele aelqui·
rÍl' ,possuir, aclministn,r e disp0r dos bens
que constituem por velltLlra o seu patrimol1io.

Apresentou o projecto com este intuito e li
mitado a estes termos somente; a hOlll'[,d" com
missão ele justiça e legislação entendeu que era

seu intel'e,sse. a qu"l eadoptach, para pas- momento opportuno não para uma simples lei
sar iI 3' eliscussão. ele definição, mas para dotal' a legislação Llesele

E' appr-o\'ael:1 em 3.1 eliscussão. e adoptaela logo dos artigos ele uma lei org[\nica sobr-e a
para ser euviada à sancção presidencial, a matel'ia.
proposiçlo ela mesma cnmMa n. 63, Lle 1891. O SR. T....VARES BASTOS _ Peço a palan'a.
consieleranclo, desele já, reaelmittido no qnadro
"ctivo do exercito e classlficaelo na al'm~, ele O SR. AMARO CAVALCANTI faz ligeira reeti
infc1,nünia o tenente rcfbrmado RavlDundo ficaçüo:o snbstitutiYo que se discute não partiu
Perelig'ão de Ol iveira. . rIa commissão, mas ele illlFtes membros elo Se-

E' àpprondo em 2' cliscussão. e adoptaLlo nado que entenderam o c"so qual acaba de
para passe) r á 3" o proj~do do Senado n 2, expor.
de 1892. autoris"nclo o governo a fazer r,=ver- Replicára então, si lJem se recoreh" que não
ter ao quadro dos officiaes em ,erviço activo o h;wia mister elesta lei ol'ganica especial por
cOl'onell'efol'mado Christi"no FreelerÍC'o Buys, duas razlíes: 1". porque a Constituição, tendo
com toehes as vantagens que por lei POSS,Ull I declarado que "s sociedneles reli:úos,1,S serimn
caber-lhc. sendo considerada como si nunca reglllacbs em todas as suas rela<:üc's pelo di
se ti"es:;;e dado a reforma alludüla. reito COIllIl111m, estas disposiçCjes deviam ou

Entram conjuncÜtll1ente em nova eliscussão, devem existir neste dil'eito applicaveis aos
a qual encerra-se sem debate, as emenclas oITe· casos diversos; 2", porque. trabndo-se etc ela
recielas, e appl'oyaLlas em 3,' eliscusó'ão. elO pro- bOl'<,çiio de um codigo ci \'i1. esta maõeri" deyia
jecto elo Senado n. 17, ele 1892, l'egulando a constituir um capitulo ou al'tigo esper:ial do
elecreta,r;-ão do estado dc sitio. ,mesmo codigo.

Voto,m-se, e são successivamente appro"a- Elltl'Gtanto, elecorreu o esp;cço de telllpo de
das as emendas. uma sessão para outro, sem flue n21111um a

E' o lwojecto, assim emendado, aeloptado pal'a delilJeração fosse tom"eht a e"te l'eSl)~ito.
ser remettido á Camara elos Deputaelos, indo De; fluanto sabe del-e (J,ccelltuar: quando
antes a COllllIlissão cle l'2dacçiio. assim se referia [\0 codigo ciYil, tinha sobre-

Segue-se em 3J eliscussão, com o sübstitu- tudo em vista o projecto que se acha,'a sujeito
tivo olfet'ecido pehs ex-senarlOl'es José Hygino :1 delil)eraçiio do Senado.
e UbaJcliuo elo Amaral e por outros e com o Neste intervaJlo, porem, elen se qne o Se
pareceI' da commissão do justiça e legishl,ç'ão, nado,a requerimento ele um íllustre collega,tez
o lwojecto do Senado n. 12, ele 1891, definindo adiar a eliscus"ão do projecto do coeligo ciYil,
os clil'eitos a que se refere o art. 72 §:2' ela esperando os resultaelos dos es~udos contra
Cons~ituição Federal. dados com um honrado jurisconsulto incum

bido desta tarel~1,. Vil-se. portanto. que a 2"
l'[\zilo que teye o orador pa1':1 julgar inoppol'
tl1no o pt'ojecto substitutivo or~\ em dlscu:,são,
era sobrêtudo qne este devia constituir u~n
capitulo do codigo civil, tambem em eliscuss~LO
no Senado. •

Não tendo, porém,anel[\mento a discussão do
llles mo prQj ecto sobre o coeUgo ci vi l e co,da (lIa
as circum~tancias melinelroséLs. elir" mesmo,
elo paiz em relação ás socled"cles religiosas
ur'4indo um" deliberaçào elos poderes pu
blicos, urginelJ uma lei que 1Iles sen-isse de
escurlo nã espllem de sua acção propria, e
hoje elc parecer que, 11" falta ele outras elis-:
posIções que possam 110m omemo amp:u'al" SI
assim se póde exprimir, os direi~os clessas asso
ciações quanto 0,0 seu patrimonio, nenhum
inonyeniente 1m na "dopc;iio do sub;",itlltivo
qele se eliscLlte.

E' de opinião que o Seno,do de,-e legislar a
este respeito, quanto antes. Nilo seria con\'e
niente dizer desta tribuna o que por alJi se
projecta ou se ambiciona, relativamente aos
bens ele elifl'erentes ordens religioscts tielas e
havidas como muito ricas no Brazil.

E si eJl:18 não ti verem uma lei qne, eh1,ndo
lhes o caracter civil, com) ele '-em ser consiele
rmlas pelo legislacJor, dada como se dct entre
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nós, diz o orrtdor. n. separ;u:iio a.bsolutn. entre 
o Estado e rt ig-reja, si cllas não tiverem tlis
posiç:ües segundo as quaes se possam regular•, 
e amparn.llas nestas disposiç,ões poss;tm de· 
Jtmder o seu patrimonio, que fizemm á custJ1 
dos fieis, li custn. de contribuintes bmzilciros, 
receirt muito que por umn. interpret;lção Jn.tn. 
dn.da pelo c!tclb da igre,ja catholicn., niio sejam 
os bens reservados aos misteres da beneficcn· 
citt e d;t cn.ridn.de, não do Estado mas d[t na
ç{io, ttbsor•vidos por um poder estranho. 

Eis ;t r[tziio crtpital por qne entende que este 
projecto é de opportunidade. El!e não scriL 
muito completo nas suas clisposições, mas 
como deve :>er l'egulttmentudo o 11estn. pnrtc 
p1:llle t·cccber um complemento· sem alterar [\ 
essenciu dos dizer·es d;t lei, aclia que seria um 
deservi,;o n sua approva~•ão. 

Em seus diJI'erentes artig-os não vê rrm qua 
esta.tua cl:tmmentc rt competencitt do juir.o 
prwa as questúes diver·s:ts que se susdtem, j;i 
contr[\ tacs instituir;ües, jú. n. /hvor·, jiL inm· 
caudo dit·eitos adquiridos nos termos dcstn. lei 
ou do outms; oil'ereee,. portnnto, um subsr.itu
tivo ao tmragmpho unico do t~rt. 17. 

Ern. quanto llle cumprirt inJiJrmar ao Se· 
ntlllo, o qual clelibemra em sua. sabedoria 
como lhe parecer mais mzoavcl. 

Vem a mesa, o Jicht e posüt conjunct.1.mente 
cm discussilo a seguinte 

Substitua-se o pnragrnplro unico do art, 17 
pelo seguinte: 

Tollas as quesWes em que taes instituiçi:ícs 
lbrem autoras ou res, l'unclndas nos respecti· 
vos estatutos, ou em quasquer outras dispo· 
si~.,-,e~. concrdemlo·lhes clir·eitos, scr;io d;t 
competencitL t!tt justiç•n. ordimria. 

Saltt clt~s sessões, 30 ele junlro de 1802.
ilmw·o Ca·vtticanli. 

O Sr. Tavare~ Ba>"to>"l- Venho 
ú. trihumt, Sr .Jlt'esiclente,pam cltw nlgumus ex
plicações ao Senaclo sobre o p[\rcccr n.presen· 
tado tJeltt commissiio ele justiç<t e lcgislnf;ilo de 
CJllO !'ui t'f'!lltor, e ao mesmc tempo p[lra jus
t.illcar run[\ ememht que vou ter rt homn. de 
s~iltmettcr [t, considm•ac;ã.o do Senttdo. 

Lanwnto, Sr. presidente, quo nilo se nclw 
mo.is lbzenuo lltll'tc t!est[l castt o no~so ex-co· 
Jcg[\, o illustl'c mltor do sulJstitutivo, por·
quanto, ~i S. Ex. aimltt estivesse coopernndo 
comnosco 11tt conlec,:iio e diseussüo t!Hs lei:>, o 
~eu projecto Sllhstitutivo, ncceito pelu. mesmn. 
commissiío, de preJi•t•c•ncin ao do nobre scnn
,Jot' pelo llio Gmnde tio l\'ortc, scri;t o.llerecido 
conr n, protleiencin, c il!ustmr;iio quo !Ires ~iio 
pt· oprins, c n. discussiio se manteria Jl[\ nltlll'a 

n. que n. cle1·amm. niío stio nobre senador que 
[lc;thou de lhl!ar•, como os que se occnpnram 
d:t materia nas ~essües nnteriores.altrt r·u. 11 qun 
ele modo ttl;mm poderei attingit·. ( .~.v,; o apoia
dos.) 

Sr. presidente, tmta-sc ele interpreta.!', des
envolver· c l'Cp-ulrw o n.rt. i2. § ;ju da, Con
stituir:ilo FetlernJ, de modo [\ lilzer cPssar as 
duYicln~ que na. pr•[ltictt trm suggerido aos 
juizes e demais l'unceionat'ios publico,; aquella 
dispo;;ir;ão ali;'ts limpitla, po,:itim e termi· 
nante. · 

Esse artigo dn. Consti tn i1;ão disptíe que todos 
os inrl i\·iduo::. e confi,:s,ics religiosa,; podem 
exercer publwn. n hncmento o :!OU culto, 
nssocinmlo·w tJttm esse fim, adquirindo bens. 
oiJsernmdo, por·úm, as tlisposiçücs elo direito 
commnm. 

Esse preceito cln. Constituição Federa.!, sabe 
o Senndo que é a repr·odncr,•~o de igwtl di;;po
siç;i.o que existüt na Constituil;;io oll'erecidrt 
pelo g-o1·crno pt·ovisorio e que ser·riu de l1ase 
p:trtt a discussií.o no Conp·r·csso Con:>tituinte, e 
era tn mbrm o que tlispunlm o 1leereto n. I JD A, 
de 7 de janeiro ele !800, rgw scpn.rou a lgl·t'ja 
do Estado, extinguia o direito ele ptltlroado e 
deu ourt•ns proYiclencins ; 11orém com umn. 
dillerenr,·n. do gmncle alcance. a. ;::tl;er : mL 
Constitui•:iio do governo provisor·io impu n Jm-se 
iL libct·dacle c-oncedida its conflssõc;; religiosas 
par•;t rxercPr·em o SC'U eulto- a olJSel'\'ancia 
dos limites postos pelas leis elo m~o
morta. 

Quamlo se di5cntin esse al'tigo no Con
gre~:iO, alguns de seus memlJI'os entendendo 
rtue estt\ l'estricç~o contrasüWt\ com o 
espírito da me~mrt Constitui,;•iio o com al
guns de seus artigos, porque <t Con;;tituií·ão e 
o decreto de 7 tle jrtneit·o htwiam est.a.belc· 
cillo rt sepat·tt~•úo <ln. !g-r·ej;l 1\o Est.at!o, eon~a
:.;r;tndo a plena. li herdade .de cultos; ll deter
minando cm um dos p~l'ngr<l.lJlios tht me~m11 
Constir.uh:~o que rwnlmrn cult.o ou i;:t·c·,jn. teria 
reJa,;ües 1:le tlepenclenda, ou ttllian,:rt com o 
~ovet·no tltt Unhio ou o dos Esttu!os; c além 
t!is:;;o que <t Constituh:ã.o no ru't. 83 havht 
revogado as leis elo antigo regímen no que 
cxplicittt ott implicitamente contt'ttrittsso o 
systemn. tlo ;:over·no que se ctmva c os prin· 
cipios nellrt consagra.dos; c n. libertlndc do cu!· 
tos em um dos principias consngrat!os na 
carttL constituciona.J, mantl;wam emf•uthL:; 'up· 
prpssivas t!aquclln restt·ic~~o. Outr·os congros· 
sistus, porem, entendendo que niio spr·ia sul; 
llciente uquellrt suppress~o pura evitnr-so 
q un.lquer tltl1'idn. ~obro o regi meu do plena 
JilJerdnde em que dll om em denntt• ('Jitl'at•ittm 
rs indiYicluos em conllssiíes rt>ligiosns quanto 
no exercício tlo sou eu!to e c!isposi~'ito do ~eus 
bens. nmndrnmn outrns emendas :;ulist i t.uindo 
llS palttYtU8-a/Jsen.lw./os o,-: liJJiites Jlostos pelas 
lei" dv ,,uio·<IIOi'la, por l'stns outms-oúsei'Va· 
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das a.~ disposiçacs de diJ'rJito c0111 mum. E. is3o 
foi o que se Yonceu, e o que se acha consigna
tio mt Constituir,·ão. 

Oua.ndo pnreciu., St·. prrsitlcnte, I'JUC pre
ceit.o tão elaro, tão positi\'o o terminante não 
potlitt olferecer du Yitltt al:,lunw.; (!mtndo p:we
citt que o regímen de plena. lil!e~·rlade que se 
instituía p:w.:t os cult?s dos.mell:·ldnos e :tRso
ciaç,ües relJ:,liO~as.llavw. cxtmgn~tlo as le1s de 
excepçilo denomma~la;; de mao-mortll:, em 
vir•tude das '1 uaes nao podmm taes entitltules 
jurídicas aelquil'ir c rlispúr dos bolis de seu pa
'trimonio sem previtt lieenr;1t do pocler legisla
tivo, e outr'or:t, do Rei! pC'lo menos rtmuuo :is 
associações que de entao em deante se orga
nisassem, assim não aconteceu . 

• Jit no rcn·imen consti tucionul,min istro l10uve 
que, no lmmwel intuito por certo tle aco.ut~
l:w os interesses do Estado quanto ao po.trt· 
monio das orclens religiosas, expediu di \'ersos 
a.visos que pro\'ocamm c\e;:abt·~tla · ol~posi9üo 
por pitrt.e d1t imprensa dest1t Captt:t!. E assun, 
Sr. presidente, que eleve estar\ Ex. lem
bmclo que em ttvisos de !3 de mn.rço do anno 
passado, dirigidos aos govet•tw.dores dos es
tados de lv!inas Gel'l:tes e Pernambuco, em res
posta. :t consult:ts feitas por di 1·ersas irman
dades e pelo juiz municipal e do orphãos do 
termo ele Juiz ele Fúr:1, si i1 vista t!o n.t·t. 5" 
do citado decreto de i de janeiro de !SOO 
subsist,i11 a competencitt do .iuiz de c:tp~llas 
para tomar cont11. 1'ts it·man~lades, e si e~t~~s. 
independente tle u~r.crvenc:ao do mesn;o .JUIZ, 
podiam vencler pr9clios de seu pa.trunomo para 
11agamcnto de deiJltos flscaes, rc.<pondeu o go
verno, pelo l!)ini~tro d11. just!çtt ele entii.o, qt:e 
CJnq mtnto nao Josse tr1uluztdtt em let orth
n:tritt o preceito contido no re10rido :11'1 .. i2, 
:\i :3" da. Constituit;üo, prJmlec:ht o direito 
anterior ; como si tt Consr,ir.ui~iio não lasse 11. 
lei mn.tl'iz, como se pudesse rtnalc[l.let· de seus 
preceitos ser revogado ou me~mo motlificado 
llO!' lei orrlillltl'i:t. 

E t1tl er:t tt conl'icç,ltO em que se acli:wa o 
ministl'o no ponto tle vist1t em que se collocou, 
que mais ttwdc, em d:tta ele 31 tle llliU'ç'o tlo 
mesmo ll.nno, expediu um :wiso ao pl'Osidente 
do Tribunal Civil e Criminal tlest1t Cltpital, 
determiu:tmlo-lhe rttw oPdenasse aos tabelliiic~ 
de not1ts que nii.o l:wmssem escriptm:t de 
vendtt de bun~ moveis, immoveis e sumoventes 
do p1ttl•imonio dtts or~lens regulares sem ex
ltibição tle expt·ess:t!Jcen<;tt do governo. 

Este twiso, senhores, ó intet·csso.tlte, c, ]mm 
que Jlque ollc consignado nos Annaes dcst:t 
castt, p:tsso 11 lel·n, clmmando pm·a ello 1\ 
attcnr:ão tlo Senarlo (/.J): 

vos, que estando em· pleno vigor a lei de O de 
tlezembi'O de 1880 a qn1tl não ~o entende re
vogad:t pelo pt·eceito tio art. 72 § 3" da. Cons
tituir;ii.o, emquanto este se não tmcluzir cm 
lei ot•elinlwia, cumpre q uc lttç,ais saber aos ta
bellilies de notas dest:t cn.pital que nüo podem 
lavmr escriptums de venda de bens moveis,. 
immoveis e semoventes elo patrimonio tl:ts or
dens regulare~ sem exhibiçiio de expresso. Ji. 
cenç'a do gover·no, rm fllrnm do artigo unieo 
da lei citadtt; o que se lhes r·ecommenda., sol> 
pen1t ele Slllt immediatlt l'2sponsal.Jilidade,a!t\m 
rl1t de nullidade dos contractos » 

O SR. GO)IE:\soao - Fa.lsa comprehensão da 
Constitui\'ão. . 

0 Sn. TAVARES BASTOS - A' vista dos cita
dos avisos ]J:trecia, Sr. presidente, que o pen
sa.mento do ministro d11 justiç:t cr:t ti'io só
mente que ns ortlens relig·iosas não pudessem 
entrai' no dominio dos bens do seu jllttrimo
nio, sem que Jbsse traduzida em lei ordinaria 
1t tlisposkiio do art. i2 § :3' da Constituição. 
Mns 11ssim nilo Jbi. 

O Senado ha de lembrar·se, que quando ap
parecemm estes avisos, 11 impt•enslt tlest:t ca
pital lemntou Ullllt m·uzad:t contt·a elles e á 
frente desttt cruzadtt poz.se o Jo'J'nat do Com
,,w,·f'io, que publicou vnl'ios artigos bem ela
bMados sobre esta. mat~t·itt. O guvcrno, accos
sado pel:t imprensa, veiu no Dia;·io O(ficia.~ 
decla.t·n.r que os mencionados 1wisos lxlseav:tm
se mt lei, e que n Constituição ni1o thw:t ás 
ordens religio,tts o dir2ito ele dispor de seus 
b:ons, rtne o que lhes dtw:t sômente era o di
reito do ndquit·il·os, como, Sr. presidente, si 
O. capacidade jurirlica de adquirir, não impor
tasse a de dispor de bens. 

Accenttmdo assim o pensmnento do gover
no, surg-indo duvillus sol.Jre a interpretaçã() 
do preceito constitucional, perig-ando tt liber
dade conJllrid:t pelo legis!:tdor· constituinte :is 
ordens religiosa~. em btkt hot'tt lembrou-se o 
nobre senador pelo Rio Grande do l\'orte de 
ajwesentat• o projecto que acompanhn o pa.re
cet· d1t com missão; mas,com o respeito que me 
merecem os t1tlentos c n. il!ustraç,11o do S. Ex., 
devo dizer q no o honrado senador não attin
g·iu completamente o fim que ltlvejava. 

O Sn. Aluno CAVAT.CA:\1'!- Estou conven
cido disto. 

<<Aviso tlo :ll de llllll'f;o do lROl -Ao ]ll'e
siclente do TrilJllno.l Civil e Criminal.- No 
intuito dt~ cohibit• tlimsos, ~uc chegam ao mett 
conhecimento, c t!c aclttltcl:n' os altos intm·us
~es rJue tt lei tratou tlc resgum•tltn·, declaro-

0 SR .. TAY.\llES RAsTOS ••• porqun.nto O 
SOU pl'OjL!CtO niio e Outra COUStt ltlll.is do CjUO 
a re]Jitir;üo do que rlispüe tt Constitui\'ão no 
n.rt .. 72 § 3" eom o 1tccrescimo d1t Jhculdacle· 
r:ontbridtt r't.s mesmtts orclens tle po~suirem, 
lttlministrat·em e t.ranslbrh•em bens, o que nli:ts 
se snbentcndi[l na expt·essiio- adquirir
usacl1t peln. Const.ituir;üo. 

Não basta., seultores, r.letcsminar-,;o em lei 
:t !ilJcrtlndc elo uum institui~fio ; Jl\r.-se ]ll'C-

-- -
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ciso ai ndn. cs labclcccr-sc regras que regu Iom 
o cxm·cicio dest.n. JilJertlade, as relaçües juri
,Jicu.s das societlatles com os seus memlJt'oS e 
tlestes pu,ra com terceiros. 

Assim, não Jbi l1nsl:1\lte que se consignussc 
na Constitui~ão a Jibe!'tladc tl1J imprensn.; 
leis [Josr.el'iores Yiumm t•eg'ulal' o Plmt•cicio 
tlest.a. !i!Jcr·dtl(IC. Terno~ tttmbem :i liberdade 
ele com mcrcia ; mas !ai ppeciso em leis ordi
narias detel'minal' a extensão desta lik•rdn.de; 
temos consagrn.llo em lei :t liberdade das asso
ciaçues :tnonymas, ,, as est:1 lei niio di~ponsou 
outms que t•egulassem o exerdcio tlo dir~ito 
tlestas associaçües. 

E, tanto mais, Sr. pr~sidente, e neccss:1rio 
flUO :t lei t'.•gub o exercicio tl:1 liberdade da:> 
orllens religio~as, quanto no nos,-o direito pa· 
trio niio temos le:s que se appliqnem exdnsi
v:\mente a ellas, como nüo existia no direito 
romano, ~egnndo ob;ervttlll Sa Yignr, :\'Inynz c 
todo~ o:> l'Oillr\nist:ts. 

E pttra provtw (\Ue o ]Jt•ojecto do honrado 
'i!Cll:ll[Ol' não ~Ú e incompleto él>lllO lliíO attin
ge o fim quo S. Ex. teYo em Yistt• ... 

O Stt. AlLI.Ito CAVAI.CA:>:Tic-Estou de ac
cot•tlo. 

0 SI:. T.\YAHES BASTOS-... l.llt>ttt eSÜl 
consitlcraç·ão. 

Qmnto ús aRsocinr;iíes ch·is, nús temos como 
lei unicn :t ord. do liv. 40, tit. 44. l\1as csttt 
ortlenat;ão, como o Senado sttlJe, sobre set• lle
ticiente em muitos pontos, contem clisposiç•ües 
absolutas, que não so contormttrn com odes
envolvimento do dit•eito moderno c o nos;:o 
progrcs,;o. Ptwa demonstr::tr is:>o, basttt consi
tlet•at• que nnqnellrt ordennç·iío estabelece·:'C 
que se consille1•n, como ni:io escripüt <t cln.usul" 
de f[ue :t soc:edacle p<',tle continnal' com l) IJer
tleit•o do sacio íltllecido. Em ntlh;posir;ão que 
existia no direito romano, Dig·e;to p,·o 'ociv 
lei G5 § 9. 

:V[a;: est:t disposição não pn;;sou p:u·n o direi
to motlerno. E' assim C[Ue o no;;:; o codigo do 
commcrcio, no urt .. :~os, estabeleceu pl'inci
pio t.liamett·alment.c opposto, dando liberdade 
p:tl'tt continu:n• tt sociedade vamo llertlciro do 
socio lltlledclo; t>, caso,; litt, como diz Tl'ixcim 
de Freitas, cm qnc a estipnl:u;iío a tulre:;peito 
seritt inutil, pois que se ;t subentelHlfl pt•ltt n:t· 
tlll'!'Ztt das coHs!lS. Assi111 como na colonin. 
[Xt!'chn-i:t, dado o ca;;o Llc, :w tempo d:1 mot•to 
de qu:tlqlwr das p:Ll'tes, estarem o,; tl'!lbalhos 
dtt cultul':t do pJ•edio tiío ndcant.nüos que se 
tllmt. eSJlCl'llr llel1t collil'itn. E' o en'o lll'O\'isi.o 
ntt Ordenn.~i\u, li v. 4, tit. 4G § l". Tambem o 
mesmo se dú. 1111~ ~ocict!!l.des auonymns ou 
comp:tnhia~ tlo commeruio, quo n ntes te0m 
por llm tt uuiilo 1le c:t]Jitrtes tlo qur do indiri
tluu;:, OJHlo por mnseguinte multL iniluu n. 
con.>ítlcr(I\'ÚO tlo ]J0':>on'. 

H:t. outr~ disposiçilo d:t ordenaç·ilo do J.• IV 
qt!e e 111 te1ramente a!Jsoltea, e é u. quo deter
llllll::t que os bens adquil·idos ]Jelos socio:; com 
os rendimentos lh socied:tde rcYertcm em 
beneficio dell;t ; l11liS, si o socio lcll' lbrido na 
occasifio em que cttptumr um csct·avo, per
tencente it sociedade. a tleSJle~tL quo Jlzer com 
o cu~ntivo do ferimento correrit pot• sua conta. 

Alem dis>o, tt nossa legislação e omiss:t 
so~rc n. lbrm::t e pt•ovn. elos contrnctos tle soci
edades civis, exceptuadas as anonymtiS, que 
teem sido regulurl:ts por tlirersas leis. A or
dena!;:1o citada nada nos adianta :t respeito· 
n:i~ nos diz qual a Jot'lll:t rtue devem ter us. 
socwtludes.nem o mollO por que promm seus 
co.nt.ratos. Assim, pergunto : é essencial que
st:J:lm por csc!'ipto os conü·ntos de sociedade 
civil? Como juristrL, posso dizer que associe
dade., reguladas pelo Cotl igo do Commercio 
nilo são m:lis do que malhtlitlades llo contracto 
ele .sot:iedado ; exprimem di \·ersos modos de 
cxtstencia das sociedacles, como diz o citadl> 
escriptor. O que tlestingue a sociedade civil 
da commerci:~l e unicamente seu 1lm deflui
ti v o. Silo commercittes todas as societludes 
C[lW tiverem por fim tletlnitivo tt pt·ofissfío do 
commercio on o exercicio de qualquer acto 
co'"·•>~e1'cial. As sociedatles civis ttunlJem po
dem set• em nonw collecti·••o, em commandita 
em eonttt de participa~iio de capital c indus: 
tria. Sendo assim, seg'lle-se que, desde que 
essas soeiedu.des Jbrem da mesm:t especie das 
que o Codigo do Commercio exige a forma 
eseripttt, ellus devem ser feitas pot· esttt li'il'llla. 
Si fbt·em de especie divcrstt, si niío tiverem 
firma socittl, pt•eralece :t J'Cg'l'tt geral <Jo AI· 
Yat:ú. de.:3Q de outubro ªe li93 qu~ ampliou 
a thiipo;:tç,tLO da Orllcnaçao L" III, tJt,, 59 em 
virtude tln r1 ual o necessario escrtptm•;t pu
hlictl pnm a p!'Om 1lo~ contr·actos q uc excede
rem de SOO$ em bens de miz o 11 I :200$ em 
bens 1110\'eis. 

Aind;t mais : P<LJ'a proms como é dc1lciente 
aq '!elin ortl: d? livro 4"tit.•l-lpam regm• lioje as 
socwd:ules cms, pet•gunto :derem set· t•en·istm
dos o~ contmi.o;: de ttll•S socied;ttlcs ? "'A lei 
tamlJcm nada diz ; mas, como jurista tli"o 
que a J•asão t\e tlecillil' é a mcsm;t, Mas' onde 
tlevçm St'l' reg·ist~·atlus esses contmtos? Nfi.o 
poi\um3er n~Ls ,IIIUt:.ts. commerciacs, 11orouo 
e~tas nao re:;nstrn.m sumo comtt·atos commer
ciltes. Ilntretanto totlas estas Jltltas Jbrttlll 
provcJlitlas pelo projecto sul,stitutivo c que 
Jbi aceito pel<t comnli.~si'io de j usti~·a. 

~las li:t unm qnustiio, St•s., CJUC conrem set• 
tleciditltl sem mais tiPlong·n. ; u 11ma questiio 
momcnt::~a e que niio ti, de Sl~,. mais ttdimltt. 

A Con,;tituh;;1o no ;wt. 72 § :1•, f[llll tmta
mos tio l'l'::tnlill', rel't•t'e·so ;:,\monto ús confls
~ües l'l'ligioms que se l'ot•m:11'em tlrthi em de
ante, poJ•quo dizendo qno cll:u; potll'm se reu
nir JiYJ'Clllt'nte [lttm o exercício tle seu culto, 
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act•esccntlt- rulrJitil'iwlo bens ; e p:tl'<t este'''"'''' P•'"ill'irt) de cujn. administração, por cU
termo adqnil'indo clmmo n.~tttenç·iio do Senaclo. rei to ele isençiio (.itwc c:ccwptio>~is), ncnhmnn. 

O Je:,rislaLior constit.uinto bem de proposito contlt prestam aos bispos». 
ClllP,l'~;.mn O ':Cl'?O m/qtt~t·i;• 1:0 praticipio im· !.>to quanto aos Cltnonistas C(tt!Jolicos. Si re
pet·JettO, que Jlldtc<t ac~ao nao acabada, Plll'lt cOl·remos ús leis dll ["'l'CJ'lt vemos o S1Jilaúus 
mos.trnr r1ue ;~e rcl't•rüt ú.s ordens. qu.c. s~ o r- l'stygmntisn.ndo .tt opi~iãÓ ;los que entendem 
gamsn~scm tl o!'n. cm dca~te nu conJornlld:~de qne o Estado pude se ttpossar dos bens psrten
dils lots communs, e nao das do exccpr;ao, contes its ordens roJin·iosas. 
que tttc_ enl:'l~ vipl~t·:tv:un. 0m, si assim e. S\ tt E' o que se vtl n~ §, VI, L lU, in íhte, em 
expresstw ctr•qHtnndo r~Jere·s~ aos .ltens lu· que, contlemna.nelo os erros da sociedade civil, 
tmos r1ue cntl'tll'em p:tt•n .. o ptttrmlO!llO dn.s m·- assim se exprime : << .... igtmlmente póde 
dens, pergunto, que dcstrno se dam ao~ que (a. sociedade ou governo civil) extinguir total
acttmlmente ,;e rtcltam deltas de posse, o n~ seu mente as ,'rt,t,ilias reliyio.<as (Ordens Monas
uso e gosn? A quem se rlevolvc 11 propt·wd~t.· ticas). romo as ip;rrjas collegiltdas, e os bene
dc ~!e t<tes bens, que, como Sttbe o Senado, stto ticios siínplcs, u.inda mesmo do tliroito do 
de Jlllttl0nso valor o seac:ham csptdliarlos cm pndroado, e swJei/aj· e ap!'OJll'icw os úcns e 
todo;' os estt~do,;? . . remlimentos del!ttS :'r, tltlministraçiío e :trbitrio 
·As 

9 
propt·ws or1.len:>, n. lg'l'r,J:t on ao Es- do poder civil.» 

tado . · 0 · 1 1 
As ordens rcli:;iosas, como corpor•tti;i'íes tle ra. nos vemos rJUC, se por um ato, a 

mão-mortn., estivt!t'ant sempre sujeitt1s :'ts il'is lg-!'~jn. tem chn.mado a si o üominio sobre esses 
de amortisaçiío, qne impediam C!ltc c•ssas ns- hens, pot• outro lado o poder temporal, o Es
~oci:v:i'íes tlispuzessem li Vl'emcnte de.-ses IJens. tado. nuné:t roconllecen este direito à lgr·eja,; 
Sabe-'e qne tt Igreja sempre se consickrou se- t• wnto niio reconilcceu, St·. pt·esidente, qtie 

·1 pot· diYPl'SttS leis, pm· \'a rios actos, tem o Es-nliom c llOSStlll orn. delles. Os canonistas ca-
tliolicos são de,:te pensar; ttpcnas 1[ivei·g-em tndo accentnaüo o direito que tem sobre a 
solJL'e :1 autoridade ccr:lcsiasticlt que sobl·e el· pt·oprietltvlc tlesses br·ns. Isto j:·l desde muito 
Jes tem o tlominio. Alguns dizem r1ue perten- tl.ltks de lCiOO, porque j:'t nesse tempo :t 

·cem i1 Igreja. out1·os a Cil!'i,.to e alguns tLO Ot·dena<;i'to 1lo Livro 1" tit. 2••,::; lü e a rlo 
sou vig-u.rio IHt term, 0 Papa. E' assim que diz Livro 2" rit. 48 dispunham (IJ:) « que sem 
1\Iltrtinct. Tlreologin. Mol'illis, li v. (i•• :trt. 8" esp'c:ial conc:essfio do Rei, as Jgrej:ts, Ordens 
§ 2() ne (lO!!lÍiiHS er.clcsiastids, CO!'Hnlfjllt.' acl- Relip:iosns, Conrrarins, Il'manda.cles, J\Jiseri
mií1is/J'i!liOiiC (1;?:) cortlias, Hospitues, e qmte>rJucr outms corpo-

« Quanto ttü le;.titimo possessor, ou senltor, l'll1;ües de mão-mot·t;:t, não podem adquirir 
isto e, dono, ,, r1uem eleve ser Jeittt:l restitui- 011 possuir por qmlqncr titlt!n b2ns alguns 

1 1 1 I 1 de r:tiz. » ~ão pe o itlVttSO!' tos Jens ecc: esiasticos, m tt 
notar o s:•guinte: das tl'es opini1ies, dtts qn:tes Alem das nrdcn:t,:ües 1!0 reino, r.cmos a 
umtt :tttribue <t Cilristo o immetli:tto dominio lei de O dezembro de 18:30 e o ;:eu regula
dos !Jcus ecclesiasticos; outm ao seu vi:,rat·io nwnto t!e 2R de noremhro de 1840, que con
(o Pttpa.), a, m:üs commum ótt que, com Ctty- sideram nnllos cm juizo c n:,r:t tlelletodus tts 
etnno, 2, 2, q. -17, diz que o rft,oioio pMti- ttliena~,:,es c contracws onm·osos l'dl:os pelas 
clt/at• dos itens ecclcsinsticos pul'icucu ris p.·o- Ol'lli•n;; regul:t!'C.~ sobre bens mo,·eis, inunoveis 
)JI'ias irJI't;jrts, rm collcrlius" cajlilltlos dt: clcl'i- e semow•nr.cs, t!e seu pttt.rimonio, umtt vez quo 
t{os: ou, on1le tacs não existem, it communi- lm.itt Jll't'Cetlidtt expt·c.,s:t licen~':l tio govet·no 
darlc tlos ll.1is pc1·tcncentes it ig!'ejtt, si n. pn.t•tt cdeiJt•ação do ttte:" contrnctos. 
igrcjlt l'or se:,nla.r; si. porem, Jbr rcguJ:u·, aos Airttht em virtmletltt lei n. 3Ci0 1.le JS de se
proprios mosteit·os, ou conventos, ou commu- tembro 1le 1845, art . . u o tlect•cro n. 055 tle28 
nitlade elos rcligio'OS, si c11rt< fln·cm capa;cs de de novembm do 18-10, :1rt.. )", tts Ol'dens re
tlominio». g·nlal'C' tambom não potlcm, sem Jiccnçlt do 

VecchiotLi, outro c::tnonisttt cttt.ltolico, assim g·overno, tl'Ol:ttl' seus Itens immoveis por n.po-
se exprime (liJ:) !ices in:tliemwcis, nem pot• ncl,,it•s de com-

« Alem dtt cn.ustt e solemnitlatles .ii1 CXJIOS· pltnhia,; 1le estl-atlas tle ferro gamnticlas pelo 
t:ts aind:t lambem pela celebro Const. do ~on•mo, eJ:-vi dn. lt•i n. 0:30 1le 2G de setembpo 
Paulo 11, lllt Extmmg . • t,t/Jitioso, dtcs coustts de 185i, twt. 21. 
eccle;iastiacus nlio podct·em srr nlicnadas, As,;im, em virtude tlessas leis. denominadas 
anuo I 4G8, o tlecrcto do Urbltno VIII, 7 tio sct. du mão-mnr•ttt, não potlem as ordens regulares 
de Hi24, em qualquer a.lien:u;,ão das cousas ventk•t•, 1wm compmr, nem tollltlr pot' ttlbrn.
JlCí'lcncotes ás igrejas, ou a. Jogttres pios, stri- mento, ]JOJ'f!UC, segundo tt lei de ·I lle julho tlt~ 
ctltmentc taes, oulogru·es rc!ig·iosos, c ni'Lo mo- 17G8, tll'lll potlemnptn!' seus pt•opt•ios prazos, 
mmcnte leigos, J•cquct·-so o consenso ela. Santlt 1wm nrt·omatnl-os, ([tutntlo \'Clltlitlos partt pa
Si' Aposlolic:t, etc ... Finnlmcnte os mo.steit•os p·n.mtmto tlo; liJ!'OS, muito menos podem t·c
administrmn ttS comas e lJcns !Jl'Oprios (res et ce!Jer do aliJ!'ttrnento·uous alheios. · 
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Por estas leis e. por outras que não posso' como proprieto.rio dos bens possuídos pelas 
furtar-me ao deseJO de citar, vê o Senado qtte ordrns religiosas; estas não tinham sinão .a. 
o Estado sempre chamou a si o direito de posse e o goso de taes bens. Por consequencia, 
proprie~Jade SObJ•e ess.es bens, OU por titulo de, si saoruens reiigiOSll;_S SÓ tinham O gOSO desses 
suc~essao, ou por titulo mesmo de propric- 1 bens, qual e a razao por que havemos de 
tarJo I dar-lhes hoje, depois de estabelecida o. liber· 

Temos leis mais modernas. Temos a de 9 de dade de cultos, quando se trata de determinar 
deiembro de 1830, que extingue a congre-. em lei,a 1orma pela qual aclquiririio personali· 
gação dos padres de ::1. Philippe Nery, esttt- dadejuridica estas ordens,mais do que aquillo 
belecicla om Pernambuco, onclese (li>punha no que ellas possuíam 1 SI ellas só tinham o uso e 
art. 2" (li!): «Todaaproprierlar/e de qul11qtter goso dos bens, como e que se lhesha de dar a 
natureza que sPja pertencente ÍL congregação proprl€dade desses mesmos bens~ Não e possi
extint:t, passa1·ú a ser encorpomda aos pro- vel, tanto mais quando, como acabei de dizer, 
prios naciomtes, ele. >> estas ordens não estao regidas regularmente, 

. Temos tambem a resolução de 25 de agosto tanto as;im, que eu lembro ao Senado, que 
de 1831, que prohibiu em Pernumbueo nas- quando no anno passado o governo offlciou ao 
sociação dos carmelitas descalço~. donominados internuncio, monsenhor Spolveriui, para que 

. -Theresos, onde se dispõe (tê): inlbr·masse si ellas se regiam regularmente. 
« Art. 2." A casa em que até agom tem o internuncio respondeu que nenhuma dellas 

habitado sm·ti de~tinarla pcwa o estabelecimento se regia segundo as suas constituições e re
de uma Lias casas cm que se devem recolher e gras; e que nenhuma dellas se achava regu
eclucar os orphãos, etc. » larmente organisada. Ora, si a propria Igreja, 

Outra resolução da mesma data que pro- por in!ermedio do seu delegado, reconhece 
hibiu em Pernambuco a associação religios:t que estas ordens não se regem regularmente 
dos missionarias italianos éapucilinbos, Llis- segundo as suas constituições, si ellas, por 
punha no art. 2' que a casa em que habitavam consequencia, pam adquirirem ;personalidaue 
passarjct a se1· casce1~m·a os exposto.<. jurídica, precisam 4_e ser regularJsadas, não ha 

Emtun, Sr. prPsJdente, lembro-me aindtt absolutamente razao alguma para que se 
mais de que, em 1834, o governo apPesentou à lhes reconheça, hoje, um direito. superipr 
Cttmara dos Deputados um pro,jecto de lei áquelle que ellas tinham, porque, como 
para que se contructnss~ com os religiosos da d1sse, ellas só tinham, a posse e o goso desses 
Ordem B• ·nedictina Brazileirtt a cessão imme· bens, mas não a propriedade, porquanto esta 
dittttt de todos os bens que possuíssem nus tm· semvre pertenceu ao Estado. 
tigas províncias, em beneficio da naçiT.o ; c a Por estas razlies, Sr. presidente, vou sub· 
este pt·ojecto precedüt uma exposição de mo- metter ti, consicleraçiío do Senado uma emenda 
tivos tendente a justificar a proposta, e peço neste sentido (iê:) 
licenç~t ao Senado para ler. Dizia o governo «Quanto aos bens de que se acham de posse 
(lê) : as ttetuaes contlssões religiosas, fica reservado 

<<Niío consentida,como tem sido,tt introduc<;fío o direito do Estado, na iorma das leis vi· 
de mais religiosos nesttt Ordem, e, de·~ondo, por gentes.» 
morle do ultimo, revo1·te1· ti naçlio as b1:ns que Não se altem de modo algum com esta 
ella possuo, é obvio que,si em tempo não Jbrem emenda:t posse em que se achavam as ordens; 
tomaclas opportunn.s mediLlas que acautellem esta posse ellas continuam a ter; continuam a 
taes bens das continuad:ts invasões que sol!i•em, gozar desses bens, não ficam em peiores con
e de que os r·e!ig'iosos jiL mal os podem de· diçõP~. apenas se resguarda o direito do Estado 
ümdcr, por que tttmbemj:'t mal os podem ad· sobre n propf'iedade delies, (!ircito reconhecido 
ministrar. vi1'ti "1utçrto "porde'·o.,· quando em todos os tempos. 
aconteç•a 1a.!leccrem todos os x•eligiosos ex is· Alóm desta emend!L, Sr. presidente, acho 
tentes ... Quando <t nação se achtL l<io onoradte conveniente um:t outra que vou 1brmular no 
com uma enorme dividtt interll!t c externa, sentido ele ser suppt•imido o art. 17 e o seu 
cumpre, por medidas adopt:ulas, acnutelar e pu.r~gr•ttpho unico. O art. 17 diz (18:) 
conservar esses bens, de que etla d letjitinm Art. 17. As instituicües que se fundarem 
successo1·ce, qutmdo nllo seja apropriel<tl'ia. » com patrimonio proprio e como pessoa civil 

Tpmos aindtL o aviso n. 81, de 15 tle março so regm·iio pelas disposições destl1lei no que 
de 1853, cm que se diz que a Jitzendn.nacional lhes lbr applicu.vel. · 
ó intcressatl:t nu. conser·v!Lção dos lJOns das Pumgrapho unico. Os respectivos udminis· 
orLlens religiosas de que esttts srín apmas ar/- tr!Ldores prestarão annualmente contus no 
1Jiinist,·ado,·as, c que se Jli'io de devolver ao juizo O['(\inario. 
domi11io nacional, qutLndo ellus, por quulquer Parece-mo que, tttnto o art. 17, como o seu 
Jbrma, tle·wanrn de existir. pamgmpl10 uuico, devem ser supprimidos. 

Ot·a. estU. visto que, por· diversos actos do Deve sm• supprimido o art. 17, porquanto 
g·ovorno, actos seguidos, elle sempre so julgou olle Jlat'cce contrudictorio com o que se deter· 
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mina no art. 1•. Pois, si no art. 1• já se 
abrangeram todas as associações que se funda
rem para fins religiosos, mora~s. · scientitlcos, 
artísticos, políticos ou de simples recreio, não 
vejo porque motivo lm de permanecer este 
art. 17 que se refere á instituições que se f'un· 
darem com patrimonio proprio. A ficar este 
artigo no projecto, vae trazer mais tarde con· 
fusiio, que muito prejudicará a applica.~ão e 
obscrvancia do. lei. 

O para.grnpho unico t11mbem deve ser sup
primido, porque diz que os respectivos admi· 
nistradorcs prestarão ttnnualmente contas no 
juizo ordinario, qmtndo, entretanto, no art. 7• 
§ 3" se diz que as associações serão obrigarhts 
a prestar contas :Lnnualmente à assembléa 
geral. 

Ora, si ellas teem de prestttr contam à as
sembláa geral, como ó que se determina que 
as prestem perant!l o juizo ordinario ? 

Acho contraditorio,nesse ponto, e, para evi
tar duvidas, me parece prefbrivel ·supprimir o 
art. 17 e seu paragrapho, visto que não vem 
dahi inconveniente algum, antes supprime-se 
uma fonte de futuras questões. 

Assim, eu, como relator cjue fui do parecer 
que se acha em discussão, entendo que o pro
jecto apresentado pelo nosso ex-collega, o ii· 
lustrado Sr. José Hygino, com essas pequemts 
modificações, está no caso de ser acceito, sobre 
tudo com a emenda que apresento sobre os 
bens de que se acham de posse as ordens r~
legiosas, Mas, cumpre-me dizer que o meu 
desejo e o da commissão é que saia desta 
casa uma lei, a mais perlllita possível, para o 
que, ella acceit<trti. as emendas que os Srs. 
senadores quizerem apresentar com o fim de 
melhorar o projecto aceito pela commissão de 
justiça e legislar;iip. 

E' isto que tenho a dizer o peço desculpa ao 
Senado por ter-lhe tomado o tempo. (Jlftlilo 
bem.) 

Vem à mesa as seguintes 

E~IENDAS 

Art. Quanto nos bens de que se acham 
de posse as actuaes confissões religiosas, fictt 
reservado o direito do Estado, mt JÜJ•ma das 
leis vigentes. 

Sala das sessões, 30 de junho d!l 1892.
Ta·cares Bastos. 

Supprima-se o tn•t. 17 e seu pamgrupho 
unico. 

Su.ltt dus sessões, 30 tlc junho do 1802. -Ta
va1'es Bastos, 

Sii.o lidus, !l.pointlas e postnsconinnctumento 
em discnssiío. 

O s~. A merico Lobo- Diviz:jo, 
Sr. presidente, do modo como o illustre ex
ministro da justiça, o Sr. José Hygino, reco
J!heceu .a nossas corporações religiosas a plena 
liberdade de dispor dos bens constantes de seu 
patrimoni~, e, essa divergencitt, digo-o com 
pezar, mais se accentútt em relaç•ão ao substi
tutivo de sua autoria, ofi'erecido pela com· 
missão ao projecto original do illustre se· · 
nadm• pelo Rio Grande do Norte. 

Pat•ece-mc que o substitutivo niio tem 
ac!,u~Jid~de, o entendo que a illustt,'Udtt com
missuo mcorrcu cm erro, porque. SL condem
nou o projecto o!'Íginario JlOr tr;1f,ar elle só· 
mente de corporaçõrs religiOsas, conlbrme se 
le no parecer·, succcde que o substitutivo, 
que elltt perfilhou, trata de tudo, menos da· 
q uellas corporações, c ó justamente o que pre- . 
tendo demonstrar. 

Sr. presiclente, as sociedades religiosas que 
conhecemos na histor·ü1 de nosso paiz, são os 
conventos c ttS irmttndades, que constituiam 
corporações clcnominadas de miio-morttt ; a 
natureza dessas socieclttdes, o seu cttracteris
tico fundamental é 11 sua perpetuidade c a 
inalienabilidade de bens accumulados lenta e 
progrcssi vamente. 

Na Americ:t do Norte. as socieclades conge· 
neres so1l'rem tarn bem as li mi taçües da mão~ 
morta, e isto pnra o fim de se impedir quo 
grandes valores e latifundios fiquem Jür·a do 
commercio, privados da circula~ão, e immobi· 
Usados e esteri!isados pm• uma especíe de feu· 
da!ismo. cujo pergaminho é um po.nne do ceo, 
obscurecido pelo 1i1natismo dttEda de Media. 
, Rec?r:o, Sr. presidente, o.o projecto de co

chgo civil de meu illustrado collega de repre
sentaç•ão, o Sr. Felicio dos Santos. para apre
sentar ao Senado a definição constante do seu 
art. 167 (t8) : 

« Siio corpos de miio-morLa as corporaç•rres e 
estttbelecimentos publicas perpetuas, por tem
po illimitaclo ou por prazo quo excecla de 
50 annos. » 

Ora, Sr. presidente, comprehende o substi
tutivo estas corporações? Evidentemente o 
substitutivo eliminou-as, não trata dcllus ttb· 
solutamcnte. Que ó umtt corporaç>ão 1 Uma 
ugglomeraçiio de pessoits naturaes com patri· 
monio o fim socittl, mas uma entidtLLlc jurídica. 
( Cl•uzlWI·Se <!paJ'Ies,) 

Vou recorrer do novo ao monumento jml
dico do illustre jurisconsulto de Minas, 'para 
mostrat' quo o substitutivo não comprehemlo 
tts corporaç>õos re ligiosns ( 18) : 

« Art, IUO. As corpomç•ües sii.o consitleratlas, 
aindtt em relaç•ão tt seus membros, como pes
sons inteimmento distinctns, tendo seus di
J•citos o obrig'ltr;iics proprins, e em conse
fjtwncia: 

« I." O s hons que pm•toncem its corpomç<ies 
uti.o pertuneom n, uunlium <lu seus n1omhi'OS , 
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em todo ou cm parte, nem a todos, nem ás 
pessoas em cuj:t utilidade Jbram ct•cadns. 

tomar resolução impo!'tante e definitiva, par· 
tilhur o tmnsferir IJcns? ... 

« 2." Nenhum dos membl'OS, ou todos, toam a 0 SR 'I', n.~s B " os E t- 0 • prec'so 
b , <>VA ,, AoT ' - 'll a IJ l 

o rigaçilo de paga.r as dividas das co!'poraç.ües; rclbrm:1r a. Constituiçilo. 
só os bens destas estão sujeitos its suas divida8.» 

Deste artigo, que niT.o e siniT.o o trn.nsumpto O SR. A~nmrco Lona- Ch<•garei Já; mos-
de principias gernes, rcsult<1 que as cot·po- trnrci n dive!'gencia cm fJUC estou com o llon· 
r1wões se destinguom das sociedade;: particu- melo senador pol' A lagoas c talvez com todo 
lares, nas quaes os socios tccm parte nos IJens o S~rmdo. Nilo me !'alttt 11 consciencia c tt tlr
do p:ttrimonio commum e respondem pelo mez:t de minhas convicGües c exponho com 
pagamento das divirlns sociues, ao pas~o que f'rnnquez11 o fJUO penso. Por cmquanto direi 
a corpora~'ilo constitue. simp!L·s 1tbstrac,,fi.o que a Constitui~ão Fodm•ttl 11inda não ó bem 
onde os individuas se perdem e succedem in- conhecida em:Llguns pontos, rtue pr2ciS111110S 
detcrmim1d11mente como gol;tus tle uma tol'· aninuw com o sopro Jccuudo dtL intcrprc-
rente purpetutt c illimittada.. tuç,fio. 

No entan:o o substitutivo desconhece tt Porém, como dizin., não comprollemlo como 
distinção essencial, e lL dcsconllccc atê o extra· se Jilça extensivo o mwnymato ús :tssociar;Cics 
mo do admitt.ir :1 responsnhilichtdc snusidittritt religiosas, conJbrme prescreve o sulJstitu
dos socios pelas dividas d11 associnr;iio, e de tivo. 
consentir gue as corporw,'<ies religiosns l'C· 
vistam a rurm:t ou a mctn.morpliosc das 80• O Sn. Cm:r.uo E CAMPOS-HYllOtltcticamcnte. 
cietlades anonymas... O Sr. A~mmco LoBo - A ltypotltese de 

Em l'elação its sodetlaues politicas, benc· V. Ex. contem-se no substitutivo, ou ttntes, 
ficicntcs e Utterarias ou recreativas, n. t!is· nns suns V<tgas gettcraliclttdcs; mas, approvado 
posiçilo do substitutivo mrcce de uWidado ou elle, srdtiru desta custt tum lei por dem:Lis 
de opportunidude, 11orquc.i1't, 1'unccionnm entro conl'usa c ttl.Jstrncta, que nnrl1t distingue nem 
nôs muitas destas sociedades, indepenclcntc· prevê, c cquipn.m socicdrtdcs mcra.mente pro
monte d11 npprovnr;ão do governo, c a e lias s~ Jt1nns c tmnsi to rias tt asso::iao<ies eternas c 
reJ0re o :wt. 214 do decreto n. 434, tle 4 de santas, umnlei de equivocas, cm summa, do 
julho de 1891 , que consubstanciou todos que brot:tl'tL uma nllttvião de erros e nenlm· 
os preceitos de nossrtlcgislttQiio ( 18) : ma so utilidade. 

«As disposir;õcs deste decr·eto niT.o compre- Eis em duas palavrns minltas ol1iecçi'ies ao 
!tendem as sociedades de soccot·r·o mutuo, 1wm· substitutivo, que, lllt partilha dos bens, nem 
as litteraria~. scientificas, politicas e benefl· Riquer c! estaca. os que Joram adquiridos a ti
cientes, salvo si se Ol'ganisur·em sob a Jiil'mtt t.nlo g-rn.tuito elos que o foram onerosamente. 

T~.o vcrdndeim c ,inst:t se me alllgum minha 
anonyma. » impugotut~ilO, que o mesmo substitutivo, no 

Como pretender-se·ltn. dar naturesa com- :trt. 1 i (cu,i1t ~uppressüo se propuc) permitte, 
mercittl e anonyma. ús nssociar:iies t•cli;:(iosas, 1tinrln. que sob os mesmos moldes, :1 cre1t~iio 
que silo sttgradas e vivem sob n tlirec('iio dos de institl!içlio,como cous:t diYcrs:t de soci~dacle. 
bispos c tios Yigarios ? Lê.) 

o su. CoEwo E CAMros-Facultativament.e. Voto, portanto, contra o substitutivo, que 
ó un11t antithcso do tudo quanto ó cssenci11 

O S!t. A~mRtcO Lo no- ivi11s ú outro seu cn.· das ~orpot·açües relig-iosr<s c que pol'isso ó sub· 
meter, que e o d1t perpetuidade tht Y011Ül~C' ver,:ivn.mentc l'OYOillCiOill~l'i~. Ncrn p~sso _con
humana, atmYessttJHio os seculos e sobl'evJ- sentn· nesse extnse elo chretto constttuclonal 
Yendo a mi!lw.rcs de g-em~ues, bem some· da. propt•icdnde, q uc. nüo residindo nos mem
llmntc ti. semente de tl'igo tlcpositntltt no sub- bt•os du. corpot•açilo, existe e subsiste nannçüo: 
terraneo tias pyramidcs ·do E:,rypto. onde ,ia· :t cot·pot•nçiio tem ~.penas o <lireito de g·oso, o 
zcm os Plmrnó's, c fJUC, tmzitltt 1't luz t!o ôol <lominio eminente o directo nos pol'tence a 
trcs milttnuos d~pois, 1lot•oce o Jhtctillctt co· totlos l)i's, bmzileit:os: Por mais ~mm~rtaes 
mo a planttt do dt:t., , . . . _ q u<; SCJfl.lll ns as~ocmçues, .nosstt mtC!OJHtlulude 

Isto 11osto. como o que o substti.lltll'o dtspuu ust:t. alem dessa Jmmot•tltlJCiadc, po:quo o Es
quo as ttssocittr;iícs se dissolvam pot• mutuo tudo compt•oltendc todas ns J•olnç,..~os do !to· 
consenso, e fJlle os uons so t•np1wtam onl.ro mcm, cn1.t•c as fJUitcs as rcla~<Jcs pn.m com 
os socios ?i E só dtL succossilo ao Esbtdo quttn<IO Deus. 
ellit 11erdot• todos os seus momut·os, do surte Ao tempo em rtno mo mantivo em oppo
CJUO pm•mitto tL pormttn~ncin de um1~ soeio- si•:1in a.n guvct·nu doS~·· Lucoun., J:uspoil.c'i 11 
datlc composta do um su meml11·o! Si nas so· vet•tlado 11.11 poutodo riJZCJ', dt•,;l.il. J;rilJlllltt., quu 
cincl:ules auourma.~ rPqtWl'·~L~ a. í~Xi:·d;ouein do S. Ex. ltonvuJ•u. pt·esliado t'Ldevau!;u ~et•Yii,~O 
lltiuimo do seLo ~ocio~. podel't'L 11111 llUilWJ'u ao Jl1ti7. JH'ohi/.Jintlo 11 allwu.<;li.o do~ IJen~ tlll~ 
iusiguiflcau te tlc mcmlH'O$ do corttt coJ•porlt<}ito cou vcn tos fJtlO so cst:1 Vttlll disso! vcmlo. Au tcs, 
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porém, do manilest11r minll11 divergenci11 com 
o nobre :<CimdOJ' pelas Ahtg<kts, observu,rei 
que tL nosstt Constituiçlio encerrtt virtlml con
tradicção entre o tLrt. 70 § '1' e ttrt. 72 §§ 28 
O 29. (L8 os 1Wii[J03 Cillld.o>',) 

A contmdicção e evidente: de um J:tclo a 
Constituição priv[l, o mon:.:e de todos os ;u. 
reitos politicas ;_do o,utro I~do, prescreve que 
osso homem 11110 pode de1xar de exercer di
reito politico nem deixttr de cumprir dever 
civico por motivo de religião. · 

O SR. RA<'íGgr, PES1'A:-IA-Bem confrontadas 
ttS disposições, ntio lm contradic<;,iio. 

O S1~. A~JERICO Lollo- Ha, sem cluvidn,. 
Existe ou ni1o existe, entre nós, a. incttpttcid:tdc 
civil do religioso professo? Sc>mellmntemonte 
o homem politico e o eleitor; niio l!n. direito 
politi,co nem dovm: civico mttior que o voto, 
que e como que o tttulo do naciomtlidtulo e o 
diplonHt de olegibilicl:tcle. Entt·otttnt.o, o monn·e 
nii.o pócle vottlr ,ne!n sot· vp!-ttdo, sob pemt do 
perder• seus dtrmtos poltttcos, qun.ndo sua. 
profissi1o é m~i~ q uo um acto de Je e rept·c
senttl o exercwJO permanente do smL vocanão 
re!igiostt. ' 

0 SR. RANGEL PESTANA -E' como praç'tt de 
pret. 

0 SR. AMERICO LOBo-MaS,ll praç,tl de prol;, 
o Estaclo a contract:L llltrtL o exCl·cicio tem
porttrio de umtl milicitt, onde nfto oJJI.rtl 
crença nem motivo religioso ; dá-se um con
tracto entt·e olle e o Estado, ao passo quo o 
monge_ nttdtl contrttet[L com o Esttldo, o qmtl, 
tudo nao obstante, reconhece, como Jcgituna, 
a renunci11 perpetua de sua !ilJerdadc! 

Póde ou não póde o monge ser sol'!etlclo 
prt!'[L o serviço d11S twmas? Sim, c tt SllllCÇi10 e 
a perda dos direitos politicas. Mas si o monge 
estt'L sujeito ao sorteio militttr, niio dovi11 ser 
exclu.ido do voto activo o passivo. Logo, h a 
contra.clicção p:1!pttvel, que só se saLVtL mc
dei1nte distincçiio, mais ou menos subtil. (/Ja 
wn ap<Wit:.) · 

Isso pl'Ova de mrtis, porque todtt tt comnm
nhilo CtLtholici1 reconhece um poclcr inlltlltvel 
exlta-mw·os . .• ( !Irt '"fi''''" apal'les.) 

Os nobres Semtdoros nach1 adiantam. Dizem 
que o monge niio podo vot:1r, llltLs uão dizem 
si a noss:1 Constitui<;iLo reconlwce 11 le"'ttlidado 
dos l'uneraes pet·petuo.; de sw1 por·sot~llidadc, 
que se torn:1 incaptiZ Llo aclquirir bens, aintltL 
que a/J intestato, e de seus ascendentes ! (JJa 
·wn rtpai·l~,) · 

O menor, osso pódo mJquiJ•ir bons o exerce 
os dir•eitos politicas, ois que so torna do m:Liot· 
id11d0, 

Mo.,tradt1 11 contrmlic,,ii.o, mm os tL q uostilo 
constitucional. 

Fez-~e g'!'ltndr. ctthedn.l de umtt omendtL apro
sontacltL nu Coug1·csso Naciorml Constituiutu, 

gmçn.s it qual assim se redigiu o § 3' do 
ttrt. 72: (18): 

« Todos os individuas e confi~sões reli.,.ioso.s 
pódem exercer publictl e livremente "o seu 
culto. associando-se ptlrn. esse fim e adquirin
do bens, observadas :ts dispo.<ições do direito 
commum. » 

Mas que quot· isto dizor:-disposiçõcs de di
l'eito commum· ~ 

O ~li1:eito commum que se t1llJllica ti todos os 
brtiZIIC!I'OS, . , 

0 SR. '!'A VAm;s BASTOS dtl Ull\ tLpt1l'te. 
0 SR. A~IEI\ICO LoBo -0 direito commum 

dizia: eu, é Ulllll CO[lec<;iio de l'C::il':LS que se 
t1ppllett1Il:t pess:ms .w.tturaÇ_s e pessoasjuridicns. 
Ma.s a pessoa .Jtu'llltCtl nao existe senão peln. 
vontade da lei, e, nn.lcirma,como estt.1 ordena · 
o r;~, a. ttssociar;üo religiostt é umtt pesso:t .i u: 
r.dtctt ; logo, clepende d:1 vontn.de o tln. fôrma 
dadtt pelo Pmlct' Legislativo ordinario. Por
t~nto •. ~ Constitui~·ii.o nadtl adoantou: sua 
clispo.;l~tw repro•l~tz o irlul/l JWr idem. 

Aclmtttlt:-se, porem, que a Constituiç,iio qui
~esse mamcttLI' tt yot)tt!de e o poder dtt lei, 
!~t~te das pessoas J m·ultcas, e que nada Jbsso 
lr~rto .a9 Congre~so. dect·ettlr na especie: que 
tl!spost<;ues tle dtre!to commum, nesstt Ity
pot.h~se, se observat•tam quanto ás corpora\'Ões 
religiOsas ? Certamente as disposi<;,ões que 
re:.;ul11m tiS soc.oclades eonn·eneres 11 s·tbe!" 
cujt~ existencin. se.itt perpetu11 ct;jos 'ben~ 
sejam alientL\'eis, o cujos socio~ não tenlmm 
tL "'!'.npropriedaclc dos. IJ,•ns, nem a. co-respon
sai.Jtlalade pelas dtvullls: por exemplo, os 
hosjlit:tes e outros esttü,olecimentos pt·olh.nos. 
M:1s, [lO!' motivos de utilidade pub!ie11 estes 
est:1belecimentos estiLo suieitos ás leis de miio
morttt; logo, as corpot'aÇ'ões relin·iosas soh 
pentL d~ illVO~i\l'Cm Ulll pl'iviJegio, COlltin\mm 
sob o tmperJo dtL müo-mortn., esta velharia 
necessnritt ú. ci vllisnç!Ü.O. 

Concluo, pot·tt1nto, que, con,tituoionalmente 
I - ' pm·c m·a a mao-morttL; elltt não ó exclusiva-

mente eccle~iastica e contimmrá emqtmnto o 
Congresso nao houYer pol' hom revog[l,l-a. 
Agom, pergunto eu: convem ao Congresso 
rcvogul·tL sem exame nem discussão n.ccei
tttn•~o, a Jlti~l·i,. uma .inte,rpretn,,iio dtt 'consti· 
tutç·ao que e mcon,tttucwnal o dtlndo como 
est;tbelecido ou dcterminaclo, ~ que a Consti· 
tuiçilo nem siquel' cogitou?! ... 

0 Sn. TAVAI\ES BASTOS- 0 elemento hiS· 
torico provtL. 

O SR. A~IERJCO Louo - Quo elemento l!is· 
torico? 

O S1L 'l'AVAnEs BAs1'0S dá um tlpu.rte. 
O SR. A~II~I\Ico Louo ·- Ni1o ~o .invoca olo

monto ltistol'ico c~ntru. u. littoml dispo,içií.o ele 
lm e conkn u. mztto. Pol'gunto tL V. Ex. : 1111 
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ou niLo !1:1 leis de miío-mortn. referentes a cor
pora~ües ciyis? E como estas contimmm sob 
o dominio dcsstts leis, e s[, si eximem as cor
porar;õcs religiosas, a pretexto de um pt•ivi
legio que nito está exarado na Constituiç,fío? 

Que nos importa a corrente que se esta
beleceu mt Constituinte, si, por seu effeito, 
apenn.s substitituiu-se <t disposição do pro
jecto constitucional por outra que é a mesma 
cousa? 

Pensa.ndo as.~im, Sr presidente, não a,p. 
plnmli o acto pelo qua,J o illnstre Sr. ex
ministro da justiça. concedeu autori,ac,fto para 
a vend<t ampla e illimitadtt dos l1ens' perten
centes iLs ordens religiosas, algumas dns quaes, 
diz-se, niio estlio legnlmenb instituídas. 

0 SR. TAVARES BASTOS - 0 Internuncio 
Apostolieo declarou que nenlmmn. dellas cs
tn. vn.. 

0 SR. A~IERICO Lono- ESS[I dec!amção CO!l· 
stitue uma presumpção. 

Por isso, a liberdade dada aos administra
dores de taes ordens. d1J pôt• e disp·'l' dos 
respectivos b:ms, h·rogn. prl~Uizo ao Estado 
que e seu dono eminente ou senhor directo. 
Esses bens devem reverter, não ao dominio 
pontellcio, 11 que jn.muis p2rtoncerem, mas 
ao domínio nncionn.l, de que 11em siqne1· si 
desaggregarn.m. 

Sendo, assim, não comprehcndo como se 
p2rmittc <1 sw1 alheac;ão, e, menos, como se 
suppoem abrogudas as leis de interesse pu· 
blico que não são incompa,tiveis com as no
vas instituiç.ües. 

Emquanto nliose me convencer que as leis de 
miio-mort;t só incidiam sobre corporar,·,ies re
ligiosas, entenderei que o direito commum 
destas e o direito das eor·portt~•ics civis some· 
lilantcs: nos<<t Constitnkão aboliu todos os 
prfrileg·ios. 

Conlrec~. po1· acaso, o nobre senttt!or peltts 
Alagúas qu11lquer discussão que se l:mvnsse 
na Constituinte sobre o assumpto? De nenhu· 
ma me lembro. Supponho quo algum tear/e,·, 
para d<1I' redacl;iio mais elep;n.nte, ttpresentou 
silenciosamente aquella c.mcnd<t :-'•lise;··Darlos 
as rlisposipúus rio dil'eitrJ com:mun. Pol' meio 
destt1 pot•ipltmse evitou-se rt pttltwm-mão
morttt-quo estam subentendtd<t. 

Tenho tc•rminrHlo. Sr. pt•esidentc, voto con· 
tm n prqjl!CI.o, cujo adiamento requeiro i~ 
CtLS[t, 

O Sa. TA V ArtES Tl.\S1'0s-Sinto não conconlar 
com o alliu.mcnto. 

O Sr:. A~mtuco Louo-N;i.o r·on.,or·,ln.ndo 
mm o adiamento. cutl!:ut•r•o V . .Ex .. siul.o di· 
~el-o, ptll'it quo .nií.o .:<e inl.er·prelo Clllll'l!llien· 
tmnont.o n. Consl.ttlll<.'<"-' e JllLt'n CJilt' s.• •·stu.bu· 
loçn. g·t·a.mlo o insnpct•avol eonl'n~~o onl.t•u COI'• 
pom•:,ios e sociedades n.nonymn.s p;11't.iculitl'es, 

Posultanrlo,clithi, um revolução no direito civil 
brazileiro · c universal. 

Vem á mesa o seguinte 

REQUERIMEl'íTO 

Requeiro o acHamento do projecto n. 12,. 
ora. em discussão. · 

St~Ia das sessües,' 30 de junho de 1298.
Amcl·ico Lobo. 

O St•, Presidente- O Sr. senll.
dor Americo Lobo terminou o seu discurso, 
enviando ú mesa um requerimento de aclia
mento da discussão do projecto. Vou ler ao 
Senndo o historico do projecto, nfim de CJ.Ue, 
conhecendo-o, poss:1 melhor deliberar (lê): 

«Pende de 3" discus>ão e de parecer. 
«Foi offer·~cido pelo St•. senador A. Ca val

canti em II de julho de 1891 e ficou sobre a 
mesa durante o triduoo. 

«Em 13, foi a imprimir, pa.ra entrar na or
dem dos trabalhos, visto ter sido subscripto 
por mttis quatro. Srs. senadores. 

<<Em 10. cn •. w,, em i" discussão, a CJ.Ual en· 
cerl'OU·Sc sem 1lebate, ficando adiada il vota.
ç•ii.o por Jh.ltilo de numet·o. 

«Em I i. foi approvado c adoptado para 
passar a 2" discussão~ indo previamente ás 
commissües de constituição, poderes e deplo· 
mncitt e de justiçtt e legislação. 

«As commissües otrereceram parecer, que 
Jbi a. imprimir sob n. 34 em 28 do mesmo mez 
de julho. 

,(Em 30, entt·ou em2" discussão o art. !•. 
Depois de orarem os St·s. U. do Amaral e A. 
Ciwalcn.nti, encerrou-se a discussão. Encer
l'OU-se sem dcbttte ti 2" discussão do art.· 2'. 

«A votação tlcou tl.diadn. por Jitlta de nu· 
mero. 

«Em 3 I, foram n.ppl'Ovados os artigos do pro· 
ject.o c este adoptado para passar a 3• discus
são. 

Em 5 do agosto, entrou cm 3" discussão. O 
Sr . .Jose Hygino olfercccu um substitutivo, 
quo Jbi a.poindo e posto conjunctamente em 
tliscussão. Foi tmnbem pelo mesmo Sr. José 
J-Irr.ino oJI'ert>cido um reQuerimento de udia
nic7tto clit discus~iíci. afim de que o pt•ojecto e 
o ~nbstitutivo Jussem remotl;iclos ti. commissfío 
de just.i~a c leg:islnção pa.ra emittir seu pttro
l'Ol'. Este requerimento Jbi apoiado e posto em 
lliscnssii.o, 11 qmtl eneerrou-se sem dctabe. Não 
lmvenllo nnmm·o pt1l'U, votar-se, considerou-se 
prejud~cado o 1:cq uet•imento o continuou a 
di~c11~~uu dn ·~:· l.JPct,n. a qual Pncet•t•ou .. se sein 
ma. is Lidm t.c·. Jfiu,;:~~o ·atliada. a vota~~fio. 

"1\m li du llWSlllO lllC7. 1b :tgosl.o, por UCC:t· 
sião de JH'OCCLlcr-so ú, votar;iio, o Sr .• Jose Hy
gino, obtendo a. pa.ltwm pelu. ordem, renoYott · · 

'' 
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o seu rcque.l'imcnt.o tle :].(li:tmcnto, o qun.l 1-ili 
lido, n.poinrlo e po;to em discussiio, J.icu.ncto 
e.~t.n. cuce!'rad:t sem tlelmtc. 

<<0 Sr. presidente, depóis 1lo h!' ;ias con.;i
•lera9ücs sobt•e o l':tcto tle j:i. aclw.r-se enc~r
l'ad:t u. discussií.o 1\0 prqjccto, o que traz set•ios 
embai·aços, :i. vistlL de disposiçü·cs tet•mina.ntes 
do regimento. sug·ge1•iu e Sttjeiton i1 dclibem
f;ão do Senado o al.l•itre do rc:tbrir-se tt :J • dis
cussão eh: prQjecto. 

«0 Senado deli!Jerou que se l'eaul'issc n. clis
,;ussií.o. 

<<Declu.mdtt rctt11et·to. :t discussii:o, foi appro
va.tlo o reque1•imcmto e o proJecto l'cmcttJclo ú. 
commissl\o de j ustir,•D· e legislaç•iio. » 

A com missão •le ,iu;;ti\>n. e lep;isla.çiio deu lm
l'ecer, opin:tnilo a. litvor t\o substitutivo, oJl'e· 
recido pelo Sr .. Josó Hygino e outros. 

Pelo llistorico tio projecto, ve. o Senado que 
o atli:tmento jit tinhtt sido Jeito em 3• discns· 
siío, depois tle tão prolongado deblLte. 

Ao adiamento oppõe-sc terminnnt.cmcnte o 
t•egimento (IJ) : 

« Al't. lüO. NiLo li permittitlo rept•atluzir 
mt mesma tli>cus,iio os adiamentos propostos. 
ttintla que em termos ou p:tra fins dill'êrcntes. 
so.lvo, concluidn. a disuussiio de tatlo o pro-
• iecto, p:wa ser este sujeito a ex(l.me <le ttlgum(\, 
das commissúes. » 

Conseguintemente, parece-me que o reque
rimento do nobre senmlor nü.o pútle ser snb
rnettido pela mesa. it delibera~:üo .do Senado. 

Si o a~sumpto é realmente impar·tante, como 
se vê do dob:tte. si o ;,enatlo entende que o 
projecto ou o substitutivo niio satislhzem, e 
seu tlevcl' :tpr·osontar emendas, pori•m não 
tttli:tr a. tliscus~ão, porq uc ad inr nií o o resolver· 
e ó preciso qno a. que>t:1o flqno resolvida. 

C01no, porém, n:lo htt no rceinto nnuwro de 
senadores que coJ•r·espon,la tL um tet•1;o, p:wa 
di>cmtir-se o IJl'QÍCcto, \'OU atli:I.J· a t!iscussií.o e 
encermr tL ses,üo ; mas pt)Ç>O aos nour2s sena· 
dores totl:t a M,tenr;iio, atlm de qn~ l'8soh·n-se 
este importante assumpto. (:lpoiqf!o.,; muito 
bam.) 

O SR. A~!Elucn Lemo (:pela Ol'dcm) rctim. o 
seu requerimento. 

O St~. PRESlDE:->1'1> tli~ que se nd1a. sobre :t 
mes11,e vae a. imprimir no Dim·:o. rio CourJr·csso, 
11flm desCI' discutido lllL pr·oxirn:t scssiío, o se
guinte 

P.\RECI~R :o\. 85-1892 

O Congr·osso Nacional tlúcrci.:t : 
Arl;. 1." Nos <!nsos dn imminonl.n pr1•íg:o 

pot· n.g·g·res~~.t\ o~tt·ttn~eit'tl, (III eOIItlnnt~ii.n i11· 

te.~tina, oxi;:irlllo-o a .~ognl'tLllí'lL pniJiíca, ('. 

,.....-·-··-----·. -

Po1lüt' El:ccutivo, n:t :wsencia rlo Congrc~so, 
potlm·iL docla.!'tl.l' em cst:u.lo elo sitio a extonsilo 
1lo IMritorio que scjo. nccessario e pelo tcillp~ 
q uc .iulg:u• intlisp~nsavel, St!.~pentlendo-so a lu 
as gnrMJtias constitucionacs. 

Nestas gamntias comprchentlem-se as ím
munitl:ttlus tt que se refere o art. 20 da Con
stitui~:1o Federal. 

Art 2." Nas lllCllitlas rlc repressão contm 
:is possotlS, o Poder Excmtivo restringir-se·\\(1. 
:t impor : 

I", a tleten~·iio cm loglLl' nilo destinado aos 
reos do crimes communs ; 

2", o dostet•ro pttrtt outt•os si tios <lo torri
torio nacion~tl, nüo pt•elbrindo o Jlttcientc re
til'tti'·Se do paiz p:tm logat• lL u.pr:tzimento 
do mesmo poder. 

1\t't. :3." Nu. primcim reunião do Congresso, 
subsequente iL cleclamr,•ilo do est:tclo de sitio, o 
Pt•esidontc dlL Rcpuulic:t re!ttt:tr-:-llw·htt, no 
p1·azo m:tximo de oito dias d11 sm abertura, 
tts medidas de excelwilo que houverem sttlo 
emp1•egad11s, .iuntltndo iL SUlL mensagem os 
documento.; o inlbrmaç,Ges q nc ti ver colligido. 

Paragru.plio unico. A Jil.lt:1 de cumprimento 
<leste :tll'eccito nilo impedir:\. que o Congresso 
tlcliiJere e resolva. como é dttswtcompetencia, 
na Jürmn. da Constituiçii.o Fetlcral . 

Art. 4." Presentes ao Cong!'esso os· do
cumentos e inlbrmaf;ücs, a que se reJ'er~ o 
:utigo ttnterior, a C;tm;wa dos Deputados m
íciarit, desde logo, o exame dos actos do Pre
sitlcnte d:t Republica. relativo> ÍL dccl:traçiío 
do estttdo de sitio, :tpprovando-os ou promo
vcu<lo tt resllOnsabilidado contrlL quem de 
dil•cito, si Jbr caso della. 

Art. 5." A suspenslto do estado de sitio pelo 
dccur:!O tio tempo que lhe for JlxlLdo no acto 
dtt sun. tleclttraçii.o não :w:n·reta tt ocssaQii:o 
dos c!li3itos das medida .. ~ empregndas, as quu.es 
oontinu:tm :1 vig-orar· em rel:t1;~o ús pesso:1s 
soiJl'e q nem rec(l,hirem. 

Art. ü." Só ao Congr·csso Nacionn.l ·compete 
tomar conhecimento do :ll:to dtt declaração do 
csta<lo do sitio, }llLI'a :tpproval-o ou 1~iío e 
homologar as medid~ts, que se lhe segmrem, 
mantendo. ou suspendendo, ou prorogu.ndo os 
pmzos fixados ptWiL 11 sua tlura~iio e perm:t
nencitt tios seus eJl\Jitos. 

Pttr:L"'l'itiJho unico. Findo o tempo determi-
o . t 

!Ul.l~o P!Ll'<L a t\etençií.o ou tlestel't:o, ?S ptt~I!;Jn os 
ser·:w ll1llllellmt:uncnte postos a clispost~tLO tio 
juizo competcnto, aflm de se!'cm processtt~lo~ e 
fUI g-ados, salvo unicamente o c:tso do nmntst,m. 
· Al't .. í." O Poder Executivo poderit rcsta
f,olecm• o uso tios p:tssaportes p11m ?.S J:!CSSon.s 
que cnk:Ll't>m ou s:tllirem llo terr•ttor·w cm 
est.atlo do sHio. 

Ar·t. H." Quu.nclo 11. tlecln.J•n.r;<i.o do estn.i.lo lln 
:;:i tio fi li' JiJi Ln p:1Jo Cong'L•ns~o, a~ su~tN c.:ou
dit{ll(~:-\ t\(Wiio pL·e~et'il~(,a~ tmlu. respPci.J,vn re-
sotw:iio. · 

I 
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Esta resolução seri• tomada cm uma só 
discussãó de cada camara. 

Art. 9." A .suspensão das gamntias constitu
cionaes, pela declaração do estado de sitio, e 
da competencia exclusiva dos poderes J{Jderaes 
(Constituição, art. 34, n. 21; art. 48, n. 15, 
e art. 80, §I"), 

Art. 10. Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das commi>sues, 30 de junho de 1892. 
-lvlanoet Bm·ata.-Americo Lobo.-Tavm·es 
Bastos, 

Em seguida, o Sr. Pr•esidente deligna para 
a ordem do di:t I de julho: 

Discussão unica da redacção do projecto do 
Senado, n. 17 de 1892, regulando o estado de 
sitio; 

3" discussão do projecto, n. 19 de 1892, re
lativo ao regimento commum das duas casas 
do Cong·resso ; 

Continuação da 3·' discussão do projecto do 
Senado, n. 12 de 1891, definindo os direitos a 
que se reJer•e o 11rt. 72 § 2 · d11 Constituição 
Jledern,l; 

3" dita da proposição da Cam[l,ra dos Depu
tado.>, .n. 10 de 1892, n,utorisando o governo a 
conceder :t D. Isabel Curvcllo de Menezes, 
viuv[t do tenente reJbrmado do exercito Hel
vecio Moniz Telles de Menezes, umn, pensüo 
vitalicht de 50$ rnensaes; 

2" dita elo projecto do Senado, n. I 8 de 1892, 
reguJn,ndo os vencimentos dos empregados da 
arrecadação do imposto de gado; 

2" dita d:t pr•oposi~•lio da Camttra dos Depu
tados, n. 12 de I 892, concedendo n. D. Murilt 
TheOLlora Ribeiro e :1 menor Jsiclora Maria dos 
Passos H.iueiro, filhas do Jhllecido desemlr.tr
gu.rlor Antonio Agnollo Ribeiro, :t pensão de 
I :200$ annuaos, rep:wtit\[tmente ; 

:?." di ta d[t proposição d:t Gamara dos Depu
tados. n. 9 de 1892., aut.orisando o Poder Ex
ecutivo a despender pela verba -Exercícios 
findos- tt qwmti:t de 408:622S82i para pa
gamento de Antonio Alcantara G'uimarlies, ex· 
lbrnecedor dtts forças expedicion:trias que em 
18G5 seguiram de Uberabtt pa.ra Matto Grosso; 

2" dittt da proposiç•fio d:t Gamara dos Depu
tados. n. 4 tle 1892, [l,Utoris[ttHio o governo a 
pttgn.r ao pntlre Antonio Martucci o que lhe é 
devido por set•Ykoos prestados pelo mesmo em 
.liwor dn immigt•ur;üo, niio excedendo do 
1:000$000. 

I.eYttnta-se [1, scs~tio its 3 horu.s o 20 minu
tos tltt ttwde. 

37"' sessao em 1 de Jnlho de 1892 

Pra;idcncia rlo Sr. P;•urlanta de Jlforaes 
(vicc-prcsidenta) · 

SUMMARlO-Chaumda-Loilura <la neta- Adinmonto 
ria. votnç.iio-Pnrecores-OnDI~:o.r no DJA- Approvnçü.o 
dn. rcdacf;iio Uo projecto n. 17-Approvncü.n do pt•o
jucto n. 10- Discussü.o do projecto n. 12 de 18tH
DiscursaR dos Srs. H.nngul 1-'astnnn, •rnvnros Bastos, 
AIWH'ÍCO r~obo e Amnro Cnvnlcnnti- Emcndn do Sr. 

. Ama.ro Cnvnlcanti- .Encorrnmenta dCL discnssito ·-· 
Clmuw.dn- Adinmonto dn. voto.çíLo- Encerrn.Ulonto da. 
discu.:;são o n.din.mento dn. votnção dn. proposição n. 
10 o do projocto n. 18-DiRcut·~.o~o elo Sr. Rosn. ,Junlor 
- Bnce1·rn.mento dn discuH~Ü.o e ndiamento do. votn.
çã.o- OUsarvaçii.o d11 Sr, Presidente- ltolln.er..iio -
Orllom flo dln. ptu•a. 2 do corrunto. 

Ao meio-dia comparecem 28 senlwres sena· 
dores, a saber : 

Prudente de Moraes, João Pedro, Antonio 
Baena, Sousa Coelho, Joaquim Sarmento, 
Nina Ribeiro, Manoel Barata, Cunha Junior, 
Gomensoro, Elyseu Martins, Catunda, Theo
doreto Souto, .Josó Bernardo, Oliveim Gaivão, 
Ta vares Bastos, Domingos Vicente, Monteiro 
de Barros,Braz Carneiro, Aristides Lobo, Sal• 
danha Marinho. Joaquim Felicio, Rangel 
Pestana, Joaquim de Sousa, Silva Canedo, 
Paranhos, Santos Andrade, Raulino Horn e 
Luiz Delfina. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discusslio, a quallencer· 

ra-se sem debate, adia ndo-se a votação por 
nüo haver ainda numero leg·al. 

o SR. I • SECltETARIO declam que não !ta ex· 
pedi ente. 

0 Slt. 3" SECRETARIO (sc!''llindo de 2•), lê, e 
vüo :t imprimir para entrar na ordem dos 
tt-ab[tlllOs, os seguintes. 

PARECERES 

N. SG-1892 

A commissão de finanças, tendo examinado 
a proposição da Camam dos Deputados con
cedendo uma lJilnslio de 3:600$000 lt viuva e 
filhos do finado Dr. Tobi[LS Barreto de Menezes, 
ó · tle parecer que, em vist[t das circuns· 
tn,ncias cspccialissimas que teve tL Gamara 
para uu.sear [1, sua proposição, se,ia esta appro
vada. 
Sttl[l, dtts commissões, 30 tle ,junho de 1892.-· 
Amaro Cavalcanti.-Satdanlw Jllm·inlw.- C/.1· 
ulw .hmio1•,- lllonlciro de Bm·~os.- J. L. Coe· 
lho c G'wmpos.- Dominyas Vicente. 

! 

I: ·~ 
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N. 87-189-Z funccionario conquistar o ~9sto s.em . uma 
alliançnintimn,, se~ umn, perJertas ohd~tl'ledude · 
com os cicladilos elmtns pm·tt o conselho. 

A' commissil.o especial nomeada. pum estu- Da.Jli resultará o cnfmquecimento do, suaau-
dar o pro,jecto de constituição municipal pam toridade,todtt dep2ndente r.los J!lellliJros .do con· 
o Districto Federul forttm pr·esentes os documen- sellto eleito. Sem nu to norma, nao podem o pre
tos relativos iL d~Ubernçilo dtt Gamam dos Srs. leito conhec0r dos actos do conselho,nppr?van
Deputados que npprovou a\gu!nus das emen- do-os ou impup; 1!un~lo:oscom~qtwr·. o.pro.Jecto. 
das do Senado ; recusando, porem, sua appl'O· Nem essa attrrbmçttO lhe da :t mm.1ma força 
vaçil.o ti mtúor parte das mesmas emendas. moral, porque do sen veto conhecera, em ui-

Pensa n commissão que devem ser sustenta- t.imn instnncia, 0 mes~o conselho, nnnullan
das todas ,,s emendas do Senado, porque obe- do-o 110r ma.ioria re!a.ttvo, de votos dos mem-
decem n um plano systematico, lbrmulndo de bras presentes ti sessão. . 
accàrdo com o modo pelo qual Jbi encttr·adn Recurso illusorio cont.ra actos de nlhudos 
ess11 organisaçil.o pela quasi unanimidade dos politicas. o prefeito nii.o se animará a usar 
membros desta camara. delle sinilo como simples protesto, quan~o 

Duas foram as idéas capitaes dessas emendas: quizel' íncompntibilisar se com a ~orp?raça:o 
umarelativn. ao modo pelo qual devem ser no- municipal. Antes de o tltzer, porem,~ mais 
meados os m~mbros-do governo municipal, e a natnru.l que resigne o mandato, parn ,nao ver 
outra que diz respeito a umn perfeita discrimi- qnotidiamtmcnte m:mullnrla su.a nutorid~de. 
naçil.o entre <'S 1'uncções delibemtivns e t•.s func- 0 projecto autorisa o prefeito a oppm veto 
eões executivas do;; orgfi.os do mesmo governo. n todtts as delibemçücs do con~elho, sob o 
·· Quanto à primeira., n.s emendas tlrmnm a noenerico fundamento ele l1t1o cowvrmm ao bem 
re"rn que as l'uncçües legislativas e delibernti- ~·Mblico. . 
vas devem competir, com n. 'lll!ÜS ampln li bel'- As emendas restrmgem essa faculdade .a 
dade e independencia,a representn.ntes directos um unico especin.Jissimo caso, ele ordem m~s 
do povo, in.c~u.indo-se nest~ cicl~diios ~str~n- e!evadn. Sú deixnrá o prefeito de dar execnçao 
«eiras dom1c!l!ados e proprtetat'!OS no DJstt•Jcto ú,s llelibernr;úes do. conselho,. quand9 ~lias 
Federnl. bem como os partidos de opposiçiio e infringirem constitmçües ou leiS em VigOt' no 
ns classes menos numerosns, tta potsso q\le as Dtst.ricto Federal. 
funcçõcs executivas devem ser exm·cidas pm· Neste caso deverit o prefeito recorrer ex
cidadiio que represente o governo di1 Hopu- officio 

1
.am 0 Senado Feriem!, fundamentando, 

blictt visto t.rtttar-se do districto onde tem smt por• escripto, 0 recurso em um P!azo cm·to. 
·sede o governo 1edeml, que será o braço forte Pelo projecto, numerosos semo os membro~ 
do governo municipal sempre que se menos- don·overno municipal, oriundos todosde~un so 
cttb:tr n, smt ttutoridade. pa;ticlo politico, que 1àcilmente ven~em em 

Relevrt ponderar que, no Districto Federal, 11 todas tts parochias. Nas gmndes Cidades o 
municipalidade, corporar;il.o essencialmente ad· pttrtido trilunphador nem sempre. representa 
ministrtttivtt, vne accumulttr i'uncçües legisla- ns classes conservadoms, que podem, pelo 
tivas e executivas quo nos outl'Os municípios systcm1t ao projecto, ser excl~ida~ de toda a 
do, Republica pertencem aos congressos legis- pttrticipaçil.o no g·overno do Drstrrctt~ ~ederttl: 
Iativos e aos governadores ou presillentes dos Pelas emenclas, o governo mnlllcrpal ser.11 
estados, que, com o Poder J udiciario, consti· confiado. além do preteito, a 15 cida~lãos elel
tuem o ,jogo e estabelecem ajusto equilibrio dos tos por listtt ile dons terços, g.nmt.ttmdo-se. o 
diversos poderes governnmentaes. outro terço aos partidos em mu:w~m que, !lttO 

Pelo systema das emendas pi·evtüecem prin- r•;u·o, representam us class.e~ r,nnrs mk·r~s~adas 
cipios 111<1ís li!Jet·aes, que1· quanto it eleição dos llit t•r·o~periLiarle do ~nur~ICIPJO e e>tn.btlldado 
noovcrnadores munidpttes,quer qnantoao modo da~ instituiGües constrtucwn;w;;. . '.I do exercerem suas nttribui~üe;;,sem o perigo de Pl'!o projecto, nilo ll.a currecttvo pttra a 
se dtwem conflictos mpetitlos e q uiç:i tht mttior desitlitt dos cidatlilos c!CJtos que ~tbttn_donm·e!n 
oTavidadr r•ntre os governos da. Rcpnblictt e dtt os cnro·os. Pelas ementlns, taes Citllltlaos sel'llo 
illunicipalidade. BttStll ttttenüer-so tt que, i'O· faciim%nte HUIJ~tituidos \lDl' outros. 
n·ra geral, os membros e!Pitos do governo mu- Alem r!ess;ts idéus cttpitae;; com quo mais se 
~icip.ttl, resolv~m dellnitivnm~nte, som tlep~n- preoccupou o Senado~ muitas outms tlisposi- • 
tlenc~tt: de accordo c~m o cll~le ~lo exccutn:o •;iíes sttlnt:trcs o pr·cm!cntes se onco~1tram nas 
munlcrpal,que de':em cumpl'IJ' o Jazer cu mpt·n• ' onwntlas que for·a.m rcJe;ltatlas, qmtsl sem o.na.· 
torlas ns delJIJem<;,ucs do cousl'lho. ly<o. poltt C:tnun•;, tlo~ ~r~. Duputatlo~. . , _ 

Pelo pi·ojecto, o cholo tio cxecul.ivn munici- No regil!lCll Jeriel'a.t.Jv~ ~pela _9or!strt.t!'~'a.o 
pai (o Pl'elvito ) to,·il. '' llii'Silla OJ•ig1.•m que os qnu :tdoptii.IIIOS, ~. lllllii!·''.P'o l!ao ~ mHIS do 
mellJiJI'Os do conselho ; Sl'l'il, eomo ello-, lllllll. que um:t ,.lll'[lOl':ll'a<,• :!dllliiii'I,J'ilLII'"· tut:·rme
o.ntidade lJOlit~c:L, represont:L.Jte_tlil'euto ~la um tlittl'ia. cutre o iJaltvrt~uo e o g~~v~l'll~ go.~·~tl o 
partid<;> victorwso nas urnas. Nau podertt esse locn.l, rcpi'CSCiltUl!O pot seus lo"'JtiiUOs orc,tos. 

--- - -
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E' preciso niio perder ele vista o individuo, I O Sr. Rangel1=>ei'i!tnna diz que 
nacional ou cstmngeiro, nem menoscabar dos n~o se prPsume jurisconsulto com nutor·idade 
poderes constituidos,exaggerando ns /h1nquias • par·n emit.tit·.opi'niii.o sobre as,:umpto tão im· 
municipnes ao ponto de trttnslbt·mn,r o muni· portante como e;:to. Os e,:tndos especialis;imos 
cipio em communa omnipotente. n que se tem cmrcgndo com mn.is amor niio o 

O systema do projecto esquece. o individuo l~ttuilitam, sem um exame especial,a ;tpro!hn
e desconhece os poderes publicas constit,uidos, rln.r· ns qut,stGes tl.e ordemjuridictt que estiLo 
dentro do Dist.ricto F'edern.l. no pro,jecto. 

Para. provar este asserto bn.stit let• os artigos Deve, entl'etn nto, petlir liecnça. ao Senado 
I" c 3" do projecto. parn. otrcrecer nlgumn.s considemçücs, nilo 

Pelo .art.l" se dec\arn. o municipio rwtowmw t;Lnto pelo desejo de escln.recer o deb;tte, como 
com o Porlc1· Le[Jis/ati·Do e E";ewtivt'; pelo itl'· no de prnvocn.r algumas inlbt·mn,")es que pos
tigo 37, se cstatue que nilo haverú. recursos sam ot·ienta.l·o mt \'OI:at;iio do projecto. 
paro. poder extranho das delibera~'ões dos porte- A <:onst.ituir,,iio. que sr•rvi u h ontem, princi· 
ra.• municipaes. (sic.) p;t\mente. de brtso ao illnstrado senador por 

Isto posto, é de parecer a commissão que Minas-Get•aps prtrn. di~ctttit• o assumpto, diz 
se.iam mantidas pelo Senado as emendas que que todos os individuas c r:onfissües religio,as 
otrereceu ao projecto c que foram l'l·jeitadas poclern exercer puiJlic;t c livremente o seu 
pela Gamara dos Srs. Deputados. culto,associanclo-sc para. esse fim e adquirindo 

Sn.la elas commis;üc·s, I de julho de 1802.- \iens, obset·vad;is a.s rlisposit;tJes do direito 
J•aquim Felicio-·/(wl!JCl Peslana--Etysrm ,]fal'· civil. 
tins. Que as contlssücs religiosas porlem adquirir 

Comparecem mais os 11 seguintes Srs. se- l>?ns, rtr!ministt-:ll-o.s, p~trcce conseq~Jencia da 
nadares, a saber: Gil Goulart, Francisco Ma· dJspostçHo constJtuet~nal; ma~ '\ ult.tma parte 
cbado, Cruz, Amaro Cava\canti, Rosa. .Junior, tlo artJI(O, que sn relere ao clm·~to commun, 
Coelho e Campos, La per, Americo Lobo, .Jo. como quu estabelece algumn. dunda. 
aquirn Murtinho, Generoso Marques e Esteves Como, em regra., o povo desconfin. elos legis-
Junior. \adores do paiz, ;t maiot· parte delles homens 

Deixam de comp[lrecer por motivo justo os do direito, com tirocinio dtt ndvocacitt, com 
Srs. Thomaz Cruz, Almeida Barreto .Jol"to pratica tln vida lbrensc, umrt disposi,,iio ele lei 
Neiva, Eduardo Wandenkolk, Campos' S[llles que niio é bem clnm traz ~rmpre n. apprehen· 
e Pinheiro Guedes. são ele que !bi isso um meio de escapar it pro· 

Deixam de comparecei· sem caus:t prtrtici- pria clareza neccs~ari•t :i e \la, 
pacltt os Srs. Firmino dtt Silveira, Virgilio Da· Parece, porütnto, que, tmtn.nclo-se de as
masio, Aquilino do Amam!, Rtttniro Btt!'Ccl- sumpto tão impodante, é de conveniencitt elo 
los, Pinheiro Machado e Julio Frota. Senado, que ni\o se vote o projecto, sem um 

Havendo numero legal, vottt·sc e e appro- estudo especillli:>simo tt respeito da questl"to, 
vada n. acta dtt sessão ttntel'ior. ~em se mber o l'jUe penstt it ltonrad•t commis-

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, e é sem deliate 
approvada, a reclac~iio do pt•o. ccto elo Senado 
n. 17, de 1892, regulando a dccreta,.i\o do 
estado de sitio. · 

Segue-se em 3·• tliscu~siio, com a emenda 
appt•ovmla cm 2", o projecto do Senado, n. 19 
de 1892, relativo ao r;•gimento comrnum das 
tluas cttsas do Con:.rresso. 

Encerra-se ~. discu,siio sem de \iate. 
E' appl'OVtttla n, emoncla,que .iit o lmYitt sido 

em 2" discussão. 
E' o pt'l\jeeto, com a altem.ç·iio lei tn,appt·m·a. 

tio e ndoptado paPa snt· t•onwttido :'t Camat'tt 
dos Doputatlos, intlo antes ;'t, commi~s;i.u do 
rmluc~iio, 
· Scg·ue-sc cm :3·• di,cussilo, com as t•nwuilns 

oll'cwecidtts,o pt•ojcct.udo Senado 11. J:!,dt> JH!I\, 
rlellniltllu os dit•i!itos a. quu su t·elct'L' o nt·t. i;~ 
§ 2" tht. Cunstitui<:ii.o Jlcdeml. 

t-;1·::\'.\IIIJ IS-\'' II 

süo, que recehen poderes do Senado pam c:m· 
minal·tt c /brm;u· snn opiniiio, o que pensa a 
respr•ito dess;t duvitla. levantnd;t pelo ltonrndo 
senador por Minas-Gemes, f[Ue ni\o deixa de 
SCL' procetlente. 

No dirPito commum estiio comprehenditlas 
as leis de m>io mortn.? o direito que regula os 
ben~ das igrt'.ias, clns capellas c d;ts it'mamla
des? no projecto cstii.o todas essas disposiçües, 
quPr ;tmpliantlo, quer rcsti'ingindo a Cit)mci
tliule .i ut•itlic;t dessas corpotoar;ües? ou tlesttppa· 
rceo aquill" que coustituitt o t·amctet• e~]ll'cial 
r\ essas cot·pot·a.r:rics. pa.m. cntrarl'm el\as no re
gimen tle orga.nizat;ito de socimlaüe civil? per
;.;uut;t o ot·;u\ot·. 

O SR. A~tEJUco Lono - O projecto relbt·e-sc 
11. sodl'datlos pa~~mgeit·n:'l. 

O Stt. JlA:-;r.EL PIG,'t'A".\ tliz qno trata-se, no 
Jll'O,ÍI'<'I.II, du tntln' n' suciodndL''; 111:1~ ltn. Iili\ 
a.t·t·,i~.w ma i...: aden 11 te ondo ~e n;Ln.tllu q til\ 
aqttl'lln:-:; a~~~win1,'IH1~ l',•iigio~:l:-:; fJIIL' wi.o :ulopia .. 
L't.~lll a !l,ll'llliL 1lt·llnida. 110 JH't~j .. cro ~~~l'iio l'(•g·idns 
11eln~ IIOl'IIHt~ tias ~ocil•dadL·~ eivi~. 
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------·---·--------
Podnn l;o, tenHo qnc, on ag nm·ag agsociaçiíes 

fttlC niio se or!l'aniz:wum delxLixo rio typo dn. 
lei, cm eonscrtnencin. rln pro,joeto, rlc accordo 
com Ritns disposir;,ics, sttjeitn.m-sc cm eun. con
gtitnic,·iio :'1, frjrm:t tia socieclat.lo civil, ou ns a.n
teriormcntc ot•g:ulis:ulas tem do morlitlc:tt• 
seus est:Ltnt.os e seus comJH'Oillissog, alln.pt.n.n
tlo-se :'ts disposiçiics d:t novtt lei. 

Est:t é :t questão. 
Não hn. 1luvid:t solJre :ts que se organiz:wem 

depois; nms em torlu caso preyalece a tluvir.l:t 
solJrc as cor·por·:w:ies rle miio mort:t qne ,il't. se 
acham orgm1is:ulas e ftUC teem leis espccia!is
sima.s, eorpomçiír.•s qne se ndmm eompt•ehcn
did:ts n:~ disposir;fio geral rln direito commum. 

0 Sn. 1'AVAJUIS llAS'l'liS - Isto j:'t cst:'t, res
pondido no pt·ojecto. 

O Stl. RANc;gr. Pl•:s'!'AXA proseguindo, diz que 
p:wer·e ser este o ponto capital r\n, quest:io 
CJUC se dclmtu neste momento, llOl'(jUC, n:t re
alidarlc, ns corporur;ties de rnão mOt·t:L são ins
til,uir;,ics org·:u1i>ttd:ts cspccia.lmcntc. 

A Constituiçiio lltl!n. no direito commum, 
mns o pair. tem um g-mnrle numero de leis mo
tliJlc:tndo as ordens, amplienndo :tlguns 1\J.vo
rrs, l'estringinr.lo prcvileg-ios, um gt•amle nu
mero ernfim de disposiç•iitls legacs rc>gul:wrlo a 
cxistenci:t rios bens de miio mm·ta, o morto rle 
taes corpomçlies :ulministt•:tl-os, :ulquiril-os e 
nliennJ-os .. _ 

O SR. NINA Rnmmo-Tudo isto est:'t revo
gado pela Constituir;iio. 

0 Stt. H.AXUEL Pgs1'AX.\. S:i.o leis que exis
tem, leis rle c;\l':wter civil, instituidn.s po ln. 
proprin, sociellatle, pn.m ;.:-:wan tia. su:1 q nanto 
ao modo tl:t ot·g·auisnç·:in rlcs.>n.:< societl:Ltlos, ao 
motlo de applic:tt' a.s tlisposi(:ües J•el:ttivas :'t 
)li'Oprietlatll!, :1.0 liSO de g'J'tlndes extensões do 
ter't'tt. quo ell:ts pr'u.lem adquiJ·it·,:'t. som ma. rle 
lta.vt•t·es f[llü prjJem l'C>IIJIÍI', Jll'u.iudieatHlo o 
movimento JH'ogr·rssi v o Ll:t Roeietlar.le modct•na. 
A tudo isto é preciso att.-•ndr•r c, si :t socÍ'!t.la
tle civil tWg'ltnisada desde o regimon rlespotico 
d:t ot·Llona~i'io rlu reino até :ta regimcn 
constitucional tlo impc1•io, tiver:Mn em g'l':tntll' 
atren~iio :1 extensão tla pt•opricLhLLle pel't.en
centc tt essas corpot'a9rjc,s, o modo rlo ttliemtl
a., o uso que podiam Jitwr 1lu uum g·r:tntle 
somnm de !J:wet•os, pat·ccc que no reg·imen 
dumnct·:ttico C"m q un o paiz 011 tr·ou lt:t m>cc•ssi
dade tn.mh1•m do n:io :tln•it·-so complotamento 
mito 1lcssa~ llisposi,;·,ics, para. dcix:tr-se inteira. 
liiJerdade :'ts commurtlt,ics t•nligiusn.s nn morlo 
Llo :ulrp1il'il-os, no Jno,lo do :tlit•na.!-os u no 
mOLlo ntu tlu adminislt•al-os. 

E' 11mn. que~t:i.o tlc Ol'g'ttni~at;iín soci:ll quo 
onconLJ•n.-~c cm qmt.,i Lodos os paize~ e nliS or
g:I,JIÍ~ilt:tie:-: Jnoílet·n:ls, lhl:tlllletltu tlnnomitJlt
das [H'in Pspit·il.n do so"in.Jismn CJllO nyn.n,;a., 
f!IW eotuptisl.n, de tlia. um 1lia, as sociedutles nu-

vn.s, como as antigas, precisa-se não ser impre
vidente. deixando que essas corpomr;ües, que 
vcem com u. trnlliçiio de longo rlominio, servin
rlo-se 1lo um:1 ctlucaç:iio cuj;t tcntlencin ó pttl'l1 
mttntel-as com seus valores pecunin.rios. par:1 
desonvel ver mesmo o accumulo de proprierla
dcs ~ue poss:1m precis:1r, pn.rece que nest:1s 
condições é preciso examinar attent:1mente o 
pt•ec~ito constitucionn.l, parn. saber-se o que se 
comprehende verclut.leiramente por (JiJ•eito 
commum. 

O :tirei to commum, nos termos da Constitui
ç:IT.o, comprellemle :1s leis de miio-mort:1 ~ As 
corporaçtics religios:ts ficitram 11:1 plenaliber· 
Lhttl<l de se constituirem, de :tdquirh•em bens, 
de administrai-os c de alienal-os1 

Parece que é a.ffirm:1tivo o preceito consti· 
tucionrtl, e o projecto que se discute, tor
nando-se lei, niio poderit ter etfeito retroactivo 
revogando mesmo esse preceito. 

;'.IttS p:t.recc que 11 disposição gemi do proje
cto que se rlclmtc é pamrestringir essa Iiher
d:tt.lc que teem as corporn.r;ües de mão morta. 
jú. exisLenles. como ohservou o illustre mem
bt·o dn. commissiio de justiç:1 c legislttç,[o. 

Scnrlo assim, o Senarlo comprehenrle que VM 
se lltr.er urn:t lei que deve levantar difficul· 
dades na sw1 execução, porque as corpo· 
J•:v;õcs rle mão morta existentes no paiz, n.pe· 
g·anclo-sc :'t disposição constitucional, lião de 
recusar entrar no novo regímen de socieda· 
de organisada pelo projecto que se discute. 

Neste caso, o q uc vae reger essas socierlades1 
pcrguntar:'t. 

A ot·g:l.ni~:tçiio das socieclttrles civis, como de
termina o pt•oprio projecto? Perece-lhe que 
nilo; porque sel'in. entfi.o n fim do mesmo ]Jro
,iecto tornttl' J•cstricti vos os preceitos que jú. se 
t•oc:onltec<J ser os da const.ituiç•ilo, que esta
IJe!ccctt n, p!omt lilm'dnde dessas corporaQües 
para, nt!q ui rir, gosm· c :tliemtr seus bens. 

Niio foi contrn. C<t:t disposi9iio constitucio
nal. Conll~ssn. que n, considerou como um:t 
neccssitlnLle, dPpois dn. declttt•ação 1brma.! rlc 
que :t lgrejtt estava sepn.radtt rlo Estado; :1 
Igot•e,j:t da maiori:t do povo bmzileiro tinlta ne· 
cesst1lndu de recm·sos pl1t':1 porler prestttr os 
:tuxilios aos seus crentes; portt1nto, em pre
ciso deixar que e !ln. Jbsse colher mule pudesse 
esses recursos, p:tr:t pt•estar ttuxilios no povo 
do uma trw vn.sttt extensão da America. como 
est:t. 

Portanto. lemnt11nt!o n. questão neste mo· 
menta. niio o fttz sinão com espírito tlo Jegois
ladot· q no, tendo do estabclecet• 11 norm1t das 
novas soeied:u il,s, procnm conliccm• IJem o os
pi dto dtt lei om rolaçiio t'ts corporar;ües t!u mão 
mortn,, 

g• pOl' isso que, n.ntcs de vol.a.r-se o ]JPojcct.o 
o n.~ 1:mcndns, tlt•sqj:w:t :tindu. ouvir• a pn.ln.vt•n, 
müot•Jsntitt tio n.lg'lln~ tio~ mmJJllros dn. cnm
missiio, JlJ•Jlt:tlldn perllJitanwnl.e e~to ponto 
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ijüo o honrado smmdoe pot• Minas considera. 
litigioso, tem om sou espirita umn. du vidn. 
qncse pride cstcwler aos de n.lgonns outro~. 

A questão é realmente não su importn,nte, 
como mesmo de consequenchts gmvissimas 

1 Plll'Lt as t•elar;ões do pttiz com <L lgl'i\Í"· A edu
CIL~'ão brazileira cstiL Jeita de modo com
plel;ltmente vicioso na ~na opinião e na de 
muitos, que teem pt•octmMlo dltt' lt seu 
espírito n rn tom democratico. O Senado 
s;tbo que as socied~tdes rnotlernas teom necessi
d~tde de uma vida mais livre, nmis activa, 
Jnltis imlustrioslt, A coopern,r,,iío dos homens 
que tecm adquirido Jbrtmm on lwrdatlo p2lo 
tt•ahal!JO de seu antepassados não e para auxi
lirw estah2lecimentos tle etltwa\'ITo, q ualq ucr 
que :<ejn o fim a que se •los tinem; polo con
tt•ltrio, nota-se que ~ts escol:ts publicas poucos 
recursos obtecm dtt genet·osidade dos homens 
ricos tlestc pair., elos que potlem dispot· dLL stm 
Jbrtumt sem lesar os seus ltcrdeiros; todtt:L ten· 
dencia consiste em concentrar esses litwet·cs. 
pot·didos ]lat'tL o A'Yt'O, que concorre p;tt'll, 
o n.ngmento m:tis rapitlo tla. riqueztt tlo pn,iz, 
nns mãos tltt Jgr(lja, pelo espírito religioso, 
que o Ol'Hdot· não P-ensum. m:ts q ne lastima, 
po1·que e arJ·edtw ila communhii:o soci1tl ,uma 
somma que vae tornnr-se inerte e que muitas 
vezes S!Lhc do paiz,onde deYia permn.necer em 
gyro. E' um direito elo crente, que ninguem 
pôde censm'a!'; mas e um tiwto lastim;wel c 
qur: s~ m;ttti1est;1 toilos o; dias, em prejnizo d~t 
SOCICdado. 

A ;!Cncrositlallc lmnutmt púde-se exer•~ct• tm 
ve!•dallcit·a. c:tridacle, que consiste em pt•cp:wat• 
o homem p~tm 11 lucttt lJCht vitht, p;wa atlqui· 
rir OS l'CClll'SO:i pl'Ojll'iOS ;'L SUH indepé•nci~t, 
c unm p:wtc para auxilitw no emprego 
tlc•st~ m~io do ~tlenütr o espil'ito, tão legitimo 
c t:Io cnnsolntlor, que e o sentimento t•cligioso. 
l\Jas n, VCI'ilal]c e PSI.n., que O espil'il;n pllhlico, 
qno tt educac:IT.o socinlu.imlu. t•st:i. eonc:ontt•ada. 
p;wn, lliU ponto fllltlo, f[llC e simplismento os 
g'~'ltiH.les n.uxiHo~ p:tl':t as i.!fl'(0ns, para os lias .. 
pttaes, que nem sompJ•o cot·l'~spondom aos fins 
mwidosos P<Wtt que ~llo dados. As;im. cre que 
llm·ant~1 muitos ttnnos 11 cxistencia. das corpo· 
t•aç<ües de mão mot'ra, com n. snppressão do 
todas essas leis que, desde os g·orornos despo· 
ticos n.tó o g'OVt•rno constituciomtl do impel'io. 
tini mm pm· fim cortm• esses n.busos pttr:t Jhzer 
com q tll\ gt•ando p;wte dn s Jl:n•tu nlts nito con
vcwgisss llltrtt um ponto sú, pt·cjudicn.ndo a ton· 
dencia tw;ional. Pn.t•ecc que I"Olt;wem o., itf[ ui llo 
quo est:tvn. condemnndo em outt·o' tempo:>, 
qun.ndo o social i~ mo n;io lmtia 1\, pol'tn. Pot·
tn.nto, rutt'Og'atla·:lfl o cm nolllü tl:L lii>Ol'datlu. 

Mas. sl esta ú a Yel'tli!do, si a Constí t11 i•:ii.u 
ú HiJIWlln. que h1t po1wo lt•ll o :<i o ]l!'O,jecto nií.n 
nHtwn. o•sns dispnsÍI;illN, u OI'LH!IW lkn. olll dn· 
Yidn. qunl t\ a tli~po~·dl~·~.n do lni íJilll vau l'P;..\'11-
ln.!' LL m:t.ttwin, no paiz. ISOI'ito as luis eLtllOllicns '( 

Ser•;i, n. autoridade do summo pontifico, repre-
sunt:ulu. no pai r. por seu deleg:tdo 1 . 

M:ts, como se hn. de deixat• um::L g'l':tntlo 
sommLL de luwercs, tltlvez umtt grande exten
são do territot•io, :'L disposiçü.o do cstrltngeiro 1 

0 Sr.. TAVAUllS BASTOS - Isso estiL preve• 
nido pela emenda que apresentei. O nobre 
senador nii.o preston attençüo tt ella. 

O SR. RANam, PESTAl'>A responde que o seu 
nobre collegn. sttho que litllonjà em Jtorn. bem 
n.di:tntalln. c q utindo o Senado estavlt vasio. 
Honmdos senadores que não toem e~ttulos 
cspe~iucs dn mn,teri:1 preeisn.m ter um apoio 
seguro p:tl'LL o seu voto, um apoio esclarecido, 
que sú lhes podiu. vir diL parte daquelles que 
estudtwam o assu'mpto. E' por isso que se 
l~vantou pam pedit• novos esclltrecimentos 
sobre esse ponto de duvida que lhe pa!'ece 
n,inth de pé. O pt·ojecto regultt as novas n.sso
eiltç,,ies que se crcamm no paiz. Poptanto, do 
ho,je em de;tnte. nenhuma. associação religiosa 
pollcrú. org;Lttistw-se 1t não ser pelos moldes 
do p!·ojecto, conlbrme o debn.te e a votação 
mts duas crLmaras o translbrmar em lei do 
p;Liz. M~ts, si daqui por deante tem-se regms 
fixns p;Lt'Lt as sociedades, não se tem mt opinilio 
elo omdor·, disposiç,ües legn.es que regulem as 
relações .i nridic11s das corporações de mão 
morttt, porque se disse que lt legislação ante· 
rior esta revogada peht Constituição. E' pl'e
ciso. portrtnto, que o Senado firme bem este 
ponto qne vac votn.J•, que não lhe pltrece 
muito re;;ul;w. Não !!te pat·ece mesmo de 1JOa 
previtlend~t entregar-se cssn. parte economica 
do paiz ú influcncitt estrangeim. 

Niio quer discutir de um modo que p[lrcon. 
odioso esstL disposição. Mas, considcmmlo 
apenas essas runc~ões civicas, allegantlo-se 
Sf~rviç,os religiosos, dil•;'L ao nobre sen;ulor quo 
não li1C pa1·ecu J•ig'oro:m essa sua a.ffirmaçiio 
est~thclecenclo cotltt·ttriedade entre os preceitos 
constitucionaes, porquo desde que n. Consti· 
tuif;ií.o ;Lbriu margem iLS sociedades relig'iosas, 
tlestlo que rcconlleci:L os com·entos existetltes 
onde 1!:1 o vot,o do obediencia o oherliencia 
sevm•;t, oncle o mong'e ttbstrae-se cht sua l[U[L· 
lidado de cidadiio pam ser• simplesmente obe
diente aos pt·eceitos elo sun. religião, compre
hentle-se q uo n. lei constitucional restringiu 
nessa. p!Ll'Ce 11 líberdn.tle 1lo voto, excluindo o 
monge. 

Aqui tmtLl·SC dcuma vitht social de quo 
elle se nlhstn m; llln$,q ün.nto aos outro,, }JOntos, 
ni'i.o. · 

O Son:ulo "'' qno este peincipio ú extcnsiYo 
an •Iíl'toito do rol;o do sol•l:ttln, c o orn.•lOL' nfio 
t•onlim'o ningncm mais p:ttt·iot,;t tio que o 
cidndi'ioque ~ael'illc:t o s:nt s:LIIg'lll', qno sncJ•i· 
llen, n. SIHL vidn. p~ln, libm•1ladn ün. p:ül•in .. 

N;i,n coni!Pl\ll nin:,:uum quu mm••••:n. nwis 
:tLtew:ii.o tmlos seus >ll'l'l'i~o,: conto lill10 do 
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p:1iz do que nqncllc que se dcst,intt tt essas .E ó poP isso que estranhou as duns decisões 
runc(•íic~ ; entl'etanto :t Constitui~ilo rcs- dad:t~ pelosillnstrados ministros dajusti<,•tt,n:1 
tring-e o tlit·cito tlc voto ao Holdatlo; porqu·•? que~tüo retbronte ·ao pastor ev:tngelieo no 
pot'gunt:J. o orador; pelo principio dtt disci- jm·y, e que r.stmnhou 11indtt tts decisões dadas 
Jllina, d:t :mbordin:t~iio :to chell•, pela pr·e- pelos tribnnaes judiciarios; porl]ue, desde que 
sumpç~.o de que lhe Jll'•dn lllltar no momento n Constituic:ão rsl;tbelccen a plemt liberdade 
dado <t liberdade tle exercer con;;encios:unentc de con~cienci:t·c de cultos e estabeleceu as 
o seu dit·eito ele \'oto como eid:u.W.o. restricí•iíes p:tm o exercici'o dess:ts ·J'uncçõcs, 

O Sn. Am:mco Lono d:'t, um a.partc. 
0 SR. RANGF:l, Pto;Sl'Al\'A diz que nlio cstiL 

t:tl; S. Ex. como lJom catholico nllo est:'t in
llibido de entm1·nn. Ol'ga.ni~iio dn sua sociedade, 
vot:tndo utó leis l]tte p•wttm cont;l':triat· :t rlis
ciplin:t e l\S l'<'iP'tlS mais seVct':tS tht SU<t 
igr~ja ; não eRtú. pm' · i~to sujeito it pena 
ttlguma; •1ttundo mutto pude perder algum:ts 
gt•aç~as lle.~stt lg't~eja., alguns ti.l.vorcs, que ell11 
em rcg1·n. concede :'tquellesq ue silo Ol'i,Jwdo . ..:"s. 

Isto sfto cousas muito di !Te rentes. S. Ex. 
ter·:\. de es.::olher entl'e :t observancin. dtL ortlto· 
doxitt d:t ig-rt•.ht e de seus devures .. h·ic 1s; 
port:1nto não h a coarctar:ão d;t libcrt!:tde. 

0 SR. A~mmco Lono - A Con-;tituiçiio 110 
nrt. 70 § 4" s:tnccionn. o s:wr•illcio da, libortlndc, 
o Yoto p•n·petuo : não é ver. !tttle ? gnt.retanto 
ttlei do casttmento civilniio tt~lll'impcdiment.o 
nenhum; o mong-e póde c:tsar se pelo nusso 
direito. 

o SR. llAl\'GF:f, Pc~S1'.\XA l'CSp~mdc que isto e 
questilo quo· se wm ele ventil:Lt' nmis t:u·de, 
porque ull~. como monge, tem de attent!m· :'1. 
tlisciplimt : si se msat', entPt1. n:t r;ommunhúo 
social. mas perde :L condiçiio de monge c tleixa 
do receber· as mntagons qtle n. !g'['(•j:t !!te dit 
em conscquenci;t da smt o!mdieuei:L :'1. Ol'dem 
tt fJUC se u,ou; si se de,liga completnm:mto tl:t 
communlt;io, perde, em Yil'tnde rl·.•s;a acr·ilu 
volunttwi:t, todos os r.liPcitos que adquiriu', n 
:t societ!mlo eil·ii p'rde t•econltc•:r•l·o t•ntiio com'' 
11111 indi1•id110 nn.s nwsmn.s condi•:>in,; dos ou
tros seu.< concit!:ul:1o;;, c:tStltlo, cltel'u 1lo l\t· 
militt, com dir:·ito n at!qnirir tudo. 

nilo se podia. .i ulg:w daquelln. maneira .. 
O pastor• ewtngelico tinlw, ra.zllo. ]li1rrt·alle

gar que não podi:1 fazer p:trtc do jury, q uanilo 
este funcciomwa em um:1 sn.ln onde· Jmvia 
mnn imagem que em contmria :i. sua reli
gilto .. 

D:1 mesm:1 maneim flUO o cntholico julg:t 
que :t imagem do Cliristo e necessaritt pam . 
q nc o seu jur:tmento tenha mais valor, para 
que ;t stm conscienci:t sej:t mais escl:1recilht ; 
p:tm aquclles que n;i.o acc~itttm essa. imagem, 
nn. religião que nt!optam, e t:tmhem ro!la umn 
oll'cnsa à consciencía, ao seu culto, à liberdade 
de cxel'cerom o seu juizo. 

O orador n.ccrcscentn. que um jmy, umtt 
casa. dej usti(•n.,não ó um esüthclecimento reli
•.!io~o. onrle · tem·sc obt•ig·;wiio de respeitar 
tudo qn:1nto lit existe, de accordo com tt disci
plina. dn. i:.:wjtt :1 que portcní•tt esse estttbeleei
monto. Neste su entra qm•m quer. 

Portanto, nem os Srs. ministos dtt jnstiç•tt, 
nem os trih11nn.cs tlo p:tiz podi:1m comdemnar 
o paswr evang-clico. Nií.o sú eU e, r·omo um 
ontr·o q11alqutw ci'Cute, pode reincidir e nllo 
quepet· litzet· parte do kibumtl. em tacs condi
{~tto. ( A1w :,,,(os, rn uilo bc1lL) 
' A dttl'·Se isso, sil se tem este resultado : é 
que o Alcor~o dnve figurar mts prwedes do 
.i m·r p:tt':L q 11 c os crentes tlesta relig·ii\o pos
sam pt·cst:Lt' seu jummento ; os Hymbolos da 
t·l'ligi~.o positi\•a devem tn.mbem flg-m·m· na 
s:tht do jm·yparn. que o positivisttt poss;t assim 
pt'estar os seus dei'C'L'es cívicos, o assim pot• 
den.ntc. 

l\las qtml iJ o meio constitucional ? 
g• excluir, ó b:tnil' todos os symbolos rcli-

E,tc (~l caso dh·cr8o. g-iosos. 
A hypothese, portanto, flg·m·adn. ,)o fjltc ;1 N:i.o vae ao ponto •.lo loumr os actos do 

COil,titui•;:lo ol.ll'~g-a, t'lltt·t·tn.nt.o. n.rpwllc 'JIIl~ ht'lll.oditl:ulo )li'Hticlldlls, qnc constituíram 
tem o \'Otn l'ullglosn a eot·r.os dun•J•e,: civieo;;, d:~mno ; mas d:tlii n;in s:• pôde concluir• que o 
uiio ti tmnhcrn t•xaet:~.. Juiz •lu dil'Cil.o, pr·csitlonb do .itn·y, o minis-

llt•sde que o indil•idno so i:wla na sua .,0111 . t.t'" dttjusti•:rt, os tl'ihunnes snperiuros possam 
munh:io, ''llc que u:io quor· JWesl.:tt· sel'\'i•:·'' ;\, olwknt' quem quer que sc•jtt :t exercer as 
>lllciedn.tlc, deixa. do sct' lllll •ddud:iu IH·azilc•il'O l'IIIW\•iil'S do jltl'atln tcntln em l'f'cnto, nn. s:t!n. 
par:t "nr "ÍIIl)lil'>llllt•nt.c um t•stl·no~tg-uii'U n:t •'lil que l'tllll'CÍOiltl. ".ÍI,IL'Y, a. ima~·cm 1!0 Chris-
communlui.ll :L flllt' JIUI'tencct'. l.11, )1111' mni~ WnOl':wel qnc cll<t .·.e,jn. no,; 

E,;tu [, qu.~ ú o Jll'oiWÍ[liu da !'h:•, 1· •l• cn.l.lltdicns. Este,·, " nhuso qnc eont!cmnn. ,o 1 1' '1 
'" fJII" Jm dlO eondumnm· snmpt•t•. lllll'ljliO cOUHI· 

r~o~~;an Lo, n et'üi.d;;~. q n:Liq 11, 11' IJll ' ,.;:c~ja :1, :;;na. 1 dP!'tl. lllll a! aq 110 fiH.:.:·t·au to ú. d i~po~·d~.~iio cons .. 
l'i":Jt.~'l11,U, IIII UXHI'VI!!IU du ~lla:.; !'rllit't,<1.' . ..; t•h'i4':t:4 tll;tlt~illllill. (jllP t•stuh •JuCl'll tt li!H•t•dnde tlu 
n:u.t J.l,ttl' iL ella t•.-:t•n . ...::tl'·:·:l\ ;li!Pgandlt \'nl.tH t•oust•intl!da. J;:i:--: nl!i :t hypol.lwso. 
l'Piig'tttso::, iL!It•g'n:nrlo n. ~~~~ et·urt~::I.]JtJ.'f!llf• t·nl- O l'l'~ttlt:~dtJ t'• t>NLn : dt~srlo qllt 1 ~n cnn~idl't'a 
loea::-:·· t~L ,po.;Jt,·.i:o. dn p:ll'dot• ti . .: dit'.·itu . ..; t•iris qllP twlns o:-: aca!.lloli!'u;-; ~ii.n uln·igtulo:-4 n. .JhzPr 
du I'Hitulao lmt.zdoll'U. p:11.·b, do.im',\' olwdt•euiHio :'1. imposir:iío, quo 
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e'da autoridade, de respeitarem aquillo que 
elles entendem que mi.o cbvem respeitar, 
uma de duas: ou não exercem as funcçúes cí
vicas de jurado ou viio desrespeitar constttn
tcmcnte esse symbolo que e respeitado por 
muitos. Portanto. estão estabelccidag as duas 
contingencin.g : ou excluir um indil·iduo que 
e bom dtladão, .somente porque tem ll!Ult 
crenQa diversa, ou obrigai-o a desrespc•itm 
aquillo que ô objecto de. veneração de outros 
seus comtemporancos. (.tlJwi':ulas). 
: Por consequcncit1 a observação •lo honrado 
Sr. senador de Minas nüo prevalece. Não lm 
contradição mt Constituir,•ito; e!ln, 1bi cla.1·a,, 
c!efiniu perfeit:tmente tt posição em que esse 
cidadão se devia. cotloc:1!'; M:ts o monge, desde 
que elle ittz pn.rte de uma communhão re
stricta tt uma. disciplintt rigor•ostt, si sahe d:tlii 
partt pmt.ieal' :tctos civis, :t questão e dclle l:'t 
comn, sun, Jgrej:t: esta ó que pôde rP.pellil-o, 
e que pótlo condemnal-o, ó que pócle nogar-lhe 
todos os recursos; mas tt sociedade c i vil, não, 
reconhece torl:ts as suas i'uncçües como ci
da.rliío. 

Feitas esta.s l'Onsideraçües, pede tlesculp~. ao 
Sr. presiclente por ter occupado a smt attcnr;iío 
incompetentemente (nao ap,iorlo.<), c ttgwwda 
as explict1çücs ttntoristlclas do illustre mcmiJr'o 
da commissão de ,justi~•a. 

O S1·. Ta.vare,.. Bu.stn:o;-Sr·. pre
siden t.,, corro ao appello feito pdo honrado 
senador [lOI' S. Ptutlo, que acttiJou de Jil!ltu·, 
c daria pttrabens :t mim mesmo, pm· ter m:tb 
uma occasiiío de trat:w da matol'itt cm clis
cussiío, si niío tivesse a certcztt de C[UC nadtl 
mais poderei adc:tntn.r, ao que disse mt sessão 
de hontem por fb.lttt rio conhecimentos ma is 
amplos sobr·e tão importt1nte assumpto. ( Ntio 
ttp,dacln.<,) 

Si hontcm, Sr. presidente, ltlmontci que 
não fizesse m:tis p:wte desta L'ILStt o itlnstmdo 
autor do projcd;o su Listitutivo q 110 se ncli:t em 
discussilo; si fiz sentir srm a.usenda qmtntlo 
trtdavamos de mttteria do t:11Jta relenmcia 
cm que tt coopertiÇ<iLO illustmda. de S Ex. cn
Ctllllin haritt a discussão cm o relem :t assegm•ttr• 
o bom exito do projecto de cuja clcf\Js:t me in· 
cnmbi, tüo ~cimente pol'tcr· ~ido l'Clator L! o p:t
l'Ccer· q uc o prelerilr tiO do uoiJI·~, seun.dot· pelo 
Rio Gmndc do Nodo, nmis motivo tollliO lwjc 
pttr" clt•plomr a mrsenci:t de S. Ex. porque 
Hinto-mo embamçado p:u·tt eot·r·cspout!m· its vis
UlS elo illustr·ado senador pm· S. Ptlulo, q uc 
mo prourdcu na trilmmt, tlanclo cttbttlrcsposttL 
ás duvidas que suscitou. 

Antes de tudo devo dizer com tt J'mnquom 
quo me cttract<•J•istt, que si S. Ex. nii.o m,, ou
viu liontcm qu:tn'IO tive tt liotH':t do occup:n· 11 
attençiio do Senado fbi tão SLlllWiltc' pol'que niro 
quiz, po1·quc S Ex. esteve p1·escnte dtu·anto 
:t d iscussüo ; m:ts n:ttm•n,lmcnto, ou tonclendo 

que pouco ou mtda poderia eu :tdcantar sobre 
ti ma teria .. , 

O SR. RA:'oóGEr, PllSTANA-Niio apoiado. 
0 SR, TAV.Ul/lS BASTOS ... nií.o pt•estou at

tenc;n.o n.o que eu· dizi:t ; m:tis ttwde porem, ao 
ler osjorn:ws •lo dir1, ponderando sobre o as
sumpr.o elo projecto. tr:Ltou tle examim1l-o e 
ao seu espirito Incido suggerimm as duvidas 
que ttcttbou de formular e p:1m as qunes pede
me os ncces.<:u·ios csclarecimentGs. 

Corro, portn.nto,como tlisse, ao appello feito, 
dantlo as expl.icar;ties que puder· sobre o as
~nmpto. 

Sr. prcsitlen te, o ltom•ado s~mador por· Siio 
Pa.nlo tleseja mhe1· a que dir·eito esW.o sujeitM 
as ordens l'eligiosas. Dir·ei ao nobre senador 
qneo projecto substit,utivo acceito pela com
missi'Lo de justiça. c legislação responde cabal
monte u. e.;l.tt pm·grmt:t. 

Hont.cm. Sr. presidente, lembrei aos nobres 
sc•Haclores que se acl~twum pr•escntes o histo
rico d:t lei; mostrei qu~ quando se tratou 
dest.tt m:tbria no congr·esso constituinte. al
guns con;.:r·os>istas entendern.m que a disposi
ç•üo C[UC existitt no projecto de constituiçüo, 
oll'erecit!o pelo :.wvc•rno p1·oviso1·io pMn ser
,·ir· de base de discussiio tw trabalho daquella 
assembléa. 11 que restringi:1 o direito, confe
rido aos indil:it!~w~ e cunflssG~s religiost:s. pela 
mesmtt Constlt<uçao e pela let de 7 de .Janeiro 
de !SOO, de poderem exercer publie<t e livre
mente sou culto, visto como mttndam obser
vttl' tts leis de mão mor·ta, nüo poditt subsistir 
por contrttstar com o espirit.J clt1 mesma Cons
tit;uir;üo c lei citad:t, que ltavitllll estabelecido 
n. libei'C!ade de cultos c consequente separação 
ch igrejtt e do e,;tado e cortttdo todos os laços 
de clcpendenci:t entre elles; que elltt destoava 
tln art. 8:3 cltt mesm:t Constituir;ilo, q uc revo
g-twa as leis do ant.ig-o reg-ímen no que expli
cita ou implicit:uncnte contrariasse no systc
m:t tle guver·no Hrmado peltt Constitttieão c aos 
pr·incipios nclltt consttg-rtttlos, c era éontrarht 
ao novo regímen tt referida. restricç.üo que vi
n \111 ttssim rcstttbcleccr o direito excepcional 
pelo q uni se regiam as confissões religiosas. 

Dtthi p1·oveio tL i<letl de substituir·, r. restric
çilo contid:llllLS jlll!tl\'1'11> oúse•·v,ulos O$ linlitas 
)Jus/o,,· po!!IS leis de 1Wio w.orla,pela que mandn. 
obser·vnr' tiS leis ele dil·eito eommum, pam que 
tlcas~e bet!l clm•o .que as leis de cxcepr;IT.o uão 
couttuutll'tttlll tnats a. r·cg-et• tiS sociedntles roli
:;iosas que do et!ti1o cm tlcanto se or•gttni
Stt,sem. 

Foi nssim, Sr. pt•csidentc, quo consignon-s<l 
n:t. lei J'tllHl:Lmc,nt:tl lL tlisposi•:üo quo tlb· 
cutunos. nl't. 72 § 3''. ~cguudo ti qual as Ol'· 
tlons religiosa.s dc,·cn\ ohsm•var tiío súmontc os 
[ll't•c·iLos tlo dit•ctto commum. 

l'tti'CC,<·lllC que estlt perieitn.meutB demon
strndo, cm visttt t!isto, que csstls or•dens niio 
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cstiio sujeitas ás leis do mflo mort:t, porq.mmto 
:t Constituição separou o Estado dn. fgr·q]n.. es
tn.ldeceu n. liberlludo de cultos, Jbz desttppl~
rccer todl\ :t dopcndencitL entre o poder espl· 
ritual c o poder temporal. · 

Mas, pergunt1t o noln·e senador pm· S. P1mlo, 
que .leis do direito commum siio essas 'i 

Mas, si o nobre senador· entende quo o 
Jll'Ojecto precisa se1: modificado. .ap_:esen}e 
emcnt!ns, porque nus tllL commJssuo nao 
lttzemos questão tUsso. O que dese,jamo~ é 
mclliot·lll' o estado actual do nosso tlil'eito sobre 
ttio impol't.n.nte :tSSUlll]Jto; lbrmar umnlei,clljlt 
necessidade se torno imperiosu, porque, repito, 
C ]ll'CCiSO I'0g'Ular li diSDOSiÇÚO constitllCÍOJltLl. 

Si o ltonmtlo sena.rl01\ pot·tanto, niío est;\ de 
:wcôt•tlo com a commissiT.o, si dcscjn, melhot'<Ll' 
o pl'o,iecl.o, venl!n. a.uxilia.r-ncs. porque o quo 
se IJllér ê que não continue o que exist.~ ... 

Sr. presidente, cstrn.nho que o no~Jl'? se
nador tíio lido em direito, ntlvogado tllsl.mcto 
como bi cm S. Pnu.lo, o escriptor cmeríto,q ne 
redigia uml\ das tbllms mais i1nportantes dn. 
C<Lpit:tl daquelle estado, Ji1r;:t umn tn.l por
"'UJlti1. O S!t, Gn. GouJ.AR'l'- 1~· ncccssa.rio J'azcr
"' MltS, .iitquo s. Ex. a Jbz, direi que o direito so a.lg'l!lll<l couslt, ]lOl'fJUe não existe lei regu
commum quer dizer ns leis que regem ;!s. so· !ando nnJntcl'iu, 
cicdudcs ch'is c :'ts quaes devem ficar Sll,JC!t<!S o SJt. TAVAJtJ~s BAsTos- O liom·atlo ~cnn
rts ordens religio81tS que quizet·em :ulqmrn· dot• levtlntou umtt oul;m questão, pcrl:'nntn.n
porsonali~lade .J_uridic:t ·. . elo 11 q nem ficari:1 m pertenccudo os heus das 

O que e prectso, porem, o csl;.al.Jclccor lllll<t ot•tlen~ J•cligiosas que des:tpparece,~em, 
lei regn!i1nclo 11 liberdade conlbrHh pelo log-ts· Estlt duvid:t tambem jt'1 está rcsolvitliL com 
lmlor constituinte no 11rt. 72 § a" da Consti· unm emendn. que otl'creci á consideração do 
tuição.porquc, como st~hc o Senado, não temos Scn:ulo no sentido de ficar su bsistimlo o direito 
outra lei sobre o assumpto siniio <L lltt arde· do Estado soht·c os bens tle que ~c 1telmm de 
nar,,íio, livro 4'', titulo -H, intitulad:t t1~as socie: posse as conflsslie:; relig·iosas, nos termos das 
dados c co,uprmldas. Mus. como t 1sse MJ m leis em v igot•, e e$t<L emenda acha-se impress11 
llontem, essa. ordenuç,f[o é cm muitos pontos c Jbi lJOje distribuidn. 
obsoleta, e incom]Jletlt em outt-os. Assim vê o nobr·c senador, que n.ntcs t!c 

Não devo l'eprotluzil' hoje o que llontcm S. Ex. jú en havin levnntudo a questi'io o 
disse par1t prova!' este as,CJ•to, Jll<·smo pm·qtw procurei rcsolvel-tt tlc modo justo e cquitn· 
estou convencido que o nobt·e senador ntio tivo. (lia "'n rt}la1'to, ) 
quererilt que us sooiedudes religiOSl\S, ,no. ~·c- Isto porque as ordcn.~ religiosas esmvnm no 
gimen de liberdade creatlo pela CostJtmr;ao, uso e g-ozo de lJens do Vltlor immonso, possu
continuassem a se reg-er llCI<t ohsolctn. ord. indo de norte ao sul do paiz conventos, pro
livro 4" titulo 4'1, unic:t~· que possuímos soul'c dias c {ltzemlas, de modo que era p1•eciso de
sociedades civis, exceptuadas :ts socied:ules tm·millllr em lei CJUO destino teriam esses 
anonymas, que tem smts leis especiacs,porque bens : si fton.riltm em poder dtts mesm:ts 
nfio temos lei que se applirgw exclusiva.mer~te or,lcus, si continuari:.tm olln.s a usuJ'niil-os 
às sociedades religiosas, assim como não exts· como a tu llo,je, ou so serhtm devolvidos 110 
tia no direito roniano, de modo que niLo temos Estado. 
ao menos o recurso do direito sullsilliario. Sabe o l!onmdo semulor que 11 l'l\Zi'Lo por 

Em vist:t disso e que se Jilz pt•eciso rJuc _es- que o Estado sempre chamou a si o direito t.lc 
tu!Jdeçamos um:t lei que reg-ule as J•t•!ar;ues JH'Op!'iedudo sulll'e esses bens, Jili po1· ver que 
,íuritlictts das ordens religios:t~ P<II','L com ~uus o cspit·ito rclig-io~o em g'l'lut exc2ssivo, o 
membros e destes p«m com Lm·cun·os, IIJ•nutn- HtJHtti;nno que lmvia. no pttiz, thzi<t com que 
olo-~c l'C"'l'as peJas qwws t!emm ollas se ot•ga- muitos lndivitluos leg-assem ~mnde pnrte de 
nisur e :~dquil'ir personalidade jurídica. smt 1\.ll'tumt,e muitas vezes toda,ús ig-rejas,uos 

Tmnucm llOntem. Sr. prcsitlentc, mostrei eonvontos, etc. de modo quo dcpt1Uperuvn.-se 
Cll!TJO se tinh:t organizado o projecto r1t1e so assim o p:tir., gmntle p:trto de smt riquer.;t 
:tclitt cm discussão e qmws as eircumstttnchts desviava-se Jllll'lt o estt·angoit•o, Jlllrlt rt lgrqj11 
filiO concorrerem pam sua. Jt~rn~tH;iio .. lli~so de !toma. Fomm estas CO!Jsideraçües quu 
CJUe o pt•oj ecto nüo em d:t comllllssao do ,Jll~tJ\'ll tloter'lllinamm as lois tlo mito morta., cm v i r· 
0 ll'gisln~iLo ; qtw a iniciatiwt tinlttt partido do tudo das quaes as ut•dous l'üligio~;ts n~.o pu· 
nobre son<tllor• pelo Rio Grande do N.ode, diam veullcr•. nem ü•octw, não llllditll!1 
q uo o ILIU:o p:.tssa~n u.pt·cseutou um. Pl'O.lt;ct?, cO!llJll'l\1' nem Jhzcr contrncto ncnli um OI!Cl'Oso 
ao qual JbJ oJ!or•cctllo pelo TJi'. .Jo,e Hy.~·m1o sobro seus bons do qualquct• natut•ostt quo 
um substitutivo. A commissãu Yendo que o JiJ,so sem lll'CVi:tlicenr,,<t do g-overno. 
substii.utivo oatislh~i11 mclhot• o punsn.mcnto Ern. estou l't•g'ilJWU tlns tl!'dens religiosas; 
do le,·islatlor consl;il.uiuto o ]ll'l!f'JiCiiin. 11 omis- mns tlc~tlc qUI' n. Cunsl.il.ukão ostahelocon a. 
:-;fi.o d7ts iLtti;ju·n,s leis Jlfí.u :-;ú qunuto ú:-: socie· HCJHLI'ac.~~.o dn. lg'J'llja o tio Estudo a Ji!Jcwdndu 
rlarlus civis r:~mo quanto n~ J'eligiosas, o ncel'i·j d~~ cultos, eonvem salJCl'tt !Jttom :;crfio tlorul-
l.ou. VJtlos esses 1JCIJs. 

., ------ - -



I 

-

sc:ssÃo E~I I DE .rr;r.uo D8 1802 143 

.TiL hontem disse qur. n Igrejn sempre clm- corpora~.üe> religiosas cm virtuclc d:t Consti· 
mau 11 si esses bens c citei as opinities dos ca- tuiçi1o Feder:tl. 
nonistns cntholicos o nte 11 disposiçlio do Syll~t· o sn. A~mmco Lona di1 um n,p:wtr,. 
btts, nn qual negn-se ao estado e nll!irrna-so 
Pnrn 11 Igri.in 0 direito aos bens d:1s ordens re- O Sn. TAVAI\I~s BAsTos-Essas associaç,ões 

regem-se pelos Reus estatntos. Que Jn[],l vem 
~~. ' d o poder tempo!•[],l .lllii)C<t recoi!heceu es~e qne uma a.ssociaç,üo se Jurmo decl:tran o 
direito, como mo.<tt•ei Cltnndo chversae l01s que os membros della não podem dispor dos 
llescle 11 ordennç[o pelas qu:tcs sempre 0 pollct• seu' bens? Porém, as que quize!'em dispor 
tempoml chamou tt si 11 p1·opi·iPcladn des~2s dc•sscs bens, aclrluirit• pm·som1lirlu.tle jul'irlica, 
bens. Portanto, scpamdo o Est:tdo d:t l;.(rl'Jll.. t,2em de se regul:u· por este project;o. 
e bojo que, segundo disse o Intemuncio Apüi.- ~ Sn.. A~m1uco Lona di1 um apu.rte. 
toliéo, o Sr. Spolvet·ini, n~.o est[o nenlmm:1 ,, T r , · -· t 1 O ..:1t. .\VAltES 1Asros-,s assocm~'ues que 
dessas ordens suusis ·indo segnnt o suas respe- nii.o tbrcm socictladc~ tlllOJI)'tims, que se rc· 
ctiv<IS regras e const.ituições; niio li passivei gcm pel:ts su:ts leis especi:1es, t.levcm se orga
quc melhorem de posiç[o cm detrimm~to c!o nisn.r de hoje cm dc:tnte tle conlurmitladc 
estado; n[o lm l'az[o pn.ra que se lhes de l!O,JC com n. Lei flUe cst:1mos thzendo. Desde q uo ell:ts 
mais do que tinhmn, isto c, que n.lem do uso elnbomndo atlrtnimm person:tlitl:tdc jurídica, 
c gozo desses bens, tenhnm ~tinchl H. proprie- pôdem p,·,r c dispor de seus bens; si n[o qui· 
dade dellcs. Por que raz[o,pois, h:wemos hoje zcr·cm üispi1r, niio Im pr·cjuizo nenhum par:t o 
do cecler a essas ordens toda ess:t riqucz:t 1 t . . I Et lo Est:uo. 
immensn que es :t no Pt1IZ c l c CJ ue 0 ' 8 ac !:iii o estas as cxplicaQtic~. Sr. prcsitlente, que 
nunc~ lhes reconheceu o direito de propric- julg-nei necessario dat· ao nobre senador por 
dade 1 • . • 1 s. Paulo. Estou prompto a voltar it tribunn 

Por iSSO apresente! a en~e~tla querc_con !C· p:tr:t explicar qun.!quer outro ponto do pro· 
ce ao Est:tdo o mesmo dtre!l.o que. ~empre jecto si por ventura tbP necessario. 
teve, sem que fiquem as ordens de pewr con- · ' 
diÇ[o, p,,rque contimmm como chtn~es ti usn.r 
c gosar dos bens de seu p:ttrimonto, com [1 

unicn rcstricção de não poder delles dispor. 
( Ho ·wn aparte do 81·. Rmu;et Pe.,tana.) 

Bem; as que de ora. em dcante se ct·ear?m 
entrarão no regimen c.ommum, e sem per1go 
)'Urtt o estndo, porque não existe hoje o fitmt· 
tismo que imperava d'antes. 
. Disso tem o nobre senador [1 provn. no seu 
estado onde a igrejn dn. Appurccid:t par:t onde 
ttflluia grande numero de tonwiros que de todtt 
~t parte vinhn.m trazer . seus obnlos tL. ve
nerando. imagem, n.lllnencta que tem sensivel
mente diminuido, 11 ponto de achar-se hoje re
duzido a um terço o rendimento elos corres cht 
mesma igre,itt re~sentc-se do :wrelecimento 
do espirita religioso. 

.Tit vê o nobre senador q ne esse espirita de 
fttnatismo vai decrescemlo ; ho,je ning·uem lt•gu. 
mais sua fortuna iLs igrqjtts. Por consequenci:t, 
nfLo lut perigo de que essas ordens. rrgendo·sc 
pelo direito commum, venlmm prejudicar o 
Esltttlo na livro disposi~·[o dos bens de sen pa· 
tl'imonio, uma vez quo com a cmondtt que 
tlpresentel fica gltmntido o dir·eito ao mesmo 
estado quanto aos bens adquiridos pehts or
dens religiosas no tlominio da.s leis tle cxce· 
pç.üo. 

Não sei si attendi ú.s perguntas quo tlzct·a.m 
os nobres sen:tdores. Si deixei de rc~pomler tt 
algunm, pcr;o q ne mo tlign.m porq no :t l!uderia. 
tle rlllll t!'al:tll!OS é tlu ~umnm imporl.:tncia e 
convém que ~L\i<l nmplauwnto rli~entitln.~ Jl:il'!l 
C[UO litr;n.l!llJ~ l\llllt lt•i fJIIO COl'l'l'RJlOilli:t a. l'XI· 
gc11citt du novo regi meu um q uo enl.mrum as 

O Sr. Am.erico Lobo-Sr. presi~ 
dente, honrado pela reJ'erenc:i:t do illustt•e se· 
nadar por S. Panlo, volto it questiio simples
mente p:tm lembrtu· q uaes sejam as condi· 
çties cssenciaes its corpomçues, e pam con
cluir. como conclui ilontem, que no projecto 
substitutivo nfLo se tr·:tta de cor]lOraç.ües, se· 
n[o de sociedades particulares. 

Entendo que :1 mttteri.~ do substitutivo é 
inutil, por· mai> que mereí'<t cm meu con
ceito o seu illustrc :tutor, o Sr. José Hrgino, 
cm quem reconhecemos todos alt:t capacidade, 
mas que neste assumpto ni1o deixou de s:t
cri tlr:ar nas aras d~t pr·evenç[o. 

Que quer o suhstitutivo,Sr. presidente~ Elle 
crett um typo unico e uni Jbrmc de sociedade 
onde os membros mttnchtm e clispoem como 
dentro d:t pt•opritt cas~1. Mas as corporações 
süo mn:t entidade do espirita c d:t lei; um:t 
:lbstl'a\'ito tão complct:.t I[ uo seus mcmbros,pes· 
sons pliysieas, siln men~s representantes delht 
do que o somos tht mtt;ao ... 

O SR. Go~ml\'so~to-E' quest[o de pulavms. 
O SI~. A~r1mrco Lona-Nilo, meu collegn, 

tliYc!'gcm muilo das sociedades ~tnonymtts, 
:t quo as cqniptti'tt o substitutivo. A sociedade 
:tnonymn. ti uma uniiio do cttpilttcB pam :t con· 
secus~[o do um tlm.commercial ou Lucrttti\·o, 
com n. rcsponsn.l!ilillnclo limitada. dos accio .. 
nist:ts 11 n. illimitat!tl tlo~ tlircctnras, emqtmnto 
n. cOI'JltH'tt~·iio cxisl.u com o aJIIliquihtliHlUto tlo~ 
intlivitluo~. qnc tlt•sn.pparecem 110 g'L'ttllllO tmlo 
ú. seutullmw;n. tios tlotitlos q no :'t. portn. tltt. pri-

,. , 
I' 
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são trocn,m poL' um numm·o o nome de b:tp-/ O SR. GoMENsoao-Por isso foi que eu disse 
tismo, mdliOL' ú. ~c!rnellian~n. tio univm·so q11e que é uma questão de pahwras. 
se ~~n!)md: nn, s~i.o. do De.n~: lllt li'>L'IIlll da o s 1~. A~nmJCo ~oBo _ Não 0 questão de 
concep,.LO p.tnt. ICI,L,t, (.-tp 11 lo,,,) palu.VI':ls : todlt soc1edade per•petua depende 

VV, Exs o!l'emlem n. c·r·enç,n.. Como :teci o- ele um pn.r.rimonio in:tlieni1Vel; ninguem ata
nist:L de Jllll:L socier\;u\e, o individuo pt•n.ticlt c11 o pntrimonio das corporaç:Des religiosas, 
:tetos iw.lnst.riaes ou met·calltis, mas, ·como a. penas proldbem as le s existentes que pos
crente,nunc:t. stutm bens alem de certn. somm:t, e manda-

A creur;n. esl:'t 1\'>r:t n :teima tio mercado, c lhes convertel-os em titulo' da divida publiclt. 
só pode enwst.ar com :1 scir·nci:t. !sto constitue mern s •rvidão negativa, e bem 

Como eu dizia. lm pouco, llit vit!n. soci11l as ntil e necess;wi:t porque não se ;tdapta com a 
corprn•açüos l'OII,t.il.ncm orgn.ni~mos cujos religi:i.o :1 J'Llllc~::io agricol:t ou industl'ial. 
nwml>t·us ,;io ]xu·l.ieula~. mas cm summn. Nem se pi',do comprc\tendcr como n. Con
clln.s mPsma' niin pa~snm <lo g'L'lttH!es omann.- stitui,,fi.o li:lj:t permir.tido :1 meros detentores 
,,jps tio podei' publico. on ustmrios :1 ltllicação ele bens que pertencem 

S:i.o como 'lllllt win do pl:mctas o s;Ltellitcs ao domínio nacional, como se tem dito sem 
gyt'al!liO cn; tornt:l do gmntlo sol que é a contestaç,ii.o no Senado. 
lei. 

E;;t:L vcrtlnde ú qul\ o substit,utivo ,Llcsco
n l1cce n oJl'cnt\e, assim no passado como par: L 
o faturo. 

Contt·atliNc o illust,t•o scna.dor pot• Al:woas 
destle que r!ccl:tre p:l.tt•iot.icn.mente que lloma 
não tem i ngerencin. ou pi'OIJI'iudalle algnm:t 
nos lJens de nossas coJ·porw;ties religiosas, e 
nU:o substitue ou uiio l'L•conllCcc a llscalisaçiio 
do Estatlo. 

O Sn. Gmu~:-;sotto-llepois tlo extincto o pR
tlt•oatlo ? 

O S11. ,\.;\l!liUCo Lono-0 p:tdt•oarlo t'J cousa 
tliJJ'erenl;e, l'CSlllliC·SU 110 dil'Cil,o tiO n.pl'eSCll· 
t:w:i.o pn.m n. eollw;:lo t!c ect·tos t::tl'g'M ou !Je
ncficios, ao p:tssu que Ü'lttluno.> do t!irdto das 
cousas. 

N:ts corpot•açücs os membros não sfi.o con
tlominos do ptttJ•imonio, mas a propriedade 
deve eslar cm quutqul•r parte, log-o cstit mt 
nn.(;ão. 

Si os mrmbros ti:!. cot·porar;fi.o s:i.o meros 
l!SU:Ll'io.~ ou tletent•>l'C' dos !Jcn' pn.tl'imoni:ws, 
o eln.t·o que• tlelles nii.o pmltJl!l tlisptW. Po1· 
issojltiJln,is accusn o Sr. Lueen:t tdn. prohi
lJiçi'lo f!IIC poz :'t, vcnd1t. dos bens de nosstts cor
l'at;ões relig·iosas. 

S. l~x. pt·ot·ctleu, :1 meu ver, cons\.it,Hcio
nalmcntc, pot·qn;tnto. lllillllln.iltlo n. Constitui
ç:io oltSCI'\'it,J' O rlii'UÍI.Il CUIIIIIIIIITI, U de direito 
COII!IIllllll 1[110 o,; llll'SIIIIIS IISIII't•IICtU/l.l'iOS H;io 
possam allieim· n. propriedade dos 1Je11s do 
usu lhtel.o. 

O Sit. 'l'AVA1t8s BAsTos tlit um apn.!'to. 
O Stt. Aw·:1uco Lono - E<quece-,;e V. Ex. 

f!lHl uma tlltVem quu p:tss:t tlebttixo tio sol 
deix:t do si umis si:;unl do que o membro do 
um:~ em·por•;tt;flo. (.l1•ut•tes.) 

U111a. de tinas : ou as socindatlos religiosas 
so lbt•ma.llt sol> o l.ypo rio sul•sl;icut.ivo, ti dei
xam de ser col·pot•ar,,Ctes; ou niio so r•cJbr·mu.m. 
o o substitutivo as tloixtt de Ju.do. 

0 Sit. 'l'AYARilS BASTOS- 0 que digo é que 
as ordens que ele om em de1tnte se orgltnisa.
rem ele accortlo com n. lei que est<tmos elabo
l'n.ndo, essns podem dispor dos bens C[UC adqui· 
rirem, porq 110 essas ordens ctthem nas llisposí· 
ç'ões do tlireito r:ommum. 

O Sn. AMJnuco LoBo - Assim como disse 
V. Ex. que o projecto do nobre senadorJlelo 
Rio Gmnde tio Norte só 11tt~nllia its or ens 
relig-iosas, repito que o substitutivo é que de 
todo nfio as nttende, porque o r.ypo del!as é 
outro e tt.·;tduz-se nn. perpetuidade ele sua du
m~'í'í.o e mt inalienabi!iclatle dos bens. Nem 
ncreclito que :.1 Clll·in. Rom:.tn:t admitta ordens 
nos molde~ do sulJstitutivo, porque poderiam 
ser 1l.té :trmatlilltas it i'é elo povo. 

0 SJ~. 'I' A VARES BASTOS- Agora tWeniH1lll·Se 
I{L COill tt Íg'I'C,ltt. 

O SR. A~mmco Lono - Si V. Ex. reivin· 
dica. pnt'lt a naçü.o o tlominio dos bens das or
dens rcligiosltS, c:~mo consente então em sua 
:Li.IICIJ,t,,:i.o '! (AJH'/es.) 

Parece-mo. Sr·. presidente, ter mostrado 
que intet'Jn•cto verlladeirltmente 11 Constitui
,,~fí.o, nem enxerg·n nisso heresia. algumtt. Si as 
sociedades relig-ios:ts Jbssem 11s unicas sujeitas 
:'t.s luis r!n. mrr.o-morl;lt, nesse caso el\11S pode
riam invoea.r o direito commu1u p:tra se exi
mirem tle~sn. l'estricçii.o: mas it. mü.o-mort11 
esl.:io sulJmcoJ,ticlas Olltrn.s sociedades ou corpo
l'il<;õc·s d vis, log-11 as relig·iosa.s niio se ]lotlmn 
qucixm· ouso t•ximir dess11restric~'ão, llc ra
z:í.o o~onomic11 e social 

O Slt. TAYAJtl~s B;sros· tlit um ap1trlc. 
O Slt, AMI~mco Lono-VY. EExs. ó'quc, por 

pcl,ir}ii.O do pl'incipio, ornprcstam it Constitui~'üo 
u. extinc,,fi,o t!as leis do mão-mortn., e vejo com 
pczar que, sendo e~ttt 11 pt·imcit·a vez que 
UllliUeio ost:t opiniii.o, para mim Wo clam, 
YV. l!::.l~x,. a t'n"nbam 11 pontu. de bayoneta. 
Eis o texto constitucional. (LJ.) 

Adquirindo /Jcns; nem f111la em disposição. 

-
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0 Sn.. TAVARES BASTOS- MtLS, C[UC!l1 pôde 
adquirir, póde dispor. 

O SR. A~mmco Lonn - N;io pôde n.l!Je;w 
quem ntio tem n. livra dispos!c;ií.o. 

Obser·vadrt.• os rlispa.•i(!Ü!I.< r/e llir·eih cnm· 
mwn, este direito applicn.-se quer tt uacionttcs 
quer n. estrangeiros aqui residentes, ~alvo 
excepção de direito intet·nn.cionn.J. Supponha· 
mos que se introduzn.m chins no terr•itoriu dn. 
Republica. e qne á sombra. do llimito cornmum 
uma. velha requeira n. profissão das armu.s, on 
um ancião dcct•epito reclame tt amttnwnt;tç,;i.o 
devida. ás crocmças. (Riso.) Htt nadtt de mais 
absurdo? · 

Nilo, tL n.pplicaçiio das regras do llir·eito 
commum depende dtt natureza dtts lrypothe
ses: certos direitos, mesmo, como os de litmi
lht, não se cstcmdcm as pessoas .i m·id ictts. 

Quando advoguei cm Lcopoldimt, encontrei 
o legado de uma cscr·twtt ;t Nos:;n. Senhora. 
Requeri a sua liberdade e de prompto lho foi 
deferida porque, si Nossa Senllor•;t nfio podia 
possuir escravos, a irmandade religios[l. nüo 
poditt exercer sobra os ingenuos o poder· cor
respondente <ta de pae tb litmilia. 

Agora, Sr. presidente, respomlerei ao nol1ru 
senador por S. Pttnlo. 

Em verdade, tenho littt·monisa.llo m·tigos d;t 
Constituiçiio appttrentemcnte ttntn,gonicos, por· 
exemplo os que se reli:Jrem 11 cleiç,iio pm<iden . 
cial. Niio sorr•ilr-mc a. i'ortun;~ na vot.ttçiio da 
lei de estado de sitio em cuj~1 tli~cu;;>iio pro
puz conciliar o i1l't. 20 com o 80. Confesso, po
rém que, a meu ver. não ha possível harmonia 
entre o§ 4· do art. 70 e os§§ 28 e 20 do art. 72. 

Separatla a igr·o,ja do Esta..:! o, ó livre a Jl!'O
fissiio religiosa, quem q uizer· 11útlo s.,r· l'mde, 
mas o Estado não deve rcconlrccer• esse voto. 
No emttwto o art. 70 § 4' reconhece a renun
cia da. liberdade .intli vitlrml. 

O Srt. RAr-oaEr, PBS'l'ANA- V. Ex. con~itlct\L 
tL liberdacle ou1 <LlJsoluto. 

O SR. A~mRICo Lo nu- Como, si n li bo;·
.Llade o indivisivcl? O nohre semulor tt.ppt·ov;t 
a disposir:iio do uma constitukiio f[Ul! pormitt;t 
e consagl'O tt renuncift d;t libordtttle '? Sorne· 
lhante consti tuiç•ii.o litt•i(L um po\'O dl! e,;ertt \'OS. 

0 SR. RAt'\Gl~L pg,;'I'A:'íA- 0 que O fJUO c tt 
liberüadc 'I 

O Srt. A~mRrco Louo- A lib8t'Llatle u o 
homem. 

0 Slt. R.\1\'0Ef, pg~1'A:"'A- A Jibcnlado u 
li mitaila., i~so u lUlllL oxcop<,•ilo. 

O Srt. A~umrco Lo11o - Nosstt constituição 
pormitto ou nüo pot·mi Lle a rcnuncht dn liber
pittlo? Esl.tt o a q uost~.o. 

O ~tt. HANUI~I. Pgs'L'.\NA- Núo No uln•iga tL 
ninguom oiiLr.•tu' pn.t'IL um oOUI'<'UI.L>. Nus Eslttllo.~ 

:-m;.~u•J lJ - ~·, ·u 

Unidos ha plena liberdade c admitte-se o acto 
religioso. 
~~~SR. SENADoR- E' um[l, renuncia. tempo

rarut. 
. 0 S!t, RANClBf, PES~ANA - Quando quizer, o 

CJdüdao potle volt:tr ti ~ommunlriio. 
O SR. A~mmco Lo no- Admira que o nobre 

SCilittlor por S. Paulo, a. quem conhe<·o desclC 
os 1;rmpos a.ct~dernicos com ii campeão da liber
dade e entngclisn.dor• da democmcia, sustente 
agorn o § 4" do nrt. iO. 

lMe par·a.gmpho prohibe que votem nas 
e!cir;ües dtt ltepubica os membros das ordens 
ou communirhtdes religiosas,sujeitas tt oberlien
cias, cntretmrto o § 28. do nrt. 72 prescreve 
imperativamente quc,por motivo de crença ou 
de funcr;iio re!ig·iosu, ninguem podera ser· pri
vatlo de seus direitos civis o politicas, nem se 
eximir do cumprimento de qmtlqner dever 
ci vico. ( ApMI·~s do 81·. Rangei, Pestanct ) • 

T;1nw no regimen tl>L ssparnr;ão dtt igreja 
do J~stado niio ~c admitte a. renuncia perpetun. 
dt~ ltberdatle que n lei elo cammento civil não 
contém impedimento tle; ordem ou de profissilo 
religiosa. ( Cer• ;,.,·""n o< apartas). 

O que quero mostrm· é que siio inconci
linveis nmbus as disposições con.;titucionaes. 

Si por· moti1•o de crença ou de J'uncção reli
giosa. ninguem pótle ser pri vatlo de seus di
reito;, nem r>Xilllil'-SC de seus deveres cívicos, 
como e que u Corrstitui<;ão sancciona a re
nuncia dtt liucrlladc t~tu no extremo de privar 
o dtladão de txlos os seus direitos civis e polí
ticos, não !i!Jertttndo·o, porem, tios dever·es 
cívicos em gemi, c especialmente do imposto 
de sangue?! 

O vota monastico é a l'lmcçiio religiosa por 
cxcellencitt e :t quintessencia dtt c r e 11 1' a 
porqwJ o fmrle Jlc[L existindo somente pn.rn. 
Deu.~. c t.ol'Jla-se como que sohrohunuuro : 
a.l;antlorm o mundo, rompe os !a('os dn Jltmilia, 
cn.k;c n.tu tts le:s physiolllgictts, uiio •una. O nele 
se .vê 1\rnc~lío religiostl igu;J l ú, do> monges. 

Tod;wi:t, ;t t!espeito do ;; 28 do art. 72, o 
lht'ie perde totlos os seu~ dirc•itos civis e poli
ticus, não pude \'Ol<Ll' nem ser votado, não 
possuo lmrs nemlicrch1 ou testa; nüo existe no 
seio dn. sol'iedttclc nem dtt naçiio, do onde ó 
lmnido pam scmvro. 

Mitis eltl.l'tt e potonl;o contradicçilo, IHL lm, o 
tt r·ar.ão delltt ptti'CCb·lllll ser n se~llirüe: o 
projecto constituciorml decretado iwimitiva
menlo PL'lo :.roverno provism·io ostttbelecitt tt 
incomp;ttihilitlaüc cleot.iva u.tu tios padres oLL 
dos ptwoclios, e lemutou-se coutrtt isso 
gmndo grita. 

A Constitui<;ão passou rm lllL<t' ptLrte como o 
gnnwno pr•opor., mn.s WL di;;ens;iio HJll'esmltu.
t'anHLI !UUÍLUS OUteJlllttS l'UÍCl'OUlCS :Í. plll!lllo 
liiM'tlmlo de conseieucitt u na votu~;io n:"io se 
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reparou que dest'arte decretava-se uma con
tradicção evidente com o art. 70 § 4". Etn ma
teria tão capita.], não convivem dons pensa
mentos dimnetralmente oppostos; a lei deve 
ser logica e calcular todos os seus etreitos, 
prevenindo' q uaesquer desl1armonias ou tttt,ri· 
ctos, porque e a lei a suprema visão dos tempos 
e dos homens. Nossa Constituição não se livm, 
porém, do deleito de exigir do funccionario 
religioso, sob sancção penal, aquillo que lhe 
torna impossível. 

Não offereci. nem offereço emendas ao sub
stitutivo em discussão porque estou contente 
com as leis existentes sobre o assumpto. 

os casos occorrentes no juizo, acêrca das or
dens e associaçães regiosas. 

A seu ver ha um g-mnde equivoco neste 
modo de encrL!'al' a questão, em primeiro lo· 
gar de v e chamar a ttttençiio do Senado pam o 
modo porque se expt·ime a Constituição, ga
mntindo a plemt liberdade das associaçües re
ligiosas: dedara explicitamente que serão 
redigidas pelas disposições do direito ct.mmum. 
E o que e o direito ·commum~ E' mister ve
rificar o valor desl.tt expressão. Direito com
mum niio é sómente,como alg·uns suppõem, a 
legis!açrto restricta do Codigo Civil ou das or
den:tç,ües do reino, diz o orador, entre nós ml
mittidas; nü.o; o direito commum compre
hende o que a legislação civil codificada de-

Receio ag·01·a que, sendo minha opiniiio tão 
fraca por falta de com.Pet.encitt de seu auto!', 
E' encontmnrb outra jtt formada nos penetraes 
da prevençãO que UCabOU e,r,.abrupto e CX•Jli'O· 

p1·io Jllarte com as leis de mão morta, Jaçamos 
deveras um grande mal ao paiz, permitindo 
typos irregulares ou tumultuarios de a.sso· 
ciüções, iL sombra de cujo disfarce se nos des· 
pojem d11 propriedade que nos pertence, de 
bens ora possuídos por meros detentores. 

O § 3' do art. 72 não se illuminou, pare· 
ce-me em nenlmma discussão do Congresso 
Constituinte, onde reinou, de certo, .a. febre do 
radicalismo ou antes de um libemlismo a ou
trance. 

0 SR. LUIZ DELFIN'O- V. Ex. O que tem 
mostrado é que tem razão contra ii Con
stituição. 

O SR. A~mmco LoBo -Perdão. jiLmttis terei 
razão contra a Constituiç,ão de meu p:üz, q ne 
é um monumento de sabedoria que V. Ex. 
dest'arte chama irracionn.l! Não direi mais 
que ninguem teriL razão contra ella, porque 
para que o art. 72 § 3• contenha um contra
senso, e preciso dar-lhe uma significação que 
não tem de facto e de direito, e lhe attribuir 
aquillo que não est[L nem na sua lettra nem no 
seu espirito. Quer V. Ex. contemplttl·a em 
smt perfeição? B:tsta despir essa esttttua do 
Phidias de vãs ot•natos e de anllt•njos obsoletos 
para que clla se ostente verdadeira, baila e 
correcta. 

Tenho concluído. 

O Sr~ Am.aro Cavalcauti vem 
dizer duas pttlavras aindo, sobre esta questão; 
limitar-se-1m porem tt umtt unica pttrte, ao 
que se refere as disposir;ucs actuaes, porven
tura vigentes, cm relaf,'üo ú.s sociedades reli
rriosu.s. 

termina, o que determinam as leis especiaes 
sobre as diversas relações dtt ordem civil, o 
que os V<trios estn.tutos e compromissos con
tcem,dcscle que estas diíferentes regrn.s seaclm· 
rem legitimadas segundo its leis, pela formn. 
e sobre a sancção da autoridade que nas epo
cas de sua adopção vigoravam. Assim não 
se supponlm que pelo simples facto da sepa
ração da. Igreja do Estado desappareceram as 
regms do direito commum applicaveis as as
sociaç,ues religiosas; subsistem, ate por vir· 
tu de da Constituiç,ão, a qual declara no art. 
83-que todas as leis do n.ntigo regimem sub
sistem desde que não contrariem no seu con
tendo o aetual systema. 

Esta declamçiio era necessaria Jazer-se desta 
ti'ibuntL, porque, se não fOra verdadeira, os 
que a quizerem contradictar,devem apresentar 
os l'und:1mentos do seu pensamento opposto; 
porque lá Jüm se deve Sttber que um estado, 
em uma soeiedadc orgi1nisada niio se compre
hende associaçfto individual, nem entidade ttl· 
gumtt moral, sem achar-se actualmente sujeita 
a uma reg·ra, estatuto, compromisso, lei ou 
disposir;ão Jegü.l que vigore para o caso. 

Por conseguinte, dizendo a ·constituição que 
as associttçües religiosas tiram plena liberdade 
de culto e de propriechtde e que serão regidas 
nesstt materia como qualquer outra entidade 
do direito commum, não se relere ellecti v a
mente a deftcicnciit t.ltL nossa legblaeão a esse 
respeito; não, relere-se ás regms,'estatutos, 
compromissos ou qualquer nome que se,ia, 
pelos quaes eram legalmente reg·idtts. Mas as
Rim ó porventur:t? O direito de mão-morta 
desapparece, pois que esse consist.ia, clirit em 
termos brevr•s, cm que .essas as~ociações não 
podiam dispor de seus bens, sem licença, em 
uns casos do ]Jttrlamento c em outros casos do 
Podo!' Executivo. " Occorrcu-lho a idóa de levrmtrLr d~t tl"ibtum 

cert:t ordem tle suggestücs u. este respeito pelo 
facto do lhe conslat• que cm •li I'CJ'SOS poutos 
do pttiz mu.f(isi:J•tulos o atlvof(allos hesitam. di!· 
vidu.m e até atllrmamq uc no momento acl:uul 
não ha legislaçiio llCla quu.l so devam reger 

Ora ip~o facto estiio cntent.lidas as outras 
diRpnsir;õcs que reg-ulavam o patrimonio das 
assodat_,f,es. Tot Jus elliLS · su hsistcm com seu 
vigor legal :ttti que hnjtL lcgislaçilo contm· 
l'li1. 

- -
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Todas ellas subsistem sob a direcção da au· 
toridude civil, porque todas ellas são regfdas 
pelo direito commum, equivale a dizer• que 
estão sujeitas as leis ordinarias ou ás mate· 
rias de direito commum. Pertencem :1 com· 
petencia do juizo ordinario. Foi por essa 
razão que hontem apresentando o orador 
uma emenda ao § 17, entendeu dever escla· 
recer a mate~ia nesse ponto, para que se 
saiba no paiz que actualmente existem regras 
no direito commum para os casos em que a 
lei for deficiente; existe o estatuto, o compro
misso ou qualquer disposic;ão que sirva de 
regra. até que por outra disposição legul se 
vote o ·contrar·io. 

Eis aqui, portanto, a razão especial por que 
vem i tribuna dar estas explicaç,ões, e a 
rn.zão porque quando, em dias do (LUno p(LS
S(Ldo, apresentou projecto sobre est(L m(Lteria, 
limitou-se a tornar bem claras as prescripções 
do clir~ito commum. Mas entendeu, ja o disse 
no Senado, que o seu projecto podia pm·ecer 
deficiente, porque essas mesmas associações 
que até aqui se reger·am por estatutos, com
promissos ou quo,esquer regms, podio,m querer 
reorgo,nisar-se ou mesmo fundarem-se noms 
o,ssociações no futuro e não salJerio,m o modo 
pelo quo,l devio,m se 1'undl1r. 

O pa,lz tem os melhores exemplos a respeito 
do, liberclacle ele instituições religiosas, em 
outros povos, tom o exemplo da America do 
Norte onde ha a mo,ior libei·clacle a este rcR· 
peito, emhor;1 não sr,iiL sem excepção, mtts em 
thcse, em regm geral !1. associo,ção religio,o,, 
como outro, qualquer se fôrma estabelecendo 
nos seus estatutos (Lquillo que lbi acceito pela 
assoc:açilo. 

Si assim é, pergunto, o orador : os estatutos 
de uma associação qu(Llquer, tts regms que 
lhe servem de bo,se, o,s suas condições, di1fe
rentes, etc., o que vem a ser ? 

E' um simples contmcto. 
Pois bem, no direito commum não cst[L per

feitamente regulado este direito de con· 
tracto. 

Mas dir-se-lm, e o,ssim parecerá aos ttutores 
do projecto substitutivo : não ó bastante mmt 
lei explicito, part1 este projecto e o nobre se· 
nador por Alagôas, alias com muita proce
dencio,, nos fez vm· umo, duvid11 ou umo, 111· 
cuna a preencher que ern. firmrtr a regm do 
direito a respeito do patrimonio actmtl dtts 
associações religiosas no dizer de S. Ex. 

E', conJbrme foi sempre entendido pelo di· 
reito civil, uma propriedade nacional. E' um11 
q uestuo Jo,rganwnte debttticlo, mesmq. do par
lamento urazileiro, e de longos tempos, por 
diversas vezes, o ultimttnwnte quando o go
verno converteu os bens desstts nssociat;Õl'S em 
o,polices, chtmando 11 si tL posse eil'ut:tivtt dessas 
Pl'Opriodades. Nüo cntmrà por oro. a orttdor 
nu, indagaçtí.o das regras do direito civil sobre 

essas associações religiosas. Dirá. apenas que 
em vez ela emenda do nobre senador que diz 
O~: . 

«Quanto aos bens de que se acham de posse as 
actuaes confissões religioss(Ls, fica reservado o 
direito do Estado, na 1brm(Ldas leis vigentes.» 

Talvez fosse de muior eff!cacia de momento, 
que talvez servisse melhor paro, obtjectivo 
que alei deve ter, uma outra emendo, conce· 
bid:t nestes termos (tê): 

«As sociedades religiosas de qualquer natu
rez(L, ora existentes, podel'l1m reorgo,niso,r-se 
conforme as disposições desta lei, continuando 
a usufruir os bens do seu actuo,l patrimonio 
po,m os fins de religi[[o, beneficencia e cari • 
dade.» 

Pergunt11ra S. Ex.: ·mas como? Nenhu
m(], orgo,nisução de sociedade chamarú. a si os 
bens da a.nterior, que de :tlgum modo desap
pil.recem, si esses bens são do esto,do 1 Respon
der[t o, S. Ex.: Si esses bens são do estado, :td 
CongTesso Nacional compete dispor de!les co
mo melhor convier ao serviço da nação ; e no 
momento actlml, u. emend:t nem afirma, nem 
nega ; suppõe que subsiste a mesmo,ltypothese 
não afirm(L a propriedade do estado, suppõe 
que ella é elo estado, mas apenas mantendo· o 
statu qtto, para poder delle usu1ruir para os 
mesmos fins de co,riclade ou beneftciencía. 

Parece-lhe, por conseguinte, que (LSsim OS· 
sas associo,çGes religiosas já poderão, deante 
de qu(LJquer outro poder, manter-se dentro da 
espl<em propriamente d(L consciencia.. 

Si esta emenda não é a mais acertada para 
o momento, em todo caso· envia á mesa, sujei:
tando-o, á consideração do Senado que delibe· 
rara como fór da maior so,bedorio,, 

E~rENDA ADDlTIV;\ 

As sociedades religiosas de qualquer natu' 
tureza, ora existentes, pode1•ão reorgo,nizar
se conforme as disposições desto, lei, conti
mmnclo a usui'l'uir os bens do seu actual p!1"
trimonio para os fins da religião, beneficencia 
e co,rid(Lde.-Amm·o Cavalcanti, 

E' apoiada o posta conjunctamente em dis
cussão, a qual encerra-se sem mais debate. 
· Indo se procecler it votação verific!1·Se que 
no recinto rstão presentes apenas 29 Srs. se
nadOI'CS, dos 30 que compareceram. pelo que 
se proccllo it clmmado. 11 que deixam de res
ponder os Srs. Elyseu Martins, C(Lttllld!1, Theo
doreto Souto. Jose Bernttrdo, Oliveim Gaivão, 
Aristides Lobo, SttldtJ.nha Marinho, Joaquim 
Felicio. Joaquim Mur•tinho e Generoso Mar
ques. (10) 

o SR. 1" SllCimTAmo intbrmo,quoosr.Elyseu 
Martins communicou á mesa que se retimva 
incommodado. 
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A votação do projecto fica adiada por ütlt11 
de numero legal. 

Segue-se em 3" discussão a qual encerra-se 
sem debate, adiando-se 11 votação por falta de 
numero legal, 11 proposição da Co.mam dos 
Deputados n. 10, de 1892, autorisando o go
verno a concecler a D. Is:tbel Curvello de Me
nezes, viuvo. do tenente retbrmado do exercito 
Helvecio Moniz Telles de Menezes, uma pensão 
vitalicin. de 50$ mensaes. 

filha. legitimo. e a. outra legitimada; o terceiro 
e um certificado da thesouraria da. Bahi(L, que 
diz (Lê.) 

Entram succ(~ssiv:tmente em 2" discussão, a 
qual encerra-se sem deb11te, os arts. 1",2", 3" 
e 4" do projecto do Senado n. 18, de 1892, re· 
gulo.ndo os vencimentos dos empregados do. 
o.rrecadação do imposto de gado . 

Segue-se em 2" discussiio, com o parecer do. 
commissiía de tlmmças que entende que o se
nado delibere, o o.rt. I n da proposição dtt 
Camara dos Deputados, n. 12, de 1892, conce
dendo 11 D. Maria Theodorn Ribeiro e á menor 
Izidoro. Maria dos Passos Ribeiro, fill111s elo 
falleciclo desembttrgador Antonio Agnello Ui
beiro, 11 pensão de I :200$ o.nmmes, rcpo.rtida
mente. 

Os~·. Ro,;;a Junior- Sr. presi
clente, a llonradtt commissão de finanç<as limi· 
tou-se a dizer sobre esta proposição da. Cam:tra. 
dos Deputados que seja. admittida. it ordem dos 
tmballlos. 

Vejo que esta proposição concede 11 Maria. 

O mais são nomea~·líes do Jallecido desem
bal'gador . 

Por estas circumsttLncias, !'ui lewdo 11 cha· 
mar tt :tttençií.o do Senado pam esta proposi
ção, que não me parece justificada. 

Cumprindo assim meu dever, clemonstro que 
nego meu voto tL est:t concessão c acredito que 
meus honmdos collegas resolvet·ão como cu
tenderem em suo. alta sabedoritt e como o caso 
exige, afim ele q uc niio cstr.>jamos lL concorrer 
tão facilmente pam onerm• o tilcsouro publico 
com clespezas que ello não estAi. lmbilitado a 
fazer, por isso que se accumulam quotir.liana· 
mente~ 

Enoerm-se a discussão sem m:Lis debt~te. 
Entm.em 2" discussão o 11rt. 2" dtt pt·oposi

~iio, a qual cncerm-se sem debate. 
A votltção 11ca adiada por falto. de numero 

Ieg:tl • 
O SR. PRESIDEI\TE diz que h:wenclo no re

cinto numero interior ao de 1/3 de Srs. sen:t· 
dores vo.e, ntl Jl>rma. dos precedentes, levant:tr 
a sessão, e, outrosim, declara que se :tclm so
bre a mesa e vae n imprimir no Diw·io do 
Conrtresso, afim de set· discutid:t m1 proxima 
sessão, o seguinte 

PARilCE!t N, 88-1892 

Rvdacç«o 

O Congresso Nacional resolvo : 

CAPITULO I 

DAS SESStjEs 

Art. 1." As duns Cam:u·as tlo Congresso Na· 
cional J'uncciomtrão cm oommum pttl't1 os fins 
seg-uintes : 

I." Abertum e encerramento das sessões 
Iegisltttivas (art. 48, n. 9 da. Constituiç.ão). 

Theodora Ribeiro e a Isidoro. Maria dos Passos 
Ribeiro uma pensão de 1:200$ annuo.cs, rcpar· 
tidamente. Não encontro.ndo documentos que 
justifiquem tal concessão tís filhas do fttllecido 
desembargador a que se refere a proposi~•ão, 
comprehendo que estt1 niio estit nas condi~•ües 
de merecer o beneplacito do Senado. Consta 
que esse desemba.rg:tdor serviu por espaço de 
40 annos approximadamente,como mo.gistrado; 
mas isto nil.o constitue um direito, pa.rn. que os 
poderes publicas 1açam tal tal concessão, tlesde 
que se não o.presentam documentos que justi· 
tlquem o.relevancia dos serviços, Si o Jüct,o de 
ter sido elle um Juncciona.rio cumpridor dos 
seus deveres ó razão bastante pt1rtt que o Con· 
gresso conceda. umtt pensão, que nüo é insigni· 
1lcante, no futuro nos veremos assoberbados 
com preten~•ões semelhantes .• Tó, se a.clmm pen· 
dentes elo delibemção petiçüas em condições 
muito superiores, porque pelo menos o.pt·escn
ütm documcu1os que lll'OV:Llll tt rclcvancia dos 
serviços prestados. 

Si documentos i nstruisselll ;1, petiç•ií.o, pelo.> 
qtmos CLl veritlc:Lsse ar·cievn.rwitL tlos Hm·vi~os 
prestnclos por um ttlto f'unccionario dtt magis
tratum, cert111Uente dtwia com muittt so.t;sJlt· 
ção o meu voto; mas aqui oncont,ro sómente 
tres: um rel:divo ao tempo do exercício 
desse f'unceiomu·io tlesdo o ea;·g'll de promotor 
publico :1tú :10 do do~omiJ:u·g·ador; outro jusl;i
Jlc;tnd') apenas que unm clttS peticiomtrins ó 

2. n Apm·ação d:L eleic,•iio elo Presidente e 
Vice-Presidentc cht Republica (art. 47 d:1 Con
stitui~•iío). 

:3." Posso tlo Pt·esitlonte c Vice-Presitlcnte d:1 
Republica. (n.rl;. 44 t1:1 Constituiç•ão). 

At·t. 2." Soriio solcmncs as sessfie~ de num·· 
turtt o eacorrttmcnto do Congresso o tts do 
posso do Presidente c Vice·Presitlento dn Rc· 
pu blictL; e ordinaritts as sessCies rlestinndtts it 
npumç•fío rlas. elciques destes. 

At•t. :l." As sessões serão feitas nu. sn.lit do 
Senado ou 1111 du. Cttm:u•:t dos Depu ttulos, me. 
diante previo ltecordo tlas respectivas mesas . 

------------------- -- -
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• 
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Art. 4. a As sessões solemnes começo.r1Lo á 
I horo. do. tn,rde e durarão o tempo necesso.rio 
á reo.Jisaç•ão dos respectivos netos, c o.s ordi
no.rias começar1Lo o.o meio·dia e durarão 4 ho
ras, podendo ser prorogo.do.s. 

Art. 5. n A' reuniü.o do Congresso em sessão 
precederá pa.rticipo.çíio e mut.ua intelligencio. 
entre as duns cnmrtro.s, no. türmo. de seus re
gimentos. 

o i1Uthogro.pho do. menso.gem, retirando-se com 
as mesmas tbrmalido.des. 

§ 2." A mensagem será lida pelo 1 • secre
to.rio, e, concluído. o. leitura, o presidente 
encerro.rit o. sessão, sem permittir que se trate 
de qu11Jquer outro o.ssumpto. 

CAPITULO.JI 

DA MESA DO CONGRESSO 

Art. 6. n A mesa do Congresso se comporá 
de um presidente e quatro secretarias. 

§ 1.• Presidirá ás sessões o vice·presidente 
do Seno.do. que serit substituído pelo pl'esi
dente e vice·presidente do. Ço.ma.ra dos Depu
to.dos. 

§ 2.• Servirão de secretarias os 1"' e 2"' dns 
duas co.mnro.s, os quaes tomo.rão assento a 
direita e it esquer~n do presidente,guardado. o. 
suo. ordem numerJCa. 

§ 3.• Os secretwios serão substituídos pelos 
r•espectivos snbstitutos. 

CAPITULO li! 

ADERTURA E F:NCERRMIENTO DO CO:\'GRESSO 

Art. 7." Nas sessões prepo.ro.torio.s a que 
cnda umn das camo.ras deve proceder nnmml
mente, con1brme o seu respectivo regimento 
intemo, logo qne houver o numero de mem
bros exigido pelo :wt. 18 do. Constituição, tei
tas as p1;ccisns communica~ões entre si e no 
Presidente da Republica, se mn.rcnra o din, 
hora e Jog·ar pttl'it tt sessão solemne de n,bor-
tU!'a tlo Congresso. . 

Art. S.• Qtmndo em ambo.s ou em uma dns 
camo.ms niio houver numero legn,J pn,ra Jlrin
cipiarem as sessões no ditt mo.rcado peht Con
~tituiç•ão, ou no do. convocação extrttet•dino.
ritt, as camnms o communicarão entre si e ao 
Pl'Csidente da Republica. 

Jguaes communicaç•ões se 1l1r1Lo Jogo que o 
numero estiver completo, procedendo-se pelo 
modo indicado no a.rtigo anterior. 

Art. 9." A' horn. mttl'cadrt paro. a sessão de 
abertura. occup:tndo seus .Jog-ares a mcstt, os 
senador·es e deputados, o presidente declarnrit 
aucr·ta o. sess~o leg-islativn. do Cong-resso Ntt-
cional. · 

§ I." Aberta a sessiio, o 3• o 4" sccretarios 
receberão it porttt dn, Sttltt o omisso,rio do Pre
~idente dn, nopuhiicn,, o qunl, intl'Oduzido no 
rcuinto, ontrcgn,rú, no Pr•csiuente do Cong-resso 

Art. I O. A sessão do encerramento será 
preeeuido. uns deligencio.s prescriptas nos 
arts. 3' e 5" deste regimento. 

Nesso. sessão, o presidente, no encerro.r a 
sessão legislativa do Congresso, fará umo. 
resenho. sou· exposição verbal ou escripta dos 
trabo.Jho reo.liso.dos. 

CAPITULO· IV 

POSSE DO PRESIDENTE E VICE·PRES!DENTE 

Art. 1 I. No dia designo.do po.ra posse do 
Presidente e V ice-Presidente da Republica, 
aberto. o. sessão, o presidente do Congresso 
nomeo.rá duo.s deputo.ções de seis membros 
cndo, umo, para recebei-os a porta. do ediftcio e 
introduzil-os no recinto. 

§ !. " A' entrada do Presidente e Vice-Pre
sidente do. Republico. no so.Jão, a meso., os 
deputados, senadores e espectadores estarão 
de pe ate que aquelles tomem o.ssento a di
reita. do presidente do Congresso. 

§ 2. • Em seguido. o presidente do Congresso 
annuncio.rti que o Presidente e Vice-Presi· 
dente do. Republico. vão fazer a affirmação 
solernne determinado. pelo o.rt. 44 do. Con
stituição. 

§ 3. • Postos então de pe todos os membros . 
do congresso e pessoas presentes, o Presidente 
e Vice-Presidcnte da Republico. pronunciarão 
em voz alto., cadn, um por suo. vez, o. seguinte 
o.tnrmação: 

«Prommetto mante1· c cump1·ir com pe1·(eita 
lcrtldadc a Oonstituiçao Fede1·al, promove1· o 
bem (JCNtl da RcpHblica, obsc1•va1' as sztas leis, 
sustcillar-lhc ct Unir7o, a intcg1·icladc e a inde· 
pcndcncia. » 

§ 4." Do. posse se ln vro.rit termo que, dapois 
de lido, será nssignndo pelos cidadãos empos
sados e pelo. mesa do Congresso. 

§ 5 ... Terminado. o. solemnidade do. posse, 
o Presidente e Vice-Presidente do. Republica 
se retirarão com as mesmas tbrmalido.des 
do. recepção e o presidente do Congresso 
encerro.rit t\ sessão, sem permittir que se trnte 
de outro assumpto. 

Art. 12. Das sessões solcmnes de posse do 
Presidente. e Vice-Presidente da Republica, 
e de abertura e enccrrn,mento do Congresso, 
so hwt•ru•iio netas que scr1Lo appl'ovadns pela 
lllliS!l, O jlOl' elltt !lSSiA'llittlitS. 
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CAPITULO V 

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO PRESJDENrE 
VICE-PRESIDENTE 

á mesa ou ás commissões apuradoras recla
mações ou documentos rela ti vos á eleiçi:io. 

Art. 18. Emquanto nilo lbr apresentado o 
E parecer d:t mesa com o resultado da apuraç~o. 

a ordem do dia do Congre.•so será o tra.ball10 
das commissões apuradoras. 

Art. 13 • A a pu ração d11 eleiçilo IJara. Presi
dente e Vice-Presidente da Republica ser:i 
feita. pelo Congresso, com qualquer numero 
de membros presentes. (Art. 47, § lo da 
Constituiç~o). 

Art. 14. A apuração será feit11 pela mesa, 
a.uxili11da por cinco commissões sorteadas 
dentre os membros presentes do Congresso. 

§ 1. o Cad1L commissão constartt de seis 
membros e elegerá dentre elles um presi
dente para distribuir e dirigir os trabalhos. 

§ 2. o As act,~s eleitoraes e de apurações 
parciaes feitas nas capitaes dos estados e no 
Districto Feder11l serão distribuídas ás com
missões pela fórma seguinte : 

A' l" com missão as actas do Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande 
do Norte; 

A' 2• as da Para.hyba, Pernambuco, Ala.
gôas, Sergipe c Espírito Santo ; 

A' 3•• as da Ballia, Rio de .Ja.neiro e. Distri
cto Fellcral ; 

A' 4• as de Minas Geraes, Goyaz e Matto 
Grosso; 

A' 5• as de S. Paulo, Paranit, Santa Catha· 
rina e Rio Grande do Sul. 

§ 3.° Cadacommissão apresentará á mesa 
do Congresso, dentro dos cinco dias, um rela
torio expondo o resultado do exame e da 
apuração da eleição ele sua respectiva circum· 
scripção, propondo as conclusões que ,julgar 
convenientes. 

§ 4." Na apnraçii.o serão contempl;tdas aR 
votações constantes de autltenticas eleitoraes, 
que não tenham sido presentes e consideradas 
pelas Juntas ttpumdoras. 

§ 5." Não poclerá 1ltzer parte da com missão 
a puradorn. o representante da respectiva c ir· 
cumscripção. 

Art. 15. A mesa, a proporção que forre
cebendo os relatorios das commissões, irá 
fazendo :t apuraçilo geral, e, concluída esta, 
1brmula.rit e apresentará ao Congresso o seu 
parecer, acompanhado dos relato1•ios das 
com missões. 

Para~rn;pllo unico. Esse parecer e relatorio 
serão p~bhcndos antes cht discussilo, salvo ~i 
o Congrésso resolver o contrario. 

Art. 16. O parecer da mesa terá uma elis· 
cussüo unicn,, que não so prolongarit alóm do 
duas ~essües. Nessa discussão cada omdot• só 
fi1llr1rá uma vez, não podendo exceder de umtt 
hora. 

Art.. 17. Qua IC]uer rept•csent:111t.e podorú. 
otl'et·ecet' emendns its conclusões do pn.mccr 
dnmnte 11 di~eussiío, lmm como a.presont.ttr· 

-

Art. 19. Verificando o Congresso que os 
cidadãos mais votados obtiveram maioria 
11bsoluta. para Presidente e Vice-Presidente 
ela Republica., o seu presidente os proclamar:i 
eleitos. 

Art. 20. Si nenhum dos votados houver 
alcançado maioria absoluta, o Congre;so, em. 
a.cto continuo, eleger:i, por maioria· dos votos 
presentes, um dentre os dous mais votados 
na eleiçilo dirrcta. 

§ l . " Essa. eleiçilo será f~ita. em dous escru
tínios distinctos para ·Presidente e Vice·Pre
sitlente respeetivamente, si pela apuração 
se houver verificado que a eleiçi:io directa 
não deu maioria absoluta para ambos os 
c11rgos. 

§ 2." O escrutínio será secreto e o voto só 
poder:i ser dado a um dos dous cidadãos m11is 
votados na eleição directa. 

§ 3.'' A eleição será feiti1 medi11nte chami1-
da; e catla membro do Congresso, á proporçi:io 
que for clmm11do, depositar:i sua cedula na 
urna fe.-Jmda, que deve estar sobre a mesa. 

§ 4." Antes de aberta 11 urna,poder:i vota.r 
qualquer membro do Congresso que não o 
tenha. feito na occasião de ser chamado. 

§ 5." Finda a. votação, a mesa ahrir:i a urna, 
contar:i. as cedulas,fará a apuração e publicar:i 
o resultado. 

§6." Em caso de empate, considemr-Sfl·ha 
eleito o mais velho. · 

§ 7." A acta.. além de todas as occurrencia.s 
que se derem 1111 elei9iio,mencionará os nomes 
dos membros do Congresso que honverem 
votado c o numero dos que deixarem de o 
ti1zer. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇ•ÜES DlVI!IRSAS 

Art. 21. Para l'egular a ordem do, traba
lhos, attrihuiçües dos membros da mcs ·, dis
cussão, vot11ção, regímen e policia dn, casa, 
servirá o regimento do Sen11do em t.udc que 
nã.o estiver providenciado neste. 

Art. 22. O Cong·resso corresponde-se: 
1." Com o Presidente da Republica. por m 1io 

ele commissücs ou de mcnsttgens assigmtdas 
pelo pr·esillontc em nome do Congresso; 

2." Com os mini~l;ros tio Estado o com os go
vm·mulot·os 1los ost.n.dos pot• otllcios rio 1 o se
crol;u,t'io <ml nonte l!u, mostt. 

-... .., 

~ . 
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Art. 23. A Secretaria do Senado funccio
nara como Secretaria do Congresso, e tera a 
seu cargo o archivo · de todos os papeis e do· 
cumentos. Os empregados d•t Secretaria da 
Camam dos Deputados auxiliarão os da Se
cretnria do Senado. 

Art. 24. Revogam-se ns disposir;ües em con· 
tmrio. · 

Sala das commissües, 15 de ,junho de 1891. 
-Prudente de Jlloraes.- Bem(trdino de Cam
pos.-Jorio Ped?·o.- A. A~e•·edo.- Oit Oou
tm·t.-Antoriio Bo?·ges de Athaycle Junio?',
Antonio Baena -F. ele Paula O.Guimcwr1es.
Domingos Vicente, servindo de 4' secr.etario. 
-lo tio Avelcir. 

Sala das commissões, I de julho de 1892. 
-Americo Lobo.- Jlianocl Barata- Tavm·es 
Bastos. 

Em seguida, o mesmo Sr. presidente de· 
signa pam a ordem do dia 2: 

Votação das materias, cuja discussão ficoti 
encerrada, a saber . 

Em 3" discussão do projecto do Senado n. 12, 
[Je 1891, definindo os direitos a que se rerere 
o art. 72 § 2" drL Constituição Federal; 

Em 3" dita, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. !O. de \892, autorisando o Go
verno a conceder a D. Isabel Curvello de Me
nezes, viuva do tenente relbrmado do exer
cito Helvecio Moniz Tel\es de Menezes, uma 
pensão vitalícia de 50$ mensaes ; 

Em 2" dittt, do projecto do Senado n. 18, de 
1892, regulando os vencimentos dos empre· 
gados da arrecadaçii.o do imposto de gado ; 

Em 2" dita, di1 proposição da CamtLra dos 
Depl\tadns, n. 12, de 1892, concedendo a 
D. Mi1rii1 Theodora Ribeiro e ti menor Izidom 
Marin dos Passos Ribeiro, filhas do fltllccido 
desembargador Antonio Agnello Ribeiro, a 
pensão de I :200$ annuaes, repn.rtida.mente. 

Discussi'í.o dtt redtLcção do pro,jecto do Se· 
Jlll[]O n. 19, de 1892, reli1tivo ao regimento 
commum das duas cttsas do Congresso ; 

I" discussão do projecto do Senado, n. 21 ,de 
1892, reorganisttndo n administmç,ão da jus
tiça, no d istricto fedcri1l ; 

:3•• dittL do pt•o,iecto do Son[l,(\0, n. 15, de 
IS!J2, tLutorisando o Governo 11 conceder ttpo
senta(\orin, com todos os vencimentos, tt Ber
nardo Josó de Castro, no log-ar de c\iot\:l de 
secçiio di1 SccrettLria dn. Agricultura; 

2·• tlitlt dn. pt•oposir,,ão da. Camm•tt dos Depu
tado•, n. :37, de 1891, a.utot•isttndo o Governo 
i1 relovn.r tt pcntt do Jll'oscr·ipçi\o om q no in
COl'l'OU D. Olympitt Cn.llllida, Guimarii<'s tlo 
Anuu·al, mmuhtndo pa.g-nr-lho peltL ttLbelln. de 
1 t!c der.cmht•o tlt; 18·1 I. nwio soldo tltL ptl.i.l•nte 
ele ~~m lil.!lceido p•w. o tonontc,·cot•otwl t·ol'ot·· 
mutlo, Scht~.stii'ío Lopos Guinuwlí.es; 

2" dittL d[l, proposição da. mesma Camara, 
n. 9, do !892, autoristLndo o Ppder Executivo 
a despender peht verba «Exercícios Findos» a 
qtmntia de 408:622.$821 para pagamento de 
Antonio Alcantara GuimtLrães, ex-fornecedor 
das Jbrças expedicionarias que em 1865 segui· 
raro de Ubera.ba. pttra Matto Grosso ; . 

2" dita da proposir;ão da mesma Camara., 
n. 4, de 1892, autoristLndo o Governo a pagar 
ao padre Antonio Martucci o que lhe é devido 
por serviços prestados pelo mesmo em favor 
da immigração, nü.o excedendo de I :000$000. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/4 horas da 
tarde. 

38• sessã~ em 2 de Jnlh~ de 1892 

Pl'esirloncia do St. Prudente do .1lfomas 
( Vi ce-Presidente) 

SU:ODL\.H.IO-Chnm:uln-I ... ~i~urn. c npprovn_giio lln nctn. 
- RxPrwrr.Norg-Onorm uo nr.\-Votnçu.o dos pro
jectos ns. 1:!, i:>, iS, 1.1 o 21 o dn~_proposicõos ns. 10, 
('l 0 3i ·- 2n tliscussii.o dn. pl'Oposiçno n, 0- Discursos 
d7,s Sr·s. Luiz J)oltlno, Elj•sau Martins, Rnngel Pes .. 
tn.nn. u AnHl.l'n Cav:tlcnnti.- Er.ncndns-Encorrnu~onto 
íliL discns~ü.o- Chn.u1ndn- Adan.mento dn votncu.o-
2D. discussüo da rnoposi~ü.o n. 4, 

Ao meio-dia comptLrecem 3-1 Srs. senadores, 
tt saber : 

Prudente tle Moraes, .João Pedro, Gil Gou
lart Antonio Baeni1, Francisco Machado, Souza 
Coelho, Joaquim StLrmento, Manoel Bamta, 
Cunltn .Junior, Gomensoro, Cruz, Elyseo Mar
tins, Thcodoreto Sonto,Jose BerntLrdo, Oliveira 
Gal vão, Firmino do. Silveira, Ta vares Bastos, 
RostL Junlor, Coelho e CtLmpO$, Virgilio Da
mazio, Doming-os Vicente, Monteiro de Barros, 
Bruz Ca!'neit•o, Saldanltn Marinho, JotLquim 
Fclicio, Americo Lobo, Rangel Pestani1, Silva 
Canedo, Paranhos, Aquilino do Amaral,Santos 
Andrade, Generoso MtLrques, Ra.ulino Horn e 
Luiz Dclfitlo. 

Abre-se a sessão. 
E' licltt, posttL em clisc~1ssiio c som debato 

approvndtt a tLctn ela sessiio tLnterior. 
Compttrccem (\umnto o correr di1 sessão 

os Srs. Nina Rilicit•o, Atnttro Co.va!cnnti,L11per 
e Joaquim 1\'lurtinho. 

Deixarttm dr eompn.reccr por motiyo Justo 
o~ Srs. TltoliJet/. '':•n'!., CtLt.tmdn, Almeidtt BtLr· 
roto, .loiio Noiva., .l!:tlllttrtln Wantlon kolk, Cam· 
po~ Salles, n Pin heil'o Guedes; o sem caum 
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pn,pticipn<ln. OB SJ's. AJ:i~titlc~ L~•lu1, Joaquim 
do Souzn., E~toves .JunJOr, Rnmn·o B:tJ'crllos, 
PinJJeiJ·o Machnuo e .Julio Ft·ot;t, 

O Sr. J· secretario rl:'t conto. do seg-uinte 

EXPEDIENTE 

Olficio rlo Sr. ~enn.dor• .Joaquim de Oliveira. 
Catnnrla,rl:tr:ulo rlc 2 do corJ·cntc mcz, eommn· 
nicando que por acha.r-su gravemente d~xmtc, 
doixtt de compn.recer n.;; restantes S2SSucs, c 
solicitando do Senado Jiccnr,,:t pat·n. rcg-ressn.r 
ao Cettt•il.- A' com missão de constitui,;ão e 
poderes. · 

O SR. 2" SrWJtli:TARIO declara. q11C niio hn. 
pa rcccres. 

OIWE.\1 DO DIA 

O Sr. Pre;;.idente :1nnunci:t a vn· 
tnr;ilo em 3• cli~cussi'io, do projecto do S21!i1(1E, 
n. l2lle l8Dl, e dz que tendo a. comm1~sao 
de jugtiçtt c legis!JwiTn no seu pm·eceJ' sobro a 
m:it.eria, preferido purn. rt di~cusRüo o projecto 
snlJstitntivo, olTt•r•ecido pelo ex-senadores .Tose 
Hygino e Ubaldino rlo Amm·n! e por· omros, 
vu.e, na Ji'lrm:t do r·egimonto sujeitar it vota
çiio, em I" lagar ;J.S emendas oiTer·ecidas ao 
mesmo subs~itutivo e depois cllc com as alte
ra•;ücs que lhe l'ol·am íeitlls. 

E' ttpprovndtt :t omenlla elo Sr. T:Wttres 
Busto~ supprcssiYn. do ttl't. 17 do ~ub
stitutivo. 

Consirlem-se pi'qjJHlicatla tt scguintr. 

E:\JgNJ).\ 

Ao :trt. 17. pnPag-rn.p]lo unico, subsl.it;un.-sc 
pelo seguinte : 

Todas as qucst<ic~ om que tncs instit.niç<ies 
Jbt·om ltutoras ou rôs, l'unclacl:ts nos J'Ospecti
vos estat11tos, ou em qwtesrj1.wr outr•as rlispo
sir:üos, concetlondo-!1 ws cl irei tos, serão dn com
petendtt lltt justiça onlimwitt. 

Sa!tt d:ts sessüos, :lO de junho de 1802.- :l. 
Ca vrdcrmti, 

E' n.ppmyadn ;t segou in te 

N~!Jo::'illA AD!JI'J'J\'A 

Ao suusti til ti VO : 
Al't. Qunnto aos 1Jcns de qno se nchn.m 

lia posso as aetwws coutl~'ües roli:;iosas, Jlc:t 
re.,ervar.lo o r.lireito t.lo estado, na ti.)l'llm da~ 
lu iR Yigeu l.t\"~. 

consi<.lel'a-so pt•cjwlica.tln. :t 

l,;~mND.\ Al>DITJ\'A 

A~ sociedades relig-iosn.s de qualquer natu· 
rem orn. existentes, poderão reorganisttJ'·se 
eonl'ormo ns disposiç{ícs destn.lei, contiJ~uttnc~o 
'' u~u/Í'!Jit• os bens do seu :wtual pn.tr1.momo 
p:wn. fins de religiii.o, bcnitlcencia e cn.l'Jdade. 
-!1. Crttaicrmti, 

E' o sul•sntntivo, assim nltemclo. u.pprova
do em :3" discussito, Jlcttllrlo, mltJ•etanro sobro 
a mes:t afim de passar por• nova discussão na 
sessão segnint.e. 

E' approvada, cm . 3·1 disc~ssão, e .adop~'tda 
lXtrn. ser SLJlmtettido a sn.ncçao prcstdencml n 
:pr•oposi<;.i\o d:t C:unarn. dos Deputados, n. lO 
1.le !892, :1utorizando o governo ;t conceder a 
D. l8<tbel Curvello <lc Menezes, viuv'!- do t~
nente reformado do cxet•cito HelvecJO Momz 
Telles de Menezes, umn. pensüo vitalícia de 
50:1; men~aes . . 

São succ2sivamente n.pprovadas em 2• dts· 
cussão os :trts. 1", 2', :3" c 4• do projecto t\O 
Seuado, n. JS de 17f)2, reg-uln.ndo os venci
mentos dos empregado~ da :trrecadaçilod~im
posto do gado; o qual e adoptado p:tss:u• u. 3". 

E' r0jeitado o art. I" da pl'Opo.,içfio da. Ct1· 
mar:L dos Deputados, n. 12, de 1892, conce
tl(>.!ldo a D. Marht T\ieollor<" Ribeiro e a me
nor· lzidorn. i\fal'in. dos Passo~ Ribeiro, ftllms 
do fltllecido descmbttr·garlm• Antonio Agncl!o 
RilJoiro, a pensão de I :2008 ;tnnuaes, repartJ
dttmente, 11 qual vae ser devolvida it mesma. 
ca.marn,. · 

Segue-se em discussão unicn.. o ó sem del1ate 
aplli'Ovnda tt reda.cçfio do projecto do Senado, 
u. 19 d~ 1802. reln.tivo ao regimento commum 
dn s duas cn.sas do Cong-resso. 

Srg-uc-sc em I" discussão, e ú sem r.lelJtttc 
appt•ovado pa!'i\ pn.SS!tl' it za, Vindo ant~s 11. 
commissi10 de .iustiçn. c leg-islação. o pro,]ecto 
do Senado, n. 21 de 1892, rcorg-n.nisando à 
utlministra~ito <ltt .rust.içtt do Districto Fedml. 

Segll<·-~e tllll :l• cliscussii.o, c é, sem debn.tc 
n.pprorarln e adoptado pat·~t ser remef.ticlo it 
Cn.mn.r:t dos Deputados, vmdo n.nt~s :t com
llliNsii.o chlrcdnc\'ão o pi'O.iecto do Senado, n.l5 
de I H02, ant.orisn.ndo o ~overno rt conceder 
n.posrmt.:tr,<1o com todos os vencimentos, n BtU'· 
mtr·do .Jose de Cas~ro, no Jogttl' tio clwJb do scc
ç·iin dn. Secrcl:tl'itt dn. Agricultura. 

SH.ht r.ht~ sos~i·e~. :3o rlc 
'l'ft'Vatus 11astvs. 

Entt·am succe~ivamunto cm 2" discussão, 
com o pn.t·c•cer das commis~iics l'Cllll i lias do ma· 
rinlm e !iiWJ'm, o rlc flnanuas c sii.o sem delltt· 
te :t)lJli'OVndos os :l.!'ts. I"[, 2'' dn. proposir;i'ío 
tllt Ca.m;u•n. tios lJ.'\ltltltdON, n. ai de 18\Jl. tlll· 
t.ori~H.nrlo o govm·no ;t l'ClevJ\1' a ponn. t.lo pres· 
Cl'ipr;ii.o em qno incoJ'I'GU D. Olympiu. Cn.nLlirln. 
Gnimn.!'itos rlo Allln.J•n.l, mnntlnnrlo pn.~n.t•-llin 

junlJO rio lRfJ;~.- Jll•ln, tn.hollll.do i" de dmomJrr•o ele IH41 11 IIIOin 
sotr.lo cln vu.tcni.e r.ie seu lil.l!ecitlo JlltC, o tenon· 

- -
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te-enmnel rolol'm:ulo. Sclm.RI.iiTo Lopes Guima
riTes: n. qunl ü ndoptarln. pa1·:t pn~stll' ú. 2" dis
cussií.o. 

Entm cm 2" discnssií.o,com o parecer tia com
mi;;'llio de flnn MUS, o al't. I" rl:t proposi\'iio 
tia meSI!lil Cill!larn 11, 0, de !892, tLUtor•iSn,Jl(]O 
o Poder Executivo a despender peln. verva 
-Exercicios Findos· a quantia de 408:G22.S821 
pa.m pagamento de Antonio Alcttnt11rn. Guima
rães, ex-fornecedor tlns ./orças e~]X!diciona
rias rtue, em 1803, srguira.m de UIJcrnhtt para. 
Ma.tto Gros•o. 

O 81•. Lui:;r; Dolfino- Sl'. presi
dente, não quero occupar por muito tempo 
11 a.ttencão do Senado. Tmta-se todtwia de um 
ttssumpto em que o nosso e;;pirito involun
tariamente se embttraçn., e 11ara, interrogando 
os motivos que podiam tm· det.ido os governos 
do nosso paiz em satislhzer um compromisso, 
que vem. . . que parece vir tio fundo do 
tempo. Durante 27 tmnos Jbi posto ü. margem 
nm dit·eito, que não pôde ser sacrWeadn por 
ninguem, e que o um daquelles parn. os quaes 
as naçúes se congregam e se estabelecem go
vemos que os g·twtmtn.m o flil•eito de pro· 
priedade. Ptt~sam governos, passam situa~·ües, 
passam regimens varial!os,eiJ:tssa.tL1.i'tiYeR rlelles 
cssn. di vida, como si elln. não Jossc, ou estivesse 
inquinada. de um vicio que, pelo menos, a 
tornasse tlnvitloss. 

O e,;pirito interroga, pt·o~UI'il, indaga desse 
mysterio, que se prende a essa proposição da 
Camara tios Srs. Depulnclo,:, que cstiL neste 
momento em debate. 

Que e isso ?-Ou lia üuvidtt sobre ti divida 
exigida., ou lia governos ip;e se polluirttm 
dc.~cumndo de tão grave assumpto, por si ou 
pelo> servidor·cs intermediarias. 

Oscilln.-se de nm crime tt outl'D crime. 
O p!'oblemtt esg-ue-se deu.n te 1lo nús com 

um11 insistenc:11 desesperadora: lmte-n0s ao 
llomhro, temos necessidade de perg-unttw: que 
ha ? · 

Nilo cl um movimento hostil que 1110 t.ronxe 
à tribuntt Sinto que me rcYest.o <L consciencitt 
n. chlamyde bmnctl de um pensamento calmo 
e puro. 

Nüo 1lnvido dtt oxistonda: pill'O a ntc a ncroa. 
que O COl'Cil. 

Esstt p1·oposi~ão 1!11 Camm•:1. tios Pilpntnllos 
que vem com o n. fl, de !Sfl2, não teulio a 
menor <iuvidtt, Jlli escruputosttlllento estu· 
titula pela illustrc commissão do lltMI1Qas ~ue 
tcvo do Jbt•muln.I· parecer nn. Camn.I'IL. Victo
rios:t a.hi, ti illustre commi>são dC'stu Senado 
n.ug-usto a est.ntlou, mannsm u do~u monto;, 
pnníleron-n,, o extm•no11 o ~ou ,~jd:o t~ J1ttr•ceel' 
jxoln. nilop~·ii.o tln. JH'oposi,;:io tb Ca.ma.J·n. do~ S1·~. 
I'I'Jll't•son tnnte,:. 

Vt•,i" n.]wnn.s o roto do um llloillll!'n dn. 
l:Ollllllill iNNiio, q 110 RU l'ONL!•i 11 g'U, I illl.N 1(110 n.i!Jl'lllil. 

Sl~N.\110 ~() - V • II 

com tt)(]os os outros membros solitln.rieclade em 
reconl!ccei' legit.im~t a divida, que se pretende 
liquidar pelo projecto de lei que fttz o as-
sumpto destas minhas observações. . _ 

Mas ... este Jiwto,quencompanha a propOS!çuo, 
a demora no pagamrmto rlessa divida granrle, 
que pu.m mim vejo legitimada desde já pel~s 
commissGes das duas cn.su.s do Congres;o, creu. 
um escrnpulo em meu espirita .. 

Cpeio que o Senado sentirá como eu ane· 
ce~sitladc de ouvir os membros illustres da 
commissiio exllibindo os documentos que fnn· 
damentn.mm seu parecer. 

Qnizem st1ber como as commissües pude
ram circumscrever o debito a uma cifra ex
acta. 

0 SR. Do)l!NGOS VICENTE-:Pelos documentos. 
O Sn. Lmz DELFJNo-Sim; mas estes docu

mentos nüo estão comnosco, niio foram e5tu· 
dados por nós: não tivemos a 1bnte, pum ori· 
entaçilo ele nosso procedimento; c a.pezar do 
nmximo respeito, da consideraç,ão que me me
reco e a nós todos as commissúes das duas ea
mams do Congresso, o descommunal do caso, 
a Ol'iginalidade do um debito desta ordem, 
atravessando gemções, governos, regimens, 
ate nós, c produzindo naturalmente um tal 
decalabro nn. vicht de um homem c dA tudo, 
que o I'Odein., que não poderá haver hoje con· 
pensaçfio r1ue baste para reparar o mn.l creu
do por s~melhante iniquidade, que toma 11S 
proporções de um crime; digo, Senhores, que 
este cnso dcscommunal deve ser estudado de 
mttis perto por nós. 

Entendo, pois, que o Senn.do nilo pócle chtr 
um voto consciencioso, bem .orientado. sinão 
ouvindo alguns dos i! lustres membros tltt com· 
missilo do Senado, que interpoz o seu pare· 
cer. 

Nüo \'n.e nisto a menúr ofl'ensa aos venet·an· 
dos eolleg-as, não tiro, nem quero atting-ir ÍL 
ttutol'idade de tüo illustres senadores. 

Pt~l:t verdade tlo debito não ten!Io duvida, 
niio po.<so ter duvida alguma.. 

?.Ias pttl'cce-me que um11 questão desta or
dem, ~nevem J'umndo o tempo, e a.trtwessou 
goremos de homens couspicuos, de bru.zileiros 
illustres, sem ser rcsolvidtt, o que sorprehen· 
de o indign;t tl1111l tempo, mellwr seria que 
o governo J•epublicano ttliquidasse,pagando·a, 
som que o eml'io nacional sofi'resse nem a for
tuna. p:wticulm• Jbsse mcnosprcsttda, gamn
timlo-so o direito de omlms:as partes-do Tlie
somo e lln ei·otlor lia naçiio. 

O g-m·ui·uo J•cpu blicttno repn.J•ttlltlo, como 
dt•\'C, l1111il. ill,jl!SI.Íi.,';L, jll'Ol'lig'ill'ia OS g'O\'e!'!l08 da 
1110111\l'CiiÍtt, (JIIL', lJIIStl'l'gtlllliO tlircitOR (JUC Cl'lt 
n ~Pn diJ•,lito e a. :-~mt · olH'ignçiTo du gOV0111'lO 
)Jl'l>Lt•g-cl', assentu.\'n um:t dout;1·imt tle momli
dndo qtlU (• illl llW>li!ll tulli[IO Ulli uXeill]liO C 
lllll IÍI;Üo. 
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Os governos que niío tem sempre comsigo rt 
rtltn. morn.Iidu.de dos seus 11ctos. nem os grn.n
des i n trres;;es sociaes cm Ji·ente de si, a tem 
um cot!igo pn.m. si e outro partt os cgw gover
llttm, estilo condemnados. 

A violencia. pela inercia, ou 11 violenc111 
pelo acto, th.ti;m. quem a supportn .. 

Neste sentido, petleri11 ti. i!lnstr-e commis· 
são elo Senado que me pet·mitt.isse m~tnclar 
uma. emenda. substitutivtt n.o art. i" dtt sua. 
proposi ,.rr.o. 

A emenda. que tenho a honra ele apr~sen
tar à consideraçií.o do Senado ti n. seguinte (18:) 

O Su. Do~nNGos VICEJ\'l'E- E' qontrn.di· 
ctoria. V. Ex. niio viu os documentos, como 
prejulga? 

O SR. LUiz DF;f,FINo ~Não estou pre,jul
gando: quero ~penas que o governo fique 
11utiJOl'isn.do a liqt:it111r o qua11tum da clividl1, 
e 11 pttgal-n .. em vistl1 dos documentos. 

Parece-me este processo o melhor: o c!lmi
nho mais natural a seguir. Poder;'t não o ser. 
Em todo o c11so e•pero que 11lgum dos mem· 
l1ros da honmda commissüo podPrà illust.rar· 
nos, a mim so!Jrrtudo, e encttllliilh~tr o meu 
voto n11 melhor dil·ecçiio. O Senado terti occa
sião de ver ihndamentado, com toda abmidan
cia e clarPza de prov11s, este caso um pouco 
novo, um pouco estranl;o, tt•nsen<lo cm cima 
de si 11 origimtlidnde de su11 longa vi~.gem. 

Niio prejulg·o: lm umtt divitht, isto vejo 
bem. Mas tenta-me ouvir quttlquer membt·o 
drt commissiio. 

Appro1·e on nilo approve o Senado esta 
emen~a •. que é ~penas o modHs (rtcia.trli, é o 
seu chrmto, esta tlentro de stm s11bedorin. ; 
cm todo o . caso cumpri o meu dever : o Se· 
nado s11bet'tt cumprir o seu. 

Pocleril1 ouvir ainda uma razão ponderosa 
que modifique o meu penstlll11tllto: terei n. 
virtude houcsta de ceder ú. rttzii.o. (Jlirilo ba'''·) 

Vem it mes~t 11 seguinte 

E:llE:\"IlA SUJlo1'1TUT!YA 

Art. I. o Fica o Poder Executivo rtutori~mlo 
a liquidnt• o p:l!.(m• n. Antonio Alcanl::tr:t rla 
Fonscc;t Guim11riies a qtmnl.ia que lllu lbt· dc
vidtt, como lbmccedor· tlns lilr~•ns cxpt>di· 
clonarias, que cm 1805 se:,:nit•ttm do UI;OJ'ttha, 
pam l\1;11.\:o nrosso. 

Sa.la das sessi'ic,;. 2 de julho ele 
Dai ji11 o. 

180:2.-L,,i; 

miss:"ío pnm lemlJrar-lhe que se tmta do pngn· 
monto de uma divid;t a.ntign, para cuja 
Jiqnid;H,•ií.o o crerlor teve de sujcittn·-se its con· 
s~qucneias rle todo o processo' de informaçües, 
rlc wriftcaçües, de tornachls de contas em 
toclns as repttrtir;Cíes fiscaes, quer da guerra, 
quer do TlJesom'o, pttra chegar no resultado 
de ir pedir o pagamento de seu credito no 
Parlamento Naciomtl cm 1883. 

I-ln. por conseg·uint.e 10 annos quasi que elle, 
dosm1i mttJHlo dn. twç•iio puramente administra
ti vn. 1111 lirtuidar;iio do seu credito, recorreu ti. 
acç·ilo do Poder Legisl;ttivo. 

O Su. Lmz J)ELI'J1-IO-Mas o art. 2° e o 3• 
não são prejudicados pela. minhn emenda. 

O Su. Er,YsEu MAJ~TJII'S r·espondo que a 
emendtt de S. Ex. nito resolve a questão; não 
g·arante absolutamente os direitos do credor, 
po;'que, 11utorisado a liquidar os debitas doEs
tado, o governo sempre esteve e estará. 

U)! Su. SENADOR- Quantlo foi liquidado? 
0 SR. ELYSEU i\L\RTfNS diz que 11inda não 

foi liquidado, porque não foi pn.go. O honrado 
senador. talrez pelit p!·oftssiio que exerce, dif:.. 
f',•J'2nte dtt sua., ig-norn. o que são etrectiVI1· 
mente as rep;; rtir;ões ftsc11es no que diz res
. eito it tomadtt de contas 11 responsaveis ou 
credores. 

u~r SR. SEIIADOR- Não se trat11 de respon
SI1Yel. 

O SR. Er.YSEU l\L\RTIIis- Trata-se de debito 
elo Estaüo; e este tleve pagar, e não !ev11r 
25 ttlllJOS 11 veriftc11r uma conttt, 11 inutilisar 
toclo.> o:; eslbl\'OS rle um homem, pttrn. afinal o 
qne vemtt recelJer não chegar nem pttr11 in· 
demni.-111' os juros e n.s tlespezas lei tas para 
~oder ir it pol'tn. do Tlwsouro reclttmar o que 
e seu. 

O S~t. DO)!J:oinos VICENT~-Seria estabelecer 
o I'Cginwn do ctllotc. 

O Su. ELYsn:u MARTI:ois-Inielizmcnte é uma 
pratica sc~llidn. pelas repartiçGes ftscaes diffi· 
cultar sompre tt lirt uidn.~;io do dü·eito ptwti-
cu!;w; mas é Ulllit pr;ttic~t injusttL e ilnmoral. 
Con hecn Jltctos e po;litt reteril-os sem declinar 
os nomes; conhece direitos importantissimos 
~obre hPranr;as Jacentes arr·ccmladas pelo Tlle· 
souro pu!Jiieo e ele q uo tem sido ató hoje ca
pciosa. c sy~l.cmttlicn.mcnte negado o lcYILlltlt
monto, ,iulg-a.ndo-so os minisl.ros tbt lltzentla 
autorisn.dos atil a negm· o e:X;tme de pttpeis 
q 110 co;Jti'<Jll :wtn;: p!ll>licos o solamncs. 
U~r Sit. Si•::oi,\!Hllt tliJ, um ;tp;wto, 

O Sit. Er.Y;.;J-:JJ MArt'l'INS, l'C~pondcndo ao 
.o ~ .... ]'<Jl Y"'C"n ~~rtt•j;jn,.. eomr.r;a. :q11t!'l,,, dir. qne 11~0 qJJaliflen, tln modo tão tliJl•o 

dJWJidO ([III! ,<11 i;('IJI 11101:1 1'11~ ]liU'/J, IOJJ \'iii' tl I' l'l'l,l, I'IIJJJ(I ~ .. JiX., llilll Ul'l\ JJJ<•:.:1110 fjtlf.' Sl\j:J, 

l!S,t'IIJlllln fjlll!.aca!,n ri· llll!·llil',,l.a;·" ''"ll''"do J inl.t!lll;;i,~' d11 TIII'~"IJI'" i<•sn.J' os."~"." eJ•edor·c~; 
semtdot• pot• ~n.nl.n. GaLIIII.J'trm; IJJ;Js pt•rle Jll!l'· ;na:.: o lacto o q Jtu a.: J•oparl.J<,'I.il'" a;•;•ecada-

------~---------- - -
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doras em geral julgam dar uma prova de zelo,!alli se debate e se pedem novos esclareci
quanclooppõem todos osobstaculos imagimweis, mentos ve V. Ex. que nestas circumstancius, 
aos que porventura teem contas a liquidar o nosso procedimento só pode ser o seguinte: 
com o thesouro publico. ou rejeitar o projecto, si niio estão provadas 

O direito do petecionurio, com quem aliás o as contn.s, si niio est:'t, provaclo o direito do pc
orador niio tem a mínima reln~'iio, conhe- ticionnrio, ou mandar pagar; n<Io lm meio ter
cendo-o agora, aproposito dn. questão, estit. por mo. O mais é protelaçiio inj ustn, arbitraria e 
demais demonstrado, e credor do Estado de violenta. 
uma sommn, não importtt saber si é ou niio Si o Poder Lrgislntivo jnlgrtr que não se 
grande ; portanto, si o governo por si qui- acha demonstrado o q ne alleg·a o reclamrtnte, 
zesse fazer a liquidaçiio deste negocio, jit que niio estú. verificado o seu direito ao paga
poderia ter 1\lito, porque nã.o !lit duvidar que mento de que se tr<tta, o orador rejeita o pro
em tempo algum não esteja habilit.ado a pagar jecto; no caso contrario. repete, si este direito 
O que deve. estú. liquidado, O que se deve ÜlZCl' e attender 

Esta questão está. por dema.is conhecida, it prntenç,ilo, . 
quer pelos dados fornecidos pelas proprias re- Portan~o. sente drz.er •. a emenda llo l!onr:ado 
partições ftscalisadoras, r1uer pelo juizo con- senador e contra o drreJto e contrn. a JUStrç,<t. 
stante dos processos e discussiies da Camara o SR. Lmz DELFINa- Contra o direito, não; 
dos Deputados, quer do antigo regímen, quer contra. os máos ltabitos elos governos passados 
do actual. Portanto, a emenda do nobr'e se- c do Thesouro. 
nadar ao art. l• nada resolve, porque dessa 
autorisaçiío o governo está sempre de posse ; 
costuma mesmo haver nos orç<tmentos uma. 
verba para liquidação de exercir:ios findos ; 
mas como se trata de uma quantitt rel:ttiva
mente elevada, é natural que, estttnclo co
nhecido o debito, o projecto de lei mandando 
1i1zer o pagamento determine com precisão a 
quantia. 

0 SR. LUIZ DELFINa-Mas o art. 2° S<tlva o 
pensamento de V. Ex. 

0 SR. ELYSllU MARTINs-V. Ex. substitue C' 
art. I• pelo seguinte. (Lv a emenda.) 

Ora, esta autorisação o Poder Executivo 
tem sempre: não se trata disto, mais de li
quidar o pagamento, V. Ex. comprchencle 
que, si o Ti tesouro Nacional, nas ultimas con
tilrencias que tiver ele Jhzer, verificar nlgum 
engano contra o Estado, natm•almente não 
fttrú. o pagamento t!ess;t importttneia; ma.s fi. 
ca <t parte jit prcvenitltt dos meios tle torrmr el~ 
fectivo o seu direito. 

Calcule V. Ex.: nos papeis· que acompa
nham este longo processo estit p!'ovado que 
o reclamante teve de pagar .i mos nté de 24 "f, 
ao mez para haver dinheiro afim ele supprir 
o exercito naciomtl na expecliç,üo ele l\Ia.tto
Grosso. 

0 SR. Er.YSEU MARTINS responde que O Se
nado eleve l~gisl<tr pam o meio social em que 
so \'iYe; e ns pmticas que se tem visto e que 
autoris;un e .i ustificn.m o projecto. 

Narrn.l'a, ptwtt exemplo, um Jhcto: Teve um 
constituinte que er-a no mesmo tempo credor e 
deved"r do Thesom·o. Processadas as contas, 
pediu o encontro; Joi recusado ... 

0 SR. A)!ARO CA YALCANTI -E' O que Se faZ 
muitas vezes; nã.o !ta peior credor nem peior 
deYedor tlo que o Estudo. 

0 SR. ELYSEU MARTINS . .e O despacho foi 
-pn.gue primeiro De maneira que o seu con
stiwinte teve de mandar dinheiro para pagar 
sna conttt qunndo elle em ct·edor do mesmo 
Thcsonro c do encontro das contas resultava 
saldo tt S8U ÜWOl'. 

Eis ahi o fJUC scd<'t, 
Porl.ttnto tt cmPn•.ln. do honrado senador, 

repete, me protelar sem necessidmle tt deci
são dcst<t qnest;1o. E' lll'eciso conless;u• si se 
deve ou nii.o se dc1·e; ~i est<t Yerificadtt <t di
vida., mnnde·se pagar. O m<üs e estar au
gmentanclo inutilmente os annaes do Senado 
com discu~sr.es desnecessarias. 

O SR. LUiz DEr,FI:>o-Discussücs desta ordem 
nunca silo inuteis. 

Crê, portanto, que, si elle não tiver por sua O Srt. Er.Yslm MARTINs-Não siio inutcis; 
vez a complacencitt dos seus credores, nadn. mas vota contra sua emendn .. 
timrit, o seu trabalho serit inutil. 

A cmencltt de V. Ex. n~o resolve eousn nc
nlmma o autoristt as delongas, por.lcnlio eter: 
ni~al-n.s pelo menos pül' toda a vitht do peti
eiomtrio. 

O Sn. Lurz DF.f,FJNO tlt't um aparte. 
O S!l. Er,YsJm MAR1'INs-Mns V. Ex. sujcil.n. 

;linda i~to <t Jiquitlnç~.o por pn.rto tlu govcn~t~; 
c, Ri est.e processo .i<'t cstú. lbito pelas I'OJl<l.l't.i· 
ções flscttcs; si .iit J'oi it Cnmam. o destle 188:~ 

O :"'ir. l~:oug;el Pet'ltann.- Tendo 
nssiglli\Cio o pn.t·ecei' com restricr:tics, devo dat• 
ao St>ruulo o~ mo ti vos porq uc asgim procedi. 

Conlesso quo ao recebot· o~ papei~ sohl'e os 
qmws J;i I' O ti e em i tti L' p;u•eet•t•, acceitoi-o>< com 
suspei•;ãn. que et•a n. llW"Irm lo\·a.nlnda no c"
pit•ir.o li~~··· sunn.dot• pm· ::;nutn. Ctttltn.I·iun. 

Sulltlo eiiamado~ a nos lll'l>IIUI!CHl.l' sohrP 
umu. tlivicht qno pot• t:tntu tempo csteYo sou as . 
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vistns de diversos minisl,ePios da, monar- lln•nrcctlot•es dos BXOI'citos. Nlío me retiro só 
chia... ao exercito lJmzilcil·o; refiro-me a todos os ex

0 S!t, A)IARO CAYAT.CANTl-Hn. 2i annos. 
O SR. RANGE: L Prus1'A..:A- .. , e mesmo (]e 

seu parlamento, tive, conll!sso, o !'eceio de 
qu(} se JlO(lesse accusm· o act.u:tl COl'JlO legisla
tivo de ha,·ct• procedido de modo inconve
niente, como, ntt opini:i.o r.lc muitos, pt•occcleu 
o g·orel'no du, d ict:ulnl':t., mn.n!l:tnllo Jl:tjl':tr ao 
concessionado de uma, csl;rat!a. de lbf't'O não 
executadn., um:t sommn., mcmadn. durante 
longo tempo JlOL' todos os mini;tct•ios do an
tig·o regímen. 

ercites. 
Isto, St•. presidente, constiio dos di verso! do· 

cumentos, achtt·!e no parecer do Conselho de 
Estado c tratluz-s10 claramente do p~trecer do 
Sr. D. Fmncisco BrtltlmzaP diio Silveira, pro
curador Lht cor\u1. entllo. 

A verdnde ô estit: !lit liquidação d:ts contas, 
houve d11 rmrte de f'unccion:tPio~ no tempo do 
impm•1o, c:tpricho formal em pre,judic:tr o con
tractiionte, pot• motivo qualquer, porque o o 
o que s~ póde perfeitn.mente vtriticl!.r, e o que 
tlecort•e implicitamente lias diversos documen

Com css:t snspeiç:io, f[U(Llll~O os ll~~eis me tos apresentados. 
f?ram entregues pn.t'!t ex:ttJunnl·o~ • .JtL ~eurlo D(Lhi vaiu ess(L demo1•a, apezar do parecer 
üllo o OIIl,!ll~ e :t H"~lg'tHLtllrn. !lOS tnCII.S ~llus- til.Voravel do Conselho ue Estado, n.pezar (lO pit· 
t.t·ados c d1sünct?s collepns d(L commtssao d_e, recel' favot·avel na. Camara dos Deputados do 
1lna!lçn.s, pt·oc~(it pm• mmlm vez :t exnmr. f!1t· i tempo do imperio, npez:tr de outros pareceres, 
nucwso dos dtvet·sos 1locumentos o cheguei n, 1 de modo que ate hoje não houve posssibi!idalie 
r~co.niJCcet• que ,o cPedor d~ .Esta1~0 Cl'ôL umn. de se Jiquid<A,t• essa.s conta~ nem de se fazer o 
vwtunallo c;tpPtcho lia adilltnistmç.ao... devido pagamento. 

O Sa. A~ww C.\YALCA:'\1'I-Pe!'Jei1.Jtll!entc. Portn.nto, n razão por que este credor do 
O SR, RANI1l~L Pms'rAN.\ ... 0 de modo tt est.:.tl!O recorre!t ~ara o Poder L~!f_ls!:ttivo, estit 

levar a cotwic~·ilo do que, no tempo passado, i ,leg!tlm:td~t~ dn·et .. n~t perse~mçao que e~le 
não era este um pn.iz de momlidado, um p:üz • so!lreu d.t~ r;pn.rtJç•ues pnbhcas do tmperJO, 
de justir:n., 11 m pn.i7. onde existia a lei, visto se·. e a pr~st.u.~pç•·l~, Senhores, que se"estabelece.no 
poderem nellc prtttic:tr semelhantes :ttton-

1 

seu, e.pntt:_?. e que a contnmaç.w do pedulo 
t.n.dos. 

1

. da llqmdaç:,w dn.~ suas contas perante o go-
E' o que se obse!'va tlo liistol'ico desse pro- , vel'llo 1la hcpubltea htt de ter o tne.'!mo r,e

cssso com refcrenci:t no conteactador de Jbrnc- : sultado que teve durante o tempo do tmp~rto, 
cimentos pam a. columnn. rlo exercito nacional . porque elle sn.lJe que essa mesma mac\nna, 
em m:wcil:t pn.r:t M:otto Gr·osso. ' p:trte .~elJ[L bem estragad<t do tempo da mo-

A pre.<mnptão, :t pl'incipio crc:tdtt em meu narcht.t. • · 
rspil·ito contra o p:tg:tmento de que ~e tmta,sc U~r SR. sENADOR- Aind1t continiut. 
tlesvanrccl':t ao .JlDntn dn crer ([Ue re:tltnentc o s n p '" · 1 · 

t 1 '·R. ,.ANGEf, ESl'ANA... tl!nCCi0lll1o \OJO 
es .c 110 Jl'e velho, 11:1· pln·aso ilc :tntori1lades ineonvenicntcmo11te no regimcn republicano. 
insuspeitas, como o Conselho do E< Lado c o il· 
Jnstre Jll'OCl!rnllor d:t CO!'Iia .. tin]Jn, si1]o Ull1:1 0 S!l. A•rARO CAYAWAN1'I-E elle O tentou 
vict.imn. da sun. bon, fe e das prol,elnl;lic~ dn, J'a· no governo provisorio : a sua, primeh•;t pe
Zl'tllh pnl.Jlicn 110 pass:tdo t•cgitne.n. tir,•ão, entilo, lili ao governo e nií,o ao p[LrJa-

mento, 
HQalnwntc, o Conselho 1h Estntlo, pclns yo-. 

zc' auctol'isud:ls dr; mriin~ il\nstrcs, como oB O Sn.. R.~Nam. PESTANA-E, senhores, func
Srs. Vi~culllln 1le Itn.lJot•ally, Visconde de Cnrrt· cionarios que, pelo conhecimento do Conselho 
Yclla,>. \'iscol1lln rl8 AbaetL•. rr,conllecemm tt 1le Est:trlo, pelo conhecimento do distincto 
llorJOstidadu e. l(•alr.ladc cnrn que Alcantu·a procumdor tl:t cor1i:t, ueviltm ~er processados 
procedr·rn. no ftwnecimento pttt':t o exot•cito, c por BC!'em p!'evaricadores, pol' não cumprirem 
ret'onliccemm tnmlJem implicitamente :t m:i. o sou deve!', ttte lto,ie, supponlto, continmun 
Jii com que os runccion:wios rio impct·io pt'Or!n· na.K StHts J'ttncçJjes, ttM hoje permanecem no 
diu.m pn.t•a art·Pr!n.l·o dtt satisfill,;ito llo ,ou di- ~errir:o d:t Ropublicn.. 
rl'ito, pn.r:t pr·rjudical·o em H!'l!S intet·csses; Portn.nto, e~tc m·cuor do Estado não podia 
pnt•qut!, scn liot•cs, Ale:w tm•:t, clin.marlo pelo cont:w nem com :t lu:tldttde nem com ttj ustiça. 
pt•esillcnte 1lc Miuns piU'n, eilC<il'I'~g'lH'·S~ tlc~to uos in!brmttntes do novo governo pn.m obter 
~ct·ril:o, como pat!'iota,., a !iquidn1;ão de stms contas. 

0 S!t, A>L\!W CA\',\I,G.\:'>'1'1- J\poiarlo; ell.r. i 0 Stt. A~!AUO CAYALCAN1'1-SUlJSisto O mes
llllllen. pt't\l.endcn eoui.J'lldn~ c·om n govrrno; 'mo nmchinlsmo que lhe 1hzin opposiçúo tLO 
accoiwu urte:tt'Wl p:U'H, Jll'c~l.al' 1111~ SCI'I'ir;o. Jll:'7,:a,mento, que tttli lhe decl<Ll'Otl: « Niío sert't 

o Slt. RA:-;nt•:r. l'l~S't'A:\'A .. , e 1111.0 enmo n~-~ p.t,o. » 
gmdrtnl.~. 111in :wr.J'i.on N>tn o Vl\J•rladl\Íi'O c»,mi· O Srt. RANnt~r. Pr-:s'J'ANA- Assim, 1.lesn.ni· 
ulio pn!'!i. c:liogn.l' 011dn elieg·am totlns o~ oui.I'0'4 l!HLIIO, r.lo]JOiB 1.lu t:ml;n, tlelon:.l'n., deJloi~ tlu 

-
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tttJ?tO capricho, depois de tmlttt in,iustiça, elle 
vem ao parlamento republicttno pedir a reptt· 
mçilo dcsstL injusti1;tt, pedir que se lhe 
pagttsse ttquillo a. que tinha, direito, por· 
que htWÜ1 procedido com todtt tt lisurtt no 
cumprimento do seu contracto. 

Mas, senhores. si esttt e a, verdade do;: 
fiwtos, si o pedido do, ptti\'ttmento dos iórneci
mentos feitos tBm em seu Jhvor n. opiniii:o do 
Conselho de Estado e o pn.recer dtt Cam:wn 
dos Deput~tdos do regímen findo, nils hoje 
temos tt oxaminttr tluas questúe~. quo me 
parecem de alta importancht, e Joi por isso 
que assignei com restl'icç,ões o parecer dn 
ma.ioritt dtt conunissão, no seio dtt qua,l cn· 
contra jlll'isconsulto distincto, dcttnte de cujtL 

· tLUtoridado me curvo ; mtts, tendo for·maLio a 
minhtt opinii1o, por· mttis obscur•tt que ~tüa 
(nr7o apoiados), .. 

0 SR. AMARO CA V.U.C.~i\'l'I-V, Ex. não tem 
opinião obscum. 

0 SR. RANGEL PT,STANA .• , ontemli que de· 
vítt reRttlmr tt minlm responsttbilidadc, niTo 
ntt justiçtt dtt ttprecit11;ilo dtLS contas ttpre,;en
tadtts ptwtt pttgamento, nilo em virtuLle do 
pedido de execn~ão do contmcto, mas em 
relaç,iio aos principias que estn,mm em ,ioga 
mt questilo. 

Senhores, si o Poder Legislativo podia mttn
dar pagttr quantitt certa e determinttda, como 
fez aCamara dos Senhorr.s Deputttdos, este neto 
ttpenas se baseia no facto de serem. apresen
tados documentos, eni que por autoridt\cles 
anteriores se reconhecia de alguma mttneira a 
liquidaçilo 'lesttts contas o }llwecer elo Conselho 
de Estado e o parecer ela Cnmam dos Depu
tados. Portanto,tt t\ctual Camttra dos Senhores 
Deputados, mttndttndo pagttr quMtia certa o 
determinada, nilo se constituitt vortlndeira
mente em um tribunal de liquidltção (!e contas, 
porC[uo póde-se dizer quejli, achtWtL estas contas 
liquidttdas: por consequencitL, maml10 VtL pttgtu• 
aquillo que lhe po.recitt liquidado em virtude 
de tmbttlho ,iti. Jbrmuhtdo o de deci~ão por ttU· 
toridtLde mn.is ou menos com1mtento }Jttrn. in· 
tcrJerir na mttteritt. 

Mas, precísa,vtt resolver· este ponto que, 
partt mim, o importrtntissimo no regímen que 
o~tabelecemos: tt Cttmtu'tt dos Srs. Depttt.ados, 
assim como o Senado, não se constituo cm 
tr-ilmnttl para liquida~[o de cunta.s do~ ct•o-
doros ([o Estado. • 

O Stt .• JoÃo S.m~m::-;'!'o-Apoiado. 
O Stt. lt\:-;at~t' PBS'J'ANA-Podcmos mamlar 

pagttr• contas que nos scjttm remotiLias liquid<t· 
das ; potlemos ol\iecl.tw sobre esstts corrtas; po· 
demos recust\l' a legn.litlu.rlo do ~tli\'umns do sutts 
pttrcelltts; mas lítlttL tto POLiet• Lcgisltttivo eum· 
]mtenciu, pttrlt, litill irhtr eClll tas du ct•ed ot ·es du 
!Mrlllo. Assim coufuudimus attribuiti,cs JHUitu 

legWmtts, que devem cstnr pel'Jeitttmente des· 
criminadas no nosso regímen e que ele Jltcto o 
estilo mt Constituição. O Poder Legisltttívo 
não liquida conttts, o Poder Legisltttivo tomtt 
conhecimento. do conl.tts já liquidadas e mttndtt 
p~gal-us, alH•tnLlo tt vorbn correspondente, on 
st entende que c~StL liquida~ão lhe chega in
con~enientcmcnk ttbusivumente, pôde im
pugnu,J.tt ver·btt pot' verb11, porque llte ttssiste 
o direito do ni'Lo estabelecer no orr;ttmonto tt 
vorlJi.t n::_·~o~sarin,.pa.t•a o seu paga.n1onto. · 

M11S, st nos tu·vor·armos cm potbr pttrtt li
quidttr• contas Jil;ig-iosas, mo pttr•oce que isto é 
um pt•incipio Jhlso no regimen que adoptamos 
o u tn máo prcccdcn te. 

E1·tt, port11nto, pa.ra olJS~!l'Vt,n· ao Smmllo o 
inconveniente disto que estttbelecí o meu 
voto com restricçii:o ucsttt pttrte. 

Si pelo caso esp2chtlissimo cm que se achou 
este credor do Estado, si pelo reconhecimento 
dtL de~lmtltlnde com C[UC ello Jbi tmtttdo pe
mnte nl;.tumas rc1mrtiç,ües publicas, si pela 
injustir;a lórmal q uo lho fizeram, o Poder Le
gisltttivo interferindo prldo mandar pttgfLl', é 
nece,sario, entretanto, que não tique este acto 
como precetlente estttbelecillo, porque ,iú estou 
notando que !llt castt vii:o ttpptwec~ndo reque
rimentos no mesmo sentido, no mesmo genero. 
Este é o pt·imeiro ponto da~ minha~ restric,,õe~ 
no parecer·. 

O segundo, é quanto ao pagamento de juros. 
Conlllsso tto Senttdo que lamento que, um 

!tomem contractanclo com o estado serviços, 
que procurou lealment~ cumpr·ir• o seu con· 
tracto e que sotrreu em consequencia disto 
lll'O.iuizos, estes prejuízos sejam ainda aggrtt· 
vados pela desiditt, pela má !ii dos runcciontt
rios, que ni:Lo se ttpressam em cumprir o seu 
dever e q ne proloni\'ttm tt liquidação de· con· 
tas, que deviu, lm muito estar terminttdtt, CttU· 
sttndo assim ~érios embara,,os ao credor, à 
outm pttrte contmct:.tnte. (ilJJdttrlos). Isto e 
umtt in iq nitlade l'evoltante, ~enltorcs, que jus· 
tillcou o procedimento um tanto violento deste 
ttnciiLo, dirigindo-se ao velho imp:-mdor para 
q ueixtu•-se, com as phmses tts mtLis tt!llltrgas, 
atú sevems, daquolles quo proliuzimn tt sm1 
desgr•at,'tL, no ultimo quartel dtt $LULVidtt. Mas 
tudo isto Jbi liobttlde. 

Porto.nto, si n cquiLlade, si um sentimento 
:;;oner•oso nos levn :1 ruconhecer todos estes 
Jhctos, pt•ecisttmos, ontr-etttn to, ter llllt ittt 
cnuteht na applietu;iio dos pt•ineipios que lies
cliLS~i/lcumos. O qnc se Lili, emrelar;ão :is atJa·i· 
buii,,ÜOR do Poder Legislativo liqttidtLJHlo con· 
tns, o que lLCJ.Ui ó cm pttt•to ju~tiJtcavcl, niio 
tlcvcndo, llOrcm, constituir· coi!IO proccd('nto, 
e q uesLão tLinlia nmis gm v o em relttçi(o ao 
pagnmonto de juros. 

A CtLllllLl'tt tlos Deputados mnndou pngar os 
jm•n,: du. múru, n.o credot' do !Mtulo; 11 Cn.mu.t•tt, 
pul'LttuLu, pudu-~o dizer, eoudemuuu u l!:~tat.lo 
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ao pagamento dejuros.O pttgnmonto dos juros 
dn, miim, o j m·o dtt lei é contado em virtude 
de umtt scnteJil.'iL que aprecitt unm liquidar,:iio, 
desde que se dit emjuiw :t inieiaçrw Lia caustt 
peln. presump~:i.o juritlicu. do que umtt pn.rte 
contt•actante nii.o tem o di!'l'ito de pt•cjmlicar 
11 otnrtt por motivo qwtlquer, que se suppue 
ser culpn, su::t. 

E' por isso que iL lei esttthe!eco o jUI'O dtt 
mo1·a., olJrig::t n paga. r os .im·os da lei, qtmmlo 
não estão estipulados em cont,racto. 

Mns,Sen!Jores, esse pr·incipio e em rig:ol· olJ· 
servado pelo Esl:tdo como Jlat'l:o eoJHI'actn.nte? 

No l'cg-imcu domocrntico em que cnt.rnmos, 
eu não teritt du VHh.L em :tecei tnl·tt pa.l'tL o Es· 
tadn como rmrw contracl.ttntc. 

)Ia~. acceittLJIÜO as I,J'tLt!iç"ies do imperio, em 
que o fisco cm semt•i'C priVilig·iatlo, em rttW 
o estado em sempre coHsidcmdo como perso
nalidade juridictt t't•pt·rsentundo o diJ·eito dos 
COJJ trilminte~ de que elle é o g-wu·da., [L ques· 
tiio :tppa.!'ecn com gt·:wcs consequenr:i:ts, c o 
Poder Legislativo mt Rcpnlilic;t ]ll'Pcis:t ollii1.r 
parn. clltl. com muito cuidado, por c:tustt dos 
precedentes tãu pel'igosos,eonlbrme nosso modo 
de pt·occdel'. 

Entendo que :t C:Lmtll'tt dos Scn!Jor:e~ 
Deputados niio tlevia. ma.m!ttr pa.:;a.r jums rlrt 
11101'!1, O ltSSilll j;í, lJ:tVhL lJ!'OCCtlido it r:OlllllliS
são da ctLlllitl'tt ant·•riot• que, t•econhccendo 
as ]ltLl'I'O.llas pcdid:t! cm pagamento, reco· 
nhecemlo o direito de cl'Cdot· :1 que lbsso llttgo 
de prompto pelo Estatlo, entt'Cianto não quiz 
mancl:tr p::tg-ar .i uros, cntendl'mlo q ne Psses ju· 
ros não deYi::tm ser pagos pelo Esta.do. Si eu 
ptwto clesse principio g-eml, de qu~ quando 
um Estado demortL tt liquida~ão de unm di
VidtL (do estado, notem. niio me t·efiro ao 
funcciona.riO, que e SUjeito ;'1, jlClliL peitt ÜLlttt 
de cump!'imento de sou dever ; ma~ quando o 
estado que reprcsent::t tL communltão socittl, 
demora, como parte contmct:tnte, :L solul)iio tle 
unm divida), tt solur,>ão juridictt não é u nws· 
ma de quando se tr:tta do iudi l'iduo con· 
tractantc. 

A solucção juridic:t é m::tis Jltvot1wel ao 
principio tlc organisa~>iio social, ]lOl'CJlle o 
estado fig'lll'll. como rerJI·csenta.nte da autol'i
dade soci:tl. Si es;;c e o prindpio qtw tem 
Pl'el'nlecido em rcl:u;ãu ao estado, c nos rcgi
mcns cheio~ !lo pl'ivilcgios como tem sido os 
rcgimens antcl'iores, ti ]ll'!•ciso mais:; eYeriüade 
no exame dn. administJ'tt\>iio, uo tot·:Lnte tts 
contils. Cort•Pnws pel'igos acceitu!ll!o :t lwmn
ça tltt momtrclliiL, JlOI'fJ ue acceitamol·a com 
totlos os ~cus Yicios, com todas as sutts duvi
das, com todos os ~eus deleito~. com todo:; os 
desmt~,clos do atlmini~tt•açiio, q uc passtLI'UIIl 
pam1L Rep11l•liea o que JL!Ji continuam. Vu.mos 
sohJ•octtJ'l'Cg'il.l' us col\•e;; tln. RepulJl ctL. 

Agom tl.indu. ha unm questito do dcslocar;ão 
do ::tttl'ibuiçiies, a que precisamo~ 11ttender. 

A Cam11ra dos Deputados, dando por liqui
tlatln. n. 1livida, como .iiL disse, em parte tinha 
justifica~>~o de seu acto em actos anteriores em que ,iti se tinha reconhecido parcellas pe
didas e ,justificadas pelo devedor e acceitas 
por um tribunal, sem duvida responsavel 
em grito de recurs··•, o Conselho de Estado, e 
depois pela commissão d:1 Camam dos Depu 
tados do regimen transacto. Havin, uutorisa
ção pnm m:indttr pag-::tr, como mandou-se, o 
ca.pitttl pedido; mas, em relaç>iiO aos juros, 
a questão e diversa ; em relação aos juros, a 
Carlli1l'i1 constituiu-se em tribunal judiciario, 
julgou do litigio entre as partes contractan
tcs, Estado e pa.t·ticular, e prjde-se dizer que 
condemnou n Estado ao pttgamento do juro d::t 
morn.. Isso ta.m bem niio me parece regular. 
A comlemnttl)ü.o, neste caso, deve ser dadn, pe· 
mnte os tribunaes judiciltrios e nós te
mos constituidtt n::t Republica os juizes t'e
tlemcs, com reourso parn, o Supremo Tribu
nal Fcdoml,ptLra conhecerem dessas questües. 
Entre o eslndo eos pttrticulares. Portanto, sóe 
mente uma. reg:m muito severa de equidado 
a.pplicar.lu iL hypothese póde justificar o act 
da Cnmam dos Deput::tdos,acto que poderiL ser 
aceito t::tmbem pelo Senado, mas, firmemos 
bem essa regra. Si o Sena.do votar hoje esse 
pttgamento no sentido pedido pela illustra.da 
comrnissão,não se estabelece com isso um prece
dente p:1m outros casos. porque, senhores, como 
principio, a ca.mamnão pode arvora.r-se em 
tr·ibumtl·de contas. E, como ,iá. demonstr·ei, o 
Estudo não estiL na mesma presumpçií.o juridi
c;t de um crédor contmctante com um parti
cular. Estabelecidos esse! preliminares, peço 
de,culpa ao Senado de não desenvolvei-o! 
mas, porque niio me sinto em condições de 
demorat·-me nesta tribuna; cheg-o a este re-
8Ultado: nús temos deante da proposiçiio da· 
Camara dos Députados tres solucçües: ou vo
tar por eila, mas estttbelec·endo que o Jaz re
Sttlvttnüo o principio g-eral de competencia ou 
o Senado ttcceita ll. emenda dos Srs.senadores 
por Santtt Ctu.Imrina e autorisn, o Poder Exe· 
cu ti v o a Jh.zet· o pagamento comlbrme a liqui
daç>ão estabelecidn,, mas tendo o Poder Execu• 
tivo a ctLutela precisa p11r:t comprehender sun, 
t•esponsabilitlndo depoi~ deste acto do Parl::t· 
mcdto H.epublicuuo e tendo tL corttgem e a in· 
dopenclcncitL predsas pam condemnar os func· 
cionarios que r•ec~tlcitmrem insidiosamente na 
demol'lt dtt soluçiío 1ltt- divitl::t do çródor; ou o 
Poder Leg-b:lutivo. colocando-se na sua verda· 
detl'lt posi~>tiO, eXOI'CelldO rigOl'OS!L!llUnte sua 
compctencitt, limittt·SC tL mand1tr pttg'!Lt' as 
quuntias que consi1lemr liquidadas, que con· 
stituem o cttpitttl ua dividtt, deixando de dur 
011 j lll'OS. 

UM Slt. SENADOR - Mas quanto o o ca· 
pitl11 ? 
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O Su. RA.NGllr. PESTANA- Cento e sessenta 
c tantos contos. 

Penço que deve deixar de p:wte os jUl'o~ que 
augmen tltm extraordinat•iamen te op~.~amcn to. 
porque o pagamento dos .i ur s é um :wto de 
puro. generosid:tde dn C:tm:trn dos Deputados 
~ sel·O·~lu. do S~na~o. ~e acccitar a proposiçiio; 
e uma !n~lemntsa:,,uo que o Estado lh.z hqjc 
dos pr(\)Utzos c:msados ao credor cm vir·tude 
de desleixo, de desleald:tdc dos l'unccion:trios 
que deviam est:tr punidos, porque os dncumen: 
tos provam que houve Ji1lt:t tle le:t.ld:ule pn.m 
com o contractmte. Entreta.nto ess~s funccio
n_o.rios :ttmv~s~ar:cm _todo este tempo pl'Oct•as
tm:tndo a tllvula, crmndo todas :tH ditliculdn.· 
des, inlorma.ndo mu.l, e ficaram em seus IO"'<t· 
res e co:tinuam. '" 

Silo estas port;mto as Ires soluções : o. pl'i· 
meim, pag:tr assumindo :t respons:tbilitlude de 
um acto CJue não me p:wece ,iuridico em rela
çilo á competenci<t ct•c:1.da pela noss:t Consti
tuiçilo;:t segunda, devo! ver ao Pmler Exeeuti v o 
tt soluçilo da q nestiio, mas temlo ad vertenci:t 

.Já Jeita nesta cas:t e no. outr:t de que funccio
narios que intervieram no. questão, não tive· 
rama devida lealdado e por consequenci:t o 
ministt·o· do. Jazendo. e o Presidente d:t Repu
blico. preciso.m de 11ssumir tt maxima fiscali· 
sação no cumpr·imento dos deveres desses 
1'un.cc~on~rios; a terceira, I?!!.ndar pagnr o que 
est~ ltqmdado e que constttue o co.pital des,;o. 
dtvtd<t. 
, O Senado tem de resolver ]ll'incipalmente se 
e refíulo.r c~ntl~nm!'r o Estado a. pagar juros 
demora no. ilquulaçuo de contas, No. minha opi
nião não ti. De lto,je em deante pod~mos por 
lei expressa crear esta responsabilidade; temos 
o tribunal de contas, que lut de ser Ol'"Onisa
do em. condiçl,es de corresponder ás intenções 
do Jegtslador- e que deve represent:u- um rcn·i· 
men de m:tis Jcaltladc, porque não deven~os 
quet•er Retmblica com os mesmos vicias do 
imperio. 

Poderemos estabelecer em lei que, quanclo 
o Estado cuhir sob a presumpr,,ão de que tem 
culpu. na llcmom tio p:tgttmento, sejo. condem
nado ll.O jum tltt lei, do mesmo modo que :1 
outra p~rte e_ ourig:ada a esse juro; ma~ em
quanto 1sto nao esta determino.tlo, po.gat• jmos 
parece-me injuridico. 

A commís -fio do 1inanças jit tem conheci
mento de outt·a 11etiçiio de' um credor, que 
reclama lla::u.mento tle juros c const:t que ou
tras petições os tilo sendo encu.minhadtt~ neste 
sentido. 

Se est11be!ec~rmos. portanto o principio de 
que a Republtca pudo ser conrlemnad:L pelo 
pn.i-(l!.lllOiliO do ,juros t!:t móm em virtutlc do 
~lcsleixo do J'unccionarios, qu:w~quet• que ~e
Jarn teremos de sobreco.rregar os orr·amento~ 
com um onus e:xtraordina.rio. • 

·Lamento p01·tanto que as questões juridicas 
e·o regimcn constitucional que admittimo5, 
me levem apresentar uma soluqão que, em 
minha conscienci:t, mt llpreciaçilo e:~:act21. dos 
~.contccit~:wntos, não me p:wecc a mais justo. 
cm reln.<;tw tt estr. credor; mns !Lutes de tudo 
devo zelm· minhtt posit;iio de lcgisl:tdor, de 
delensot· das instituir;ões democro.th,as. porque, 
si Psto Jiwto p:Lssa•se isolallo, ficasse como re· 
trihuição dr. crptidade, mas sem gener:tli~:tr· 
se, niio teria objec~~í.o p:na. fazer; m:~.s fico.t• 
como precedente pru·rt amanhi"L continm1t•mos 
11 comlemno.I' o Estado em juros por· motivo 
de demom em Jiquidar;ão de contas, trará em 
r2snltallo que o.s renclus da. Republica, nilo 
cl1egm·ão para pu.gar :ts di vida.s do Estado. 

Peço rlescnlpa o.o Senado por estas conside
rações que 1ltço pa.m sa.Jvar " posição do pro
prio Senado em procedimento posterior, fican
do entret:tnto pleno. lilJcrtladc a cad:tum de 
julgar do !lwto segundo smts luzesjnridicase 
sua con•cienci:t no estudo dos Jactos. 

Ptwa Jit·m:tr minlHt restl'icção no parecer 
vou mandar a mestt um:t emenda consoante 21. 
3" solu~ilo que apresentei e que o Senado 
tomar:i. no. consideruç,ão que lhe parecer mais 
uccrto. da . 

Vem it m cz:t a segum te 

El!EXDA 

Substitua-se o 11rt. I·' pelo scp;uinte: 
At·t. 1." Fim o Poder Executivo autorisado 

a po.g:w, peltt l'erb<t-Exercicios findos-à An· 
tonio de Ale:tntam Fonsec:1 Guimarães, ex
lbl'llecerlor tlns !'orças expedicionarias. que se
guiram em 1805 de Uber:tb:t par:t Matto Grosso, 
11 quantitt de !30:2lü$450, tlevida ao mesmo, 
conlbt·mc ll cont:t que apt'esentou, excluidos 
desta os juros calculados na importancio. de 
272:40üS371. . 

Sn.la. (Ias sessões, 2 de julho tle 1892. -Ran· 
gel Pcsta.,,,. 

E' litht, ttpoimltt c posta conj unctttmentc em 
discussão. 

O Sr. An~aro Cavalcauti pro· 
nuncio.· um discurso. 

O St•. Lui:r. Dolf'iuo-Sr. pt•esi
tlente, sinto-me s:ttisleito, irr•tttlia do mim cs
ptrito um gra.nde con tenlttmento, e felicito-me 
por ter· agitttdo esttt questão no Senado. Ero. 
qmtlquct• cousa de novo, que impt·essionitra o 
meu cspil'ilo, e tenho ce1·tezo. de que o Senado 
sentia. a. mesm:t necessidntle, tinlta o mesmo 
de~eju de ~m· c:tbn.lmente cseln:·eciclo pelo 
Llcb:tte, neste assumpto import:mto. 

O Son:1do, o paiz todo muito gtLnhM'lLIJl em 
ouvh· as l'azues adduzidas pelos distinctos 

- -·-------------Í 
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membros àtt commíssiio de llnanr)ns. que oc
cuparam tiio eloquentemente n. tl'ibun:t. 

A in,iustiçtt buriltt a pltrltse, que a. con
denum. 

Não quero que o governo do meu pn.iz prn.
tiquo um ttcto de revoltante Mbiknt·icclade : 
um g-overno reg-ular niio pútlo J'ugit• ti rcgt•n, 
que guiarin. som duvida o mttis t'tldimPnl:itrio 
gove•·no. Eu o quet•o na altum dtt ci1•ili~:t~•:i.u 
modm·mt. . 

Comn lio,ie, terei :tmanlifi., terei ~umpt·e, 
emqunnto tiver um Jogar neste Senado, tllll 
ponto de ttpoio nostlt tl'ihun:t, 11111 ;.tt·nmlo 
grito, contm tudo que att:~mtr n. vidn, a 
holll'tt, tt Jibet•dade. a l\.1rtuna du ciclad:iu llr:t
sileiro, e de qual(\1101' homem niJrignclo it 
sombrtt de nossas J~is, c ao ttbl'igu do noss:t 
btwtlcira .. 

Os Itonmdos senadot•cs mostr;tmm com tmln. 
tt cla.t•estt, com tuna transpa.reneitt perleiw., 
com tt historia, com os documentos a cinw. de 
todn tt critictt, e suspeittt as ra.ztíes do seu pa
recer sobre tt proposição dtt Ctt!lltl.l'tt do; Srs. 
Deputados. 

Resta-me n.n·orn um grttndc dever: é pedit· 
a V. Ex. Sr. "presidente, o no Senado tt reti7 
mda de minhtt emendrt. 

E' um caso cxccpcionn.l, que deve ser legis· 
lado de htwmonitt com tt lH'igitmlidnde com 
que se apt·esentou. Estott convencido, como 
penso que esttwi o Senado, de rtunnto $C llen 
tt um cidadiio, que !'oi condemn:tdo ;i miseria 
pelo heroismo do seu patriotismo ; o pelo go
verno do puiz, t1 quem set·viu com tanttt :tb· 
negaQito. 

Nilo tinlm duvidas sobre o direito: ag'Ol'a 
niio tenho duvidtLS sobre o modo Lic lot•rml-o 
ell'ectívo. Retiro t1 minlm emcmln.. Rogo tt 
V. Ex. Sr. pr·esidentc, que se digne consultttr 
li ca.st1 sobre o meu requerimento. 

Vci'iflcttndo-so nilo lmver nu recinto numc
l'll legal, tttlm llO Semttlo delilJCl'tLI' sobru o pc
tUdo tlo St·. senador Luiz DelJino, pt·occde-se 
:'1. chn.mt~da dos Sr,,, senadores rJIIO comparece
mm á sesstlo o deixam de t•esponder us Srs. 
.losó Bm·nttrtlo, Oliveira Galviw, Rosn, .lunior. 
Coollio o Cttmpos. Sa.ldtmlin Mtll·inlio, Amorico 
Lobo, Aquilino do Ama.rüi, Generoso Marqnos, 
EI~·~en Mal'l.ins o Thcodoreto Souto. 

O Stt. I" SgcnE't'AIUO dcclam q uu o Sr. El,r· 
sou Martins communicott it mos:t que so roti
ra.vn, por incommodttllo. 

N:io Jmvcllllo uuuwro .log:tl. Jicn. arliadn, tt 
consulta. 110 Senado sobro n J'cl.imd:L tht L'!lllHt· 
dtt do St•. Luiz Dollluu. 

Continún. tt 2" diReu~silo do art. l", n. quoi 
cneor•t•tt·SO sóm n1ais do1Jtt1.o. 

]~ntL·nm Nttceos~ivanwnto om2u tli~eu~sil.o, a 
q ua I uncm'!'it-se Ü!.illbem Solll debate, o,-; nt·t~. ~~·· 
n ;)" da. proposi<;ilo. 

-

A votnçüo fica a.diacht pot• lhlttt do numero 
legal. 

S2g!IC·S3 em 2" discussão, com o parecet· eh 
comm issiT o tlc llnn.nças, o art. I" da. proposi
çiio tltt rel'erida. cttillttt·n., n. 4, de !8\12, nutori
sn.ndo o p:ovm·no n lXtg'tW tLO padre Antonio 
i\Iartucci o (\Ue lhe é devido pm· servit,•os pro· 
stados pelo uwsmu om litrot• tht inunigt'tl!'ão, 
uão cxcodrw.lo de 1:000$000: ' 

O ~r. :l~an.g·cl Pe.,;ta.Iu..t diz q uo 
l;mta-sc do um:t qmml;in pequena., mas, cm 
torlu caso, ê u mn dcspczu. q uc o Congresso 
vota. o peltt Sllit par·te, como membro dtt com
rnh•s~o de Hnnnr;t~s c como senador, nilo bm 
esclat·ecilnentos, pam orientttt' o seu modo do 
pr•oeetlct· ncst:t votn~•ão. 

Pede-se I :000:-5, !Xt!'lt pag'lLIIlontos llo ser
viços rela. ti vos ú. imrnigra~IT.o prestados por 
um p:ttlt·c ; entret,n.nto, o Senaclo não sttiJO do 
que ordem ~ii.o esses serviços, nem IJtmndo o· 
Oilllo Juram prestados. 

A Cnmam dos Deputados, votando a. propo· 
sição, remettt~tHt pam ó Senado sem o menor 
documento, de sorte que vae·se autorisat' uma 
despeztt sem o menor conhecimento delltt. 

jl,oJombro dtt commissiio de finml~t~s não 
ttssignou o par2cet·, por·quc não pude formar 
nnm opiniiT.o ; c, pol'tn.nto, entendeu que niio 
devitt concorrer p:tm o Senado autorisar uma 
dcspeza (\ ue niio estit .i ustificada, 

Tem muito medo destas sn.hidas tio dinheiro· 
dos coJí•cs pnblicos pam ~:ertos serviços de im· 
migra~•ão, porque a iuunig·ia~•iio tem servido 
pam captt tle muitos ttbusos e da applicaQão de 
muitos dinheiros ~uu não sa teri:L a coragem. 
de lltzel-os saliir as chwt~~. Da vm·b11 -immi· 
gra~•iio - s[l.hi u muittt coustt pum, no or~'tt· 
menta, Cf!Uilibrat• tts rlespezas votmltts. Por 
isso ttlllht muito em gmwdtt com certos S~l'Vi· 
r;os de inllnig'l'ttr;ão. 

Des(ljaritt, porlttnl:o, som inton~•iio do pro,ju
dicn.r o pad1'e fJUO nllega servi~os de irnmigra
~.iio, tu.lve~ re;u~s. que n.!~tttn Sr. senntlot•lllo 
Jin·necesse f'Scla.l'Ccirnentós a. ruspeito deste 
pmli•lo, visto quu não se pt'ltlo s:tbel' rtuaes 
liJr;tm os motivos dotermimtnl;es do acto da 
Cttnmm dos Deputados. 

A pr·esumpr,'uO tio Sen:tdo e qno n. Cttillltl'l1. 
t'et~lmunto vota. no intol'Csse publico; mas tt 
npl'Cciar,,~.o dos JIIOti vos del.m·mirmnl.cs p<jde 
sot• div·ui'St1 no Semulo, rlcpois do intct·va.llo 
flUO hiL do nrnu. vol.n.ç•IT.o Jliil'lL outt•:t, o de cit•
cnn:staneias fJUo su üiio ua pn.ssn.gem do um 
pi'C\1 cct.o. 

A respousn.lJilitlmlo dos sotmliOI'CS, fJUtt!lllO 
votam LUtlil despez:t, ri nmio1· do que tt tla Ca
mat•tt tios Dcputatlo.; que inicin. esstt dl'spl•r.tt, 
J,JUI'fl uo tlovc-~o s11 pput· que, q UiLnlln o ScnaLlo 
n ylmnmdo n. rutll!' sobro unm pl'Opusi•,,ti.o, 
l'llldll. <laqnella.eanmt·:.L, tcml.itlo conltaciul()ntu 
do.; tmmitcs por que elhL ptLS~OJt, o assiut tem 

-
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o estlirito nmis prepu.mdo pn.rn, pmlicat• um 
acto com acerto, rectitlc:1mlo o <tcto dtt me.~ma 
c:imara .. 

Mtts como votar um proJecto tlcsttt ordem. 
crinndo dcspcztt, S81l1 lmsc, sem prom alguma? 
Cem mil reis que sejam neste pCJ·iorlo tle res· 
tricção, de cconomiti .• cm que é ]lrcciso cntmr, 
c:1reccm sm• vm'iflcados .. Como. pai~. n.utoris:1r 
o pagamento no padt·e. rlc rtnc se tt-at:1 ? 

O Srt. Lr;rz DEr.FIIío-E' um lJcllo mtt•uctN'. 
O Sn. RA:->OJ•:r, Pt~s·rANA n.ct·edibt. emliot•n, 

nii.o o ·conher;a, c o respeita. pcl:k; ~uns fllltet;iies. 
porC]UO sempt•e vota muitn considemr;:io aos 
que exercem o magisl.et·io. Ent.rctn.nt;o, n;i.o 
sttl.Jo si ellc merece o pag;unen t.o que so vem 
pedir a.g·or·a, c o St•mulo dCI'C ,;et· tnuit.o cnn· 
t.closo na. decrctu~ITo de d•~spezC~s, mcstnn pdn 
mot;ivo do snr UlT!tl l'il.lllil.t'tl '"'lll[lo~t;n, <lo mo· 
nor numet·o dcrcpl·c.<outn.ute~. <levclHlO, lJol'· 
tanto, de.cidir com m:lis cn.lnm c mli~ exame 
as questlíes, em C]tW tem rio intervir, do qno 
as usscmbleas nuHwrosa~. quasi sempt•e tr.git:r.· 
UlLS. 

A nií.o ter o.l. esclarcc·imcntns q uc pede, c 
que o convençam dtt .i n~tir;:Hltt pt·~·terH;:i.o, u 
orador declara que ~tntecipadn.mente vota 
contra a proposi~'ão. 

O Sr. Amaro Q(tvalmunti diz 
que i1 commissiio de flnn.nr;as, q nn.ntlo deu 
parecer solJre :1 pr·opàsi<,,iío em del>;tte, não 
teve escltwccitnen tos e;:peci<1:•s ; mas, utt~n· 
dando tt que tJ>nt:w;t-se tb 1111111 quant.ia, rela ti· 
vamente insig-nificante, c 11 q uc 11 Cnmm·~t não 
poderitt tm• dado o seu voto ;i pretensão, em 
tres discussões successivas. sem r[uo o tiYcSS] 
lmseado cm documentos; o consr.anrlo mesmo 
ao oratlor, pessoalmente, que, com oll'cito, 
esse reverendo. na Italitl. tinlm i~d t1 pt•opn
ganda cm iitvor dn immigraçiio pnm o ffrnzil, 
entendeu que, tl'ttl.nndo-ss de um cstt•a.ngciro, 
não devitt mo~trur-se menos li h:·ral, n:·~n.mlo 
o reconhecimento de serri~'os prestados i1 
cttl!St1 publicn. 

Firmou, porrim, o seu parecer, lonv<1tlllo·se 
nas palaYras cl11 honmd:t commissiio da Ctomttr:t 
tios ~rs. Deputtulos. 

Encerrtt·se n discu~iío sem mni~ dclmLe. 
Encet'J'l1,·Se som <lehate n di~eu~s:io do 11rt. 2" 
A votação fica n.<liatln. pot• litltn. <lt• numct·o 

lcg·al. 
Esgotntlas as nmterhts tln. ot·dcm do tlin., o 

St•. presidente tle~ig·mt pam n. do dia 4: 
Vota~'iío cm za discu;;~iiÓ tltt pt•oposir;ilo tln. 

mcsm11 c:tm;trn., n. !1, do 1802, :tulmisttmlo o 
Porler Executivo n dcsp:•tlllet• pu ln. nrl>n.- Ex· 
m•cicios Fintlos-n. qnn.ttl;i:t do -JOH: 0:22:-:;S:!I pn t'tt 
pag·auwnt<:> do Antonio Alcn.ntn.t•n. Clnimn.t•;ies. 
ex-lbt•rwcerlot· d:ts lcll'<Jll~ expedidoun.t•ins que 
cm ISGG seguiram tle Ubut•tth:t parn. }!n.l.tn
nrosso ; 

8ENAIJ') ~{-i. v. 11 

lGl 

Votação cm 2·' discussão dtl pt·oposi~iio da 
me~nm camat•;t, n. 4, de 1892, ;lutot'isttndo o· 
governo a pagar ao padre Antonio Mm•tucci o 
que llte ri devitlo por sct'viços prestados pelo 
mesmo em Jiwor tl;t immig'l·:wiT.o. niio cxce· 
dendo de 1 : ooo::;ooo ; · 

Discussiío do sub~titutivo o1l'erecitlo c np
provndo nm :l• di~1cussão, tto pl'Ojccto do Sc
mulo. n. 1:~ de 1801; 

2' discussii.o <111 pt·oposir;iin d:.t Gamara dos 
D8pllt:tdo~. n. 15 de 1802, auto!'isando o go· 
rct·no n. conceder ao cidadão Arttonio Vh1nm1 
Gonr;alves FiiL'O, liel do tlwsom·eir·o da Caixa 
de Arnol'tiza<;;i.o, li mcr.c~ do licctWtl com os 
veueirncntos do :;ctr cmpt'.'g'O, Pill'il tratar do 
su:1. saudn ; 

:J• <lir.a tio pro,ieeto <lo Seun.<lo, n. 2 tlc 1892, 
n,u tlwisando o g-ovet·uo a Jh.zel' l'GVuL·tor ao 
f!l!lltlro dus oll!cin.es cm ~el'rir;o activo, o co!'O· 
nelrclbt•mado Christiano L•'retlerico BnYs, com 
todas as mntagens que pot· lei possam c:tbet·· 
i11e, sendo considrra<ln comn si nnnc:1 se ti
Yosso datlo tt r<liit'mn. n.lludidn. ; 

:l·' di tt1 1.!11 pl'Oposir;ão d;t Camn.m tio:, Depu
tado,;, n. O do 1802, antorisn.ndo o govcl'nO n. 
concellül' nm anno tlB licenr;a, ,;em vencimen
tos, ao capirão de r\l'tilhut·iu, Ocbtvio Gon~al
vcs lln Sil \';r, par:t trat.ar do negocins do seu 
interesse. 

Lcmnta-:>c 11 s~ssiio ús :3 1/4 hor·as da !ttrcle. 

3 ;u smão om <1 tlJ iUlllO ~e 1891 

l'l'csidcncia rio Si', Pm·lentc r/c J!oi'IWS 

(' iCC)li'CSir./ CIIIC) 

SUJDf..\ ltl:l- Chnumtl:l-Lo:tnl':l dn. actn- .\dln!H!HltD 
dr~ \' . .t.rH:<~ 1 dr~ ad:t - li:xPrwms·l'l·: - Pnt't!cm·es -
Di:'CU!'Sn dr1 Si'. t~:lysou ~ln!•tia~- onn~·::o.r no lll,\
.\din.J;uJÜO •l:t \'n~:ll,~tln dns pt··•P•Hilt;.:ins us, ·1l' \1- gn
ctn'l'"l:ncntn rln. di)'lCIJt,'iln t!ns l"'up •RII,~Iit•S 11~. \t A, n1~• 
U dn :-111h-;!iLIJti\'ll ntl:ll't'Cidn lltl JlrlljllC~O 11, ·1~- \'o
t•JC::lll d~1~ pl'lltJn:O:IIftio:o; !IS, i,\), U A o n u do lll'tl
jt~ch u, :! o snh-4ti~uttro ;l'J p:• •ji!Clu u, l~- flt•dom d·• 
din p:t\':1 ;, du L' l!'!'t11llu, 

An m~·io-;lin. comp:trecem ;z:; St•s, scnatlot'es, 
a ~:tlmt·: Pt'll(tent.o de ~fn!'lws, ,Joiio Petlt•o, 
Antonio Haenn, Fmnciseo Maclmtlo, Souzn. 
Coelho, .Joaquim Sarmento. 1f:tnoel Bat·atn., 
Cnnlttt .lttniot·. Ct•ttz. Elysi'U ~liwtins, .Jooú 
Bct·nn.rtlo, Oliveim Gitlr:io, Amaro C:wn.lcanti, 
T:wnt'CR Bastos, llosa .. Jnnirl!', Cutdllll o Cnlll
pos, Vir:.\'iliu D:ltl!asio, Domiu~o,; VicunLt•, 
Ltt]K't', Ht·nz Cat•twit•o, S:tlda.nlm i\Tttl'inlto .. Jo:l· 
qnim l''"lil'io, .JonC]uitu d.u Suur.a., Silrn Canudo 
e lln.ulitto Huru, 

.A llre-~o 1t seS:::i1 u. 

------·-
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E' liela e posta cm cliscuss~.o. n, QUltl enccr
rlt-sc sem clebute,aeli:lllclo-se a, votação por niT.o 
Jw.ver ainda numero legal, tt acttt da sessão 
anterim·. 

O Sn. I" SmctummJO d:'1, conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do governador do estado do Anw.zonas, 1l:t 

ütdo lle 1:3 llo mez findo, llccus:tntlo o recebi
mento 1lo officio em que lhe .loi communieado 
o resultatlo ela clekão da mesa que tem de di
rigir os trabalhos do !'enado.-· Inteil•t1do. · 

Dn. mesa do senado elo estado dtt Bltlliu.,de 23 
do mez ultimo, communicanrlo r1ne n.quellc 
corporaçiTo deliberou representar ao Congresso 
contm n. interpretat;ão dada, pelo St·. minisl;ro 
dlt fltZ<.>nda no § I o do :wt. 2" d:t Constituil;ilo 
Federa.], flue trltta tla, tttXl.t do seilo, :tlim ele 
ser attcndidu. essa deliber:t~'ão.-A' commissão 
de Hnanças. 

Telegmmma., expedido de l\faceiú, estado 
tlas Alngti;ts. cltttado do I do corrente mez, 
assim concebido : 

Depois de muitas e porfb.das luctas cívicas, 
o estado de Alttg'<ia~ entm hoic francamente 
em sua vida autonOilllt. Foi instltllttdo solem
ncmente o tl'ibunltl supm·ior de ;jmtiça c co
meça a vig'Ol'ttt' o orçamento com todos os set·
viços que passarem pam o estn.do. Fomm 
inaugumdas tn.mb3m hoje as elms sec!'etarias 
do estado.- Gaúin9 Be;;ouro, g-ovcrmv.lor. -
Inteimdo. 

Vinte clttas ltUtenticas da. o!ci9ão S9mttorial 
a que se procedeu no estado de Mina~ Gemes 
lllt I" secçiLo de Palma, rm 7·' ele AnQ'ustum, 
llll 3" ele Omo Preto, na 2" dn. Leopoltlin:t, nas 
]n, 2,a, :3a, .. 111, (ia, 8" e 22a tle .Tui~ t.lc F'1'1ra, 
nn 5~ ele S:t11ta Helena, lltt I" tlc J\Ittt· de Hos
pnnha, nas secr;ües unictts tio Ranl.tt B:wbltl'a, 
do Rio Nora, Slwandy, Pn.lmyt•n. o S .. Jose rio 
Preto, nus 2·•, 4" c 5" de Barlmcerm c nn.s 1" e 
2" de Pouso Alto.-A' conunissão elo consti
tuir;iLO o [lOtlero>. 

O S1c. ~~~ S~Clli'1'Ail!O IL' c v:i.o li impl'imit· 
pam onl;mr lllL oc·dem tlos trn.balilos os se
guintes 

N. 80- 1802 

A mes11 elo Senado, tendo exrtminado o J'e
qncrimrntn elo "ontinuo Mano()[ Mn.t•eos d:1 
Hessni'Pei<;tio, cm que pede llw st•ja, coneedida 
dispemll tio set'l'i• .. ·u pot' l.i.•mpu i1u.lohmnirmdo 

___ , __ _ -

com todos os vencimentos, visto sotrrer de 
mo!cstia que o impossibilita para o traba.llw. 

Considerltndo que o motivo allcgaclo n1io 
jusWlca o pedido Jeito ele disp2nsa de serviço 
[lOr tempo inclcterminaclo, mas que o mito es· 
tado de suude do petitiono.rio, comprovado 
com dons attcstaclos medicas, requer demo
mdo tmtampnto e ttbstenção temporai•itt de 
trabn.llio ; e de parecer que ao mesmo con
tinuo se conceda seis mezes de licen~·.tt com 
torlos os venc·imcntos que tiCttlltlmento per
cebo. 

Sttltt das commissões, ·l dojnllio de 1802.
Prllllcnte de Jllorrws.-Jo,io PedJ·o.-Git Gou
lai'l,-Anlonio Baena.-Domin(fOS Vicente 

N . 00-1892 

A's eommisstios J'OtlllidltS do commcrcio, in
dustritt c artes c tlc 11llllnças tt quem Jbi pro
sente o projecto desta. cam:tm n. 20. tle 1892, 
o q nal Wttta da autorisaçiio do governo pam 
contratar o servir,,o de reboques por meio elo 
vn.pore$, pelo praso de I O :tnilOS, nas bm•ms 
dos rios Itttpemirim o Bcnovente, no estado do 
Espírito Santo, sar·viço que, ltlem das clausu
las do decreto n. 0757 de IS de janeiro de 
1887, obriglt o contmtante a outras condições, 
sü.o do parecer que seja ello acloptado em vista 
elas vantagens que auferirão o commarcio e 
hwourn. clttquelle estudo c a seu turno a Uniiio 
pelo crescimento a !li de suas rendas. 

So.ht dn.s commissúes 30 junho de 1802. 
- .Jose Be1'mwclo. - Esteve.• .lmdor. -
ili1lCJ'ico Loúo.-Amm·o Cttvcticanli. - J. L· 
Cnel/w c Crunpos,- J~aquim SaLdanha JlfaJ·i
nhn, -Cunlw JuniOi'. -Uanr;c' Pcstww-(ven-
cido). · 

O Sr. 13Jlvseu ~Itu•ti.nl'!l- St•, pre· 
sitlentc, no s:tblmtlo, ao stLitir t!esttl casu., fui 
procurado peln. commissão nom0adll na rmmião 
do,; Sr·s. industriacs, que teve logm· a semana 
pa.Sslttln., tt qmtljletliu-mc que servisse de in
termmliario entre elltt e o Senado, lltl pessoa 
de V. Ex .. pam f:tzer·lhe presente tt r•epre
sentn.<;llo qnt•, a respeito da qucstiio chamadn, 
«tlllxilios ús intlustr•ittS», dirige aos poderes 
publicos. · 

Tendo exn.miuttdo devidrtmonte esse tm
hn.lho dn. commis.,fio, achei que não só elle 
esl;ú, concobido orn termo que podem sct· tlco
lhidos pelo Senado, eorno aindn. que discute 
com cin.l'C7.11. e tli'oci~ii.o n, sHua~•iio um I)Ue se 
aclm a. intlusl;t•ia, rio nosso pttiz, dig-Jm, sem du
vida., do n.poio dos podct·es publicas. 

Nestas condiç<ies, servindo do org'fio a in
tel'esse,; lii.o leg·itimos n liío legil.imttmcnto atl
vog-:ldos, per;u put•tuissão li V. l~x. '[llll'!l 
dt,posi tr1r cm suas mãos o o II! cio tlirig·ido 110 

-
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Senado e alguns numeras impressos da rele· 
rida representttÇ'ão. 

O SR. Pm~S!IJENTI~ -A !'?presentação vae ús 
commissões reunidas de finanças e de com· 
mercio, industt·itt c artes. 

ORDEM ,DO DIA 

Nilo havenrlo aindn. numero legal, continütt 
n.clia.dtt a votu.,,i[o rht;; m<ttnrias cujtt discussão 
1lca.r!l enc!'lrmdtt m1 sesssilo anterior. 

Entt•a em discussão nova.,-com ns emcnd!ls 
ilpprovadas, o substitutivo o!lerecido e appro· 
vado, em 3" discussão, ao pt•ojccto do Senado 
n. 12 de 1801. 

Encerra-se a discussiío sem tlebn.t2, adian
do-se tt votar,,fío nor 1hlta, de nmnero Jegn.l. 

Entm em 2·• rliscussão, com o parec:er da 
commisãGJ de lln11nças, o artigo unico dtt pro· 
posi~'ão'n. 15, de 1802, n.utorisando o gorerno 
<1 conceder· ao cidadão Antonio Vittnnil ·Gon· 
çttlves Faro, fiel do thesoureiro dtt Cttixa 
de Am9rtisução, seis mezcs de licenr;tt, com 
os vencunentos do seu emprego, pam tratar 
de sua saude. · . 

Encerra-se a discussão sem debate. ndian· 
dose a votnç·ão por Jhlttt de numero legal. 

Scg·ue·sc cm ::Ja discussão, a, qual encerm-sc 
sem delmte, ndillndo-s2 tt votação por falttt 
de numero legal, o projecto do Senu.do n. 2. 
de 1802. a.ut.oristtndo o governo tt Jhzet' rever· 
ter ao quadro rios otnciaes em servic;o activo 
o cot·onel relbrmndo · Christiano Frederico 
Buys, com todas as vantag·cns que por lei 
pJssn.m ctther, Bcmlo considemdtt corno si 
mmctt se ti v esse dado a relbrmtt alludida. 

Segue-se cm :l• discussão, tt qmü cncerm·SC 
tambcm sem debrtte, mliamlo-se :t votaçiio 
por Jitlt<t de numero legal,u, proposi,,ã.o dn, C<l· 
mat•ndo.> Dcputmlos n. 9 A. tlc ISD2, ttuto· 
risnmlo o go\•cpno n conceder um anuo de 
JiconQtt, sem vencimentos, ao capitã.o de <trti
lllarht Octavio Gonç,ttlres dtt Silm, ptmt 
tl'!1tar de negocias de seu i n tcrcssc. 

ComparoPcm mttis 8 Srs senadores, a. sa.bcr: 
Gil Goularl;, Nimt Ribeiro, Amot•ico Lobo, 
Rttng'Ol Pestlllm, Par<tnhns. Aquilino d0 
Amttml, Sttntos Andrade o Esteves .Junior. 

Deixam do comprecer por motivo justo os 
Srs; Thomaz Cruz, Catuncla, Almeidtt Bar· 
roto, .João Noiva, l\Ionteiro de Bm·ros, 

• Edmtrtlo \Vnndonkolk, Compos S<llles e Pi· 
nlleiro Guedes ; c sem causa purl;icipadtt os 
Srs. Gomensiíro, Tlteodorcto Souto, Firmino 
dn. Silveira, Aristides Looo, Joaquim Mm·ti
nl!O, Generoso Marques, Luiz Delfina, Rnmiro 
Bttrcellos, Pinheiro Mttehallo e .Julio F1•otn.. 

Hrwondo nunwt·o legal, procode·se à vota
~ão das matel'ias cuja discussão fictwtt encer
rada nesüt e mt ultimtt sessão. 

E' approvada. em :3' discusão e adoptada 
p:m.t ser snbmettida à sancção presidencial a 
propo~ição da Cttmara elos Deputados n. 9 A, 
de 1892, autot•isando o governo a conceder 
um anuo de liç21J\'il, sem vencimentos, ao ca· 
Jlitão do <trtilharm Octavio Gonçalves dn Sil
va, ptwa tratar de ncgocios de seu· interesse. 

E' approvada tt acta d!l sessão anterior. 
Annunciada n. votnç,ão em 2" discussão dn. 

proposiç•ão da Camttm dos Deputados n. O, de 
lS!l~.n.utoriS<tndo o Poder Executivo a despcn· 
d,er peltt verb11 -Exercicios findos- a qmtn· 
tm de 408: 622$82l,pam pagamento de Anto
nio Alcantara Guimarães, ex-Jiwnecedor das 
ibrr:as expedicionarias que em 1855 seguiram 
de Uherabtt para Matto Grosso; vota-se c e 
approvado o requerimento do Sr. Luiz Del· 
fino, pedindo tL retirada d;t sua emendtt sub· 
stir.utivtt do art. i" tla mesmtt proposição 

E' ttpprovado o reler ido art. 1", ficando 
prejmlicada tt emenda do Sr. Ra.ng·et Pest<Lntt, 
sulJstitutiv<t do me;;mo. 

São successivamente n.pprovados os arts. 
ns. 2" e :3" da proposição. · 

E' a proposiç;i.o 'atloptadn. pnm passar a 3" 
cliscnssão. 

0 SR. A)!ARO CAVAWA;'\TI (pala 01•dam) 
requer dispenstt de intersticio pilrtt a 3' dis
cu~são clt.t proposição. 

Consultado, o Senado concede a, dispenm. 
São sHccessivmnente <tpprovados os artigos 

i" c 2" tltt proposiç,iio da. mesnut. camartt' n. 4, 
de 1892, nutorizando o governo tt pagar ao 
padre Antonio Mnrtucci o que lhe e devido 
por serviços pt·estados pelo mesmo em 1lwor 
tia immig'l·aç,ão, não exceclemto de I :000$, a 
fjnal é adoptatht pam pass;w a 3" discussão. 

São snccssiv<1111etlte approvadas as emendas 
snppressivu, do <tl't,, 17 c atltlitivtt ao pro
Jecto snbst.itutivo, ollerccido onpprovnelo, cm 
:~" cliscussão, ao projecto do Scmtdo n. 12, ele 
IS!J I. 

E' tmnbcm approratlo o l'eler•ido substitutivo 
e o proJecto, assim cmell!lado, adoptado p<tr<t 
ser rcmct;t;itlo ii. Camtwn. dos Dcput.ados, indo 
<lntcs ú, commissiio de redacção. 

E <tpprovatlo cm 2" discussão o ttrtigo unico 
da proposiç,ãu ela Ca.mam tios Deputados n. 15, 
de 1892, tmtorizando o governo tt conceder ao 
cidadadão Antonio Vhtnn<t Gonç,ttlves Fn.ro, 
fiel tlo thesonreiro da Caixa d<l Amorl;istwão, 
~eis mezcs de licen~n.. com os vencimentos do 
seu emprego,p<trtl tratar ele swt saucle, tt qual 
e acloptaeltL p!tl'a pttSSl\r a 3" tliSCUS;ãQ, 

E' a.pprovado em 3' discussíio o adoptado 
pam sct· rcmottido iL Cam;trn. dos Deputados, 
indo ttntcs it commisslío de redacção, o projecto 
do Senado n. 2, do 1802, autorisando o go· 
vct•no a Jhzer reverter ao quadro elos officiaes 
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em serviço activo o coronel reformado Chri
stiano Frederico Buys, com todas as Vttntagens 
que por lei possnrn caber-lhe, sendo conside
rada corno si nunc;t se tivesse dado a reforma 
alludida. 

40" sess!o am 5 de inibo de 1892 

Ptosidoncia tlo S1·. Prurlonta do Mo1·aes 
( vicc-proNidcnte) 

Esgotadas as rnaterias da ordem do dia, o SU~DIAlUil-ChnuJnrln-Loilm·n tln nr:trt.- Arlinmcnln 
rln. vnt:\f:l~f.\ :- BXPI>!nll~~n·I·:-Pnroc~i·us-l-to~neriiJluntrJ 
r\n Cfl_!nnu~st~.n f!tl mna•inhtl o g-nort•a- Arlin.montn 1ln 
vntn.1:-nn- Dlscur:o;o dos Srl'i, BlyRcn ).lru•LinR, ltangt~\ 
Po~tnna. e ,~Junt·o Cnvnl.cnu~i- Aj1[H'O\'iH;ão dn ariLn. 
-:-t\pprov:H,a.ao~J cio J'ert1Hli'IUUJnto da cr.lnuuiH~ií.o rio mn .. 
rtnhn ~ gttet•rn.- Oit_llt·::\r 110 III.\- .\ppt•nv~u.tii.o rl:t. 

o Sr. presidente dcsiglllt p;tm a do dia. 5 : 

3" discussii:o da proposiç•ii:o da. Camara dos 
Deputados n. 9, de 1802, autorisando o Poder 
Executivo a despender pela verbtL-Exercicios 
findos-a. qua.ntia do 408:622$821 para. pa.ga· 
rnento de Antonio Alcantn.m Guimariícs, ex-
1brnecedor das forças expedicionaria$ que em 
1865 seguiram ele Uberaba para Matto-Grosso; 

!l~llliOSir:an n. U- fiiSCttSStLO dn Jll'O{IO.~ir~ÜO 11. 1-1-
h~CIJI'Io\OS dos :-li'H. ltnsn. ,Junir.H• o Elyscn Mn.t•t:us
Bncei'I':U~~cutn ,dn dhwussii:o- Cluuu:uia- ArlinmonLrJ 
d:t. \~lLtu:t~I)-DJ:-ocnss:1o rl:t pt·npn~ir;iio n .. ~.2-Di..; 1mrsn 
d.? ~~·. ,\l!HU'n Crw:dcnn~i -l~ncet•J•amonto ela rliscu:-; .. 
~ao fi :ulmmoutu rl:t. \'Ot;wíio- gucel't'nln6ntn dn elas .. 
cns~[Lo r! n~li~tuHmtu !ln ,:o~nço<io du lli'Hjc:•tLI n. 18 u 
dn. \li'O!IOS!t;an 11. '•31- Ot•rlom do tlitt p•II'/L G riu 
COl'I'Ul!LOo 

2" dita. da Jll'Opo;iç•iio da CamaJ•a elos Depu· 
tarlos n. 14, de 1892, concedendo ii. vi uva e 
fil110s do Dr. Tobins Barreto, 11 pen&"io annunl 
de 3: 600$000 ; ' 

3" dita dtt proposiçii:o da mesma carnara Ao meio-dia cornparcccm22 Srs. senaclorcs, a 
n. 82, de 1891. conceclendo á Cornpanhi;t Ma· sa.ber: Prudente. do Moraes, João Pe,dro, Gil 
nufa.ctureira e A"'rico1a do Estado elo M11· Goula.rt., Antomo Ba.ena, Francisco Machado 
ranhão isenção d~ direitos para os appare- Souza. Coelho, .lo!J-q uim. S~rrnent.l, Gornen~ 
lhos: ou rn:tchinas, etc., que importar ptwtt as soro, Elys~u ~ar~ms, OhyeJr!L Ga.lvão, Amaro 
fabr!cas que pretende estabelecer na villa do Cav;~1cant~o,.FJrmmo da, SJ!Vetrn., Rosa Junior, 
Codo, no mesmo estaclo · Dommgos '\ JCente. Laper, Saldanha M;trinho 

3• d ·t· d .' ' Joaquim Felicio, .Joaquim de Souza Silva ca: 
: 1 ,1 o prOJecto do. Senado n. 18, de nedo, Aquilino do Amttral Rttuli;o Ho ·n e 

lê92, regula.ndo os vencunentos e _tqJOSeJ)ta· Luiz Delfina. ' 1 

çoes dos empregados tl:t a.rrecad;tçao do 1m· 
~~-; ~~a-~. 

3" dita da proposição da Carnam dos Depu- , E' ·li?a. e posta em. discussão, a qual encar
tados n. 37, do 1891, nutorisando o Poder 1a-s~ 8crn liehttte, ficando 11 votação aclittda 
Executivo a relevar a pemt de prescripção em por 1~lt~t ele numero leg;tl, lt act;t da sessão 
que incorreu D. Olvpia Cttndida Guim;trii:es anterwr. 
do Amam!. • O SR. 1" SecMTAR!O d(t conttt do seguinte 

Levanta-se a sessii:o á 1 1 /2 hora da t11rde. 
EXPEDIENTE 

o meios: 
Do Sr. senador Aristides Lobo, datado !lo 

hoje, communie;tndo . que, tendo r•ect•tHlr.citlo 
os seus incommotlos, deixtt de comparecer ao 
Scnn.do.-lntciraclo. 

Do ministro ela justiça, tlatuclo de 1 do cor· 
Pen to, pt·estant!o, cm rcspost11 ao officio do 
tlo S~nallo tle 14 do mcz findo, inlbrmn~üc~ 
relttttvn.mente ao reque!'imento em que os 
umpt•egntlos da Casa ela Correcqãó desüt cnpi· 
ta.llledem ;tugmento de seus vencimentos -
A' com missão de flnunç•as, · 

03 a.uthenticas da eleit;ií.o ~crw.tol'ia1 n que 
se P!ocede~1 no estado de Minas Gomes, na 
secr;ao umcn de S. .Jose d'AI6m PamhyiJn., 
Ag-uns _Urnptts, S. Luiz o Volüt Cmnde; nn. 
2" Hcct;n.o tlu Palnm ; nas 1 ", 5" c !J" tio ,J 11 iz du 
Fora; ll~ts 2n o:~~~ do 1\1endcs; 11as 111 , 2~~ o :1.1 tln. 
Loopoltlum, nas I" c ~~~ tlo G Uttml'ú; nns I" u 

~--~~--~------------~---------- ---- - -· 
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2" de Barbaccna ; nas I • c 2" de Queluz ; na 
I" do Abaeté; na I" de Marianna; nas 
1" o 2" de Casa Branca ; nn. I" de Sa· 
bari.L; na sessão unica das Dores de Queluz; 
nas i" e 211 de S. Pedro d'Alcantara (.Juiz de 
Fora) ; nas secç,ões unicas de Thelms e Con· 
ceição da Boa Vista ; nas ~!' e 3n do Pomba; 
na 13" de Lavras; nas secções· unicas de lbitn· 
runa (S .. João d'EI-rei), Sn.nto Antonio do Chi· 
ador (Mar de Hespanha) c Baependy; no.s 111 e 
3" secções de Ponte Nova; na secção unica de 
Nazareth (S. João tl'EI-Rei); nas I•, 3" e 4" de 
Ita:iubi.L; nas 111 e 211 de S. .João de Nepomu
ceno; nas i" c 211 de Carandahy (Barbo.cenn.); 
n:t secção unica de S. Thomu das Lettras 
(Baependy); na 111 de Dores (Queluz); nas i", 
2" e 3" de Entre Rios ; na secção unica do 
Ribeirão (Barbacena); mt 5" dn Villa do Conde; 
na 3·• dtt Christina; na i" do .Jagmwy; no.s 3" 
e 5a do Pouso Alto; na Jn do Livramento; 
ras 10" c li" de Amponga; na secç,ão unictt 
de Cataguazes, (Itttmamty); nas 2•, 7• e II• 
do Bomtim; e nn. secção unica tle S. Fran· 
cisco de Assis do Onçtt ; e tres authenticas da 
eleição senatorial a que se procetleu no estado 
do Paraná, nas I" c 3" sec~ões de Thomazina. 
-A' commissiio de constituir;iio e poderes. 

0 SR. 2" SECRETARIO le, e vão a imprimir, 
pn.ra entrar lllt ordem dos trabalhos, os se· 
guintes · 

PARECERES 

N. 01-1892 

As commissões tle marinlm e g;uert·a e de 
Onun~as.tellllo examinado a petiçiio do alferes 
!'elbrmndo do exet·cito Rellarmino Accioly c 
Vttsconcellos. que nem um documento apre· 
sentou que ,justifique n. sun. p1·etençiio, que e 
a. do melhommento de rei'orma, rle accordo 
com :t lei compulsaria n, 193 A tle 30 de ,itt
neil•o dtl 1800, iJ tlo parecer que srjtt inrlele· 
l'itl:t. 

S:tht das commissiies 4 tle ,julho de 1892.
F. Jlf. Ctmlut .hmior. -Joaquim Sco·m.ento,
RosaJHnilll'. -Josd Paclro de 0/i~aim Gccl-~r7o. 
-Sil~a. Omwtlo.-Rallf/CI Pcstrmfl.-.1. L. Coa· 
lho e Ormpos .-il Cavalcaoti. -8rclrlanhrc 
Mrwi11ho. -Do 111 inrl"' 1'icanl e. 

N. 92- 1802 

Pensn.m n.s com missões ele m!lrinlm e g-uerrn. 
e c ln fltmnc;:ts que o J'equ0rimento tlo i" te
nente l'l'!bt·mn.do tltt armntln .. José tio Almeida 
Hesstt n~o tie,ve sm· tonmtlo em consitlm·a~'iio, 

por isso que cons1<1. 11 commissüo ja ter falle
citlo o peticionaria, 

Sn.la das commissões, 4 de julho de 1892. 
-F. Jlf. Ounha Jtt11ÍO!'.-Rosa Jt11~ior .
Joaquim Sarmento. -Silvc1 Canedo .-Josd 
Ped1·o de Oliveirc1 Galvc1.o.-Amaro Caval· 
canli.- Domingos Vicenle.-Rangel Pestana. 
-Sctidanha !.farinha. 

N. 93- 1892 

As commi~sões 1la marinha. e guerra e de 
finanças,a quem Jbi presente o requerimento 
em que o alleres ilonorltrio do exercito 
Sotero .Joaquim de Almeida, reformado no 
posto de sargento, requer melhoramento de 
reforma, ponderando que seria autorisar 
mais um precedente, que alias não estit justi
:n.cntlo, silo de parecer· que a pretençüo deve 
ser indeferida. 

Sala das commissües, 4 de julho de 1892. 
F. Jlf, Cunha Junior.-Rosc1 Jtu~ior.
Joaquim Sa1'íllento. -.lo.•d Pedro de Oliveirct 
Galv<1o. -Silvc1 Can ado. -A. Cavalcanti. 
-Domingo.• Vicente.- Rangel Pestana.
Salclanlw Jlfarinho. 

N. 94- 1892 

A commissão de constituição, poderes e di· 
plomacia, tomando conhecimento do officio do 
Sr.senador .Joaldm de Oliveira Catunda, em 
que so!icit1. do Senado licença para regressar 
ao estado do Cearit, visto achar-se grave
mente doente, é de parecer que se conceda a 
licença pedida com subsidio. 

Sala das commíssües, 5 de julho de 1892. 
- Joaquim Felic i o. -F. Mrchado. 

N. 95- 1892 

A's commissões de finanGaS e tle com
mercio, agricultura, industria e artes tbi pre
sento uma petição dos industriaes, em a qual, 
reclamando elles a attenr;ão do Congresso para 
as condições demasiado precarias da indus
tria nacionn.l, solicitam dos poderes publicos 
1tuxilios promptos e indispensaveis, para evi
tat• tt pet;da completa de ttvultados capitaes e 
de muito tr1thttlho e estbrçus persevemntes da 
iniciativa. pttrticular, nesse ernpre!Jenclimento, 
sem duvida alguma, utilissimo e patriotico, de 
augmentttr a 1brtuna Jlllblica e o bem-estar• 
cenunum, pelo tlesenvolvimento progressivo 
das industrilts no :paiz. 

A questiio, ora chamada de «Auxilias it in· 
tlustriu. » jit. tem sido, de certo tempo n. esta 
pttrte,tiío tlebatidn. o ttnrtlysada pela imprensa, 
e mesmo, incidentemcntc, discutidtt no seio 
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do Senado, que torntc-se Jacto intuitil•o que 
a ntilid:ttle tle nm parecer, concernente iL vs
pccie, n;io consistirú, de certo, em lon"as 
apreciaç,ües, theoricns ou ompirictc<, dos pr~l
cipios e üJ.ctos controvet•sos, mas.principn.lmen
te, nos meios porventura aconselhados pela. 
cu:pcJ·icncia nflciomrl, on indicados peht con
tingencitt impe!'iosa do momento, como ~endo 
capazes de levar :t uma l.>o:t solw;~.o sol.ll'e a 
um teria. 

_Urge, so!Jr•ctmlo, que os poderes pnl>licos 
nao prolonguem o mal-estn.r gemi pela sua. 
indeeisu.o, nn.s circumstanci:ts melinrlrosn.s em 
qne nos ach:tmos. 

O tmbnlho nacionnl u o credito publico c 
privado sii.o os ma.is interessn.dos; pi'ttle-se 
admtntar mesmo-a. stwto act.ual-de nm e de 
outro, muito depende do modo pol' que li>t' 
resolvida. tiio importa.nte q uestilO. 

Reduzido nos sons termos mais r·e~l.t·ict.os, 
o caso sujeito ú deliiJemr,•iin tln Con;(ressn e 
su.ber· o q1re cmwém de melhor· pam · a eco
nomiu. nacionn.l:-anxilitcr, pelos recursos do 
ct·cdito publico, n diversas em prezas indrts
triaes de utilidade m:wifestu., como elementos 
da ri_queza com~num, j;'t nmdarlas e alg-umas 
quasr ao conclmr· os misteres r!tt sua. instn.l!a.
çfio definitiva, ou abandonai-as, no todo, con
trtndo com a sua, rui na inevita.vcl? ... 

« Entret:tnto, ponderiLm os indush·ines, c.>sc 
grancle nrr mer·o de em]JreZtlS, represcnt.antlo 
:wultn.tlissimas :sommas, occnpando militares 
de oper;wios, e prodnctn de grn,ndes enern·ias 
e iniciativas pru·t.icul:Lr·es e a:,;mcia.das, Jh~cto 
de tralmlhn pcrseve1•n,nte atrtwé,; de mil con
tmtempos e enmlar;íit~s. preci>rt ur·gen tcmen te 
de capitrtl reltttivamente exíguo para. termi
nar tt montttgem de lltlJricrts cujos nmcldnis
mos estilo pa.gos e al'mazenados. 

. «E' par:t es~as omprezas uma questão ,re 
Yttl:t ou de mol't,9 um crtpit.al :ult!icional. 

« Onde aclml-o, quamln e güml n. t!escon
ftança, e alJatido, quasi nniqui!tulo, n espírito 
t.le assoeiaçiio, c vazios se aclmm ns coJ'ccs tios 
h:mcns illllnstriars '! 

« Recor·rt•t·mn,; ao lltwer•nn, vindo ~nliei
ta.l-o rln Cnng-l'C!SSo N:winnn.l. 

«Em temJ:o,.; nor•mttes, p1itle-;:e impugnar 
esl;:t p_r·etenQao pam nlll~tlecer· a, pr·eceitos e 
dnutrmas de escnln.; mas nas cir·ctlmst.a.ncia.s 
n.ctn:ws, cl'eu.das cm :.n·ant!e p:wte p~lo mesmo 
Uovet'no, tllll:L reeus:t delle seria l'ül'drulei!':t 
t!escrçito, ll:L qual re:mlt:wi:un tlesn.st!'es 

o - • • • • , 

cu,tas conseq uencm,.; serttt mur tn nmis , li II!cil 
remo\'er ... >> As commis.,líL•s de flnaru;as e 
de commer•cio, ag-ricultttra, intlustt·i:L e 
artes deixn.m ao c!'iterio ao Senado bem aqui
latar da~ pondor·ar,•,je~ que n.hi lleam tmn
~criptns. 

M:ts, por· sun. ve~. COilllll'ei:entlent!o do um 
Jacto n, situ:u;~o rle~ri>.romrel t•m que ora .. -:t• 
debatem os inlei·c~ses economicos do p:dz ;-__ ,_;;.. __ 

o de antro, a urgente necessirlade de ag-ir>, 
nfio par:t l'und:tr uma legislaçfio, de crtl'aeter 
g-emi e por·mtLnente, sobro o regimen da in
dustl'i:l nneionn.l, mas só e lll"aciscr,,wnte prwa 
l't•mover· uma pert.urbaçfio g'l':we, nm mal, 
eml>om funesto, toda.vin. rep:.trtwel, met!i
a.nte remedi o occtcsiorml. bem applicado ; as 
t•efbrid:ts commiilsões sul11nettem :w Sena,rlo, 
como seu pm·ecet'. o seg-uinte 

PJW,JECTO N. ~2 - !892 

O Cong·posso Nacional tlecl'otn,: 
Arl;. !." Fica o Podet' Executivo n.ut.ol'izndo 

n. emittii· rüe 100.000:000$ em npolices do vn.
lor· do 200:'; :L 1 :000:';, a.llm de uti lisa. r· o seu 
]ll'Oclueto oin empresi;imos :'ts emprezas indus
tl'iaes existentes cm tnt!o o tert·itrwio da·Re
public:t. 

§ 1 ." Este;; títulos ser·ii.o necessn.riamonto 
resgttt:weis até 20 ttnnos t!a drtta de sua em is
siLo o voncur·ito o juro ele 5 "/o anuuaes. 

§ 2." Estes titulo.l ser~.o emittit!o~ de con
Ji.ll'miclnt!e com as solici1~lçües do mutuo c se
riLO transleriveis indepcntlent~mentc de con
t~·a.cto;; escl'iptos, ter•mos on quaesquer outms 
rormalirlades ele rcgistr·o. 
§:~."O juro estipulado :tos mutua.l'ios nfio 

excet!erú. de i "/u ao n.nno. O Governo rc
gulnrtL o p~tg:tmento delle, e lltts I]UDtns tltt 
amor·l;izaçilo elos empr·estimos, de maneir:t 
ta.! que concol'ra. eoincidentementc para sa
tisliLzm·, pnr su:t vez, aos juros e ú. amorti
zação, :L q u:! flctt sujeito o ThPsom·o p:tr·a, com 
os port:tdores dos títulos emittit!os, nn. Ji'll'ma. 
tlo::; I" deste artigo. 

§ 'l." Incumbe, ig'u:tlmonte, ao Governo ad
op'.ar o modo mais enn vcniente ila emissrw:
si tlir·<•CttLillente pelo Thesom·o Ferlern.l, si 
pot• inter.·mc,lio de estabelecimentos de credito 
estabelecendo, em um ou outro cttso, as con
dições rb g·:wantitt eJJicaz ptwa h2m acautol:w 
o; irncr·esses rht Fazen•.la publica.. 

§ !i," Na, or·rlem dos mntrmrios serii.o tio 
preJeroncirt attendidas :L~ cmpr·e~as q uo, peltL 
som ma de crtpittLl empr·egaclo,· ou pelo :lflcan
t:tmento de serviço<, oll'tJI'i)t;:1lll g-amntia. tle 
r0n.! n.provt•i t.a.mento, mmlc:tn te os auxilio,; 
~lllid tadt>s. · 

§ 0. 11 n novurno pt·esta.t•iL n.o Cong-l·e~sn in
liJL•ma~·~o cit·crunst:tnciaÜtL do uso que flzel' 
tias :Lu torimçties desta lei. · 

A1·t. 2." Re1·ognm·~e us tlispo,:içües em con
tmriu. 

Sala. rias CnmmissGe,:, 5 de ,ilillro de 1892. 
-Jlow1'tJ ('un'tlu tllti.- ... ~'o/dnHiut JlúJ·iok•.
Domin,fJOS \'icm1l~! .-.JostJ Hm'fl~t~·do,-E' ... ·te "I!:.' 
Jw1i1n', - Cunha .!1111 iat,- Rnooo/. Peslrtnr, 
(Ynncido). 

-
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E' igualmente lido e ·Jmsto m~ discussfí.o, n. 
qu11l enccrm.-se sem de Jatc, atlmndo-se n. vo
tnçüo por nüo !111Ver aind:1 nu1~m·o legal, o re
querimento const1mte do scgmnte 

l'AREC!m N. !lf.i-1802 

A commissiio de marin lia c ,guerrn. pede que 
srjn.m arclli vados os d?c~uncntos e nuLis p:tp?is 
que ini:trniam <tS pettçues tlos D1·s .. Joaquun 
Mendes Mallleiros e Felisbel'to .Jose de Mene
zes, lentes das cscoltts illilitn.t• e Nnvn.l dest:t 
capitrtl por isso que o <tssumpto tt q uc se re-
1ilrem j~ se achtt pl'ovidcnciatlo pela. lei n. 28 
de 8 de jnnciro do corrente anno. 

Saio. rias cornmisslics, 4 de julho de 1892.
Ji' . .:.lf. rl1( Cunlut .luninr.-Nu:.:rt .!Hilim·.-.lort
fjl.thn ~';'rtrmento .-.Sil~Ja Ca1u:do. -.Tosd l.)t:tüo 
de Oti-~eim Ga/'l)liO, 

deveri11 ter sido aceito llDl' todos os que se in
teress;cm pelas coustts da noss11 terr11 como 
um prudente. aviso 110 g.overno. (Ap~iados.). 

E, Sr. presulente, os l:tctos occorrtdos ultt
mn.mente na cttpital tlnquelle estado, refmc
ç•ies do caso de Santos, vüo demonstmndo com 
que cl'i teriosa antecipa~üo procedeu O Pr.ti:::. 

Não estou discutindo os acontecimentos de 
Santos, nem os tln. cn.pital de S. Paulo, nem 
tilo pouco lltzendo uma censura .ás nuto~i~ades 
tlaquelle estado; mas, Sr. pt·esidente, e mne
"'lWel ter havido certtt negligenci<t n:t preven
Ç;;,o das consequencia.sque niio podiam escapar 
:t espíritos m11is preoccupados da ordem e do 
interesse publico. (Apoiados.) 

A questão p,:,de degenerar, como jú. a.conte
cen, cm urn:t pendencia de cn.mcter interna
cional, tanto mais Sth•ia quanto e CP.!'tO que ao 
elemento italiano •leve aquelle estado :t sua 
excepcional prosperidade, como, hu. )JOll~O, 
Jbi aqui lemlJmdo por um dos seus mtt1s diS-
tinctos represenhtntes no Congresso. 

Com etl'eito, a colonisttçilo italinn11 e o mais 
O Sr. :fJJlyseu lUartiu.-: -Sr· poderoso e o mais efllcaz agente do trabalho 

presidente, e com .certo con~tr:ttl.lgirnento CJ,ue agl'icoltt naquelle estado. 
torno tt p;t!:wra. lH~Je p:wa. dll'Jg'll'-rne ao :,;r· om, n. interven~ão d'O Pai:, 110rtanto, foi 
Vice-Presiclrnte da. Republica, honrado Sr· to1!a b3neflctt ; e si nüo deu o resultado que em 
marechal Floriano Peixoto, mas comola-me de esper:tr, 11 culpa não é delle e em caso 111-
a idéa. de que o meu appello será acolhido gum podemos tolerar a coacç,üo it liberdade 
por S. Ex. ilenerola.mentL'. ele imprensttque se teve em vista. com aquellas 

Li llqje n'O Pai:: um n.rtigo •la rêdacçi'io que manHestaçúes hostis; porque essa liberdade no 
me convenceu de que os hmLtos de ;ttaque seio das llltl,,ües modcrms tem sido sempre 
áquelle org·5.o d<t imprensa fluminense não considerada. como 11 mais pt•ecios:t de toda.s as 
eram infundados, o que é tanto mais pam ln.- conquistas d:t nos>:t civilisaçiio e 11 melhor ga
menta.l' quando se r.r:I.t<t tlc um centro cil•ili, rantitt d<tS outms liberchules publicas. (Apoia
sado como o nosso, e sobre n qnal11. aeçii.o d<t 
.:wtoridadc pode ser fhcilmente exePcit~a.. do;\\,ggt•essito pt·ojectada, pois, avilta.-nos aos 

Esse prqjeetado dcsacttto ;t O Pai: d 1zem ter· nossos proprios ollios e perante 0 estt-angeiro 
sido OI'i"·imtdo pela nttitnde ~tw aquclle e n:1o ti possível, nem por liypothese, que o 
jot·nn.l ass~uniu nn. quc.~tiio rios itn.li:tnos ct,n illustt·n marechal Sr. Florittno Peixoto, in
S. l'tt.nio; mas, Sr. pr:·st<h•ntl•, fl 11 '' 111 0'·"no nos vest,i•lo tle todo~ os JlOilcres e da. altttJ·cspon
SII.lJo que iL t'l·entc tlo,:~e .Í<'ll'lllll est<'<, 0 110880 sabilitlade inhePcntc ao seu exercido, pudesse 
distincto e illusti'O ox-eolleg·n. 0 St· · Quintino consenrit• que por tttl modo se menoscahasse 
BocttyUV<t, quem conhece o t'l'Itcrio com que do pl'incipio d:t autoi'Ídadc. 
rllc costuma invari:wclmcntc proceder.·· Niio 0 sobro s. Ex. qno rccallc 11 cünsurtt 

O Stt. Gu, Gour,AJ:T- Ello estit :tuscntc pelo lhcto do que me o~cupo, mas sobt·e os 
muito longe. seus suh;tltemos, alp;nns dos quaes, dizem, 

O "' E '! ,. EJl~ 1' p s I c :wlmv;Lm-se no meio tios 11erturbadores . .,1L ~I.YSIW ,, Al\TJ:-;,; - . ; " cs ;a. t'C. cn; 
1 1

. 
c lllt!Íto pe!'tn; var ú. rcda•::i.o tndo,; os din,;, Na reda.cr·ii.ll d.'O Pai: e it l't•cntc tlt ~na. ti-
segundo estou intiJI'IIIIIIln. I'Pe•:ii.ll lm n.indn. um outro illustre l'epubli· 

enno que tem 1ladu do seu pntriotisrno as 
O S!t. GiL llo!li,Alt'l'- lglltWil.ra istn. maioru~ domonst;l'ac,.~tiu.;.:, Relii•n-mo ao Sr.Ro-
0 Stt. EI.YSI•:u ~LII~'t'l:'i~- Qtwm eoultreo o dnlphu dl\ Al.<i't'.ll, quo <tintla. IIli. lJcm poueo 

cJ•il.m•io c o llnn t!'il.t.o que distiugucm o l.ellljJu pnz-se tt fi•t•ute dos que eomlmtiam n. 
Si•. Quintino Hoen.yuva., mio p<ide supp•JI• in- pr·opa.ga.nd:t ~cptu•;ttisUt tlu sen estatlo e por 
cot'l'l'CQi<us tln.J.lit.l'lm.lnRjOJ•naP~ que ullu tlil'ig·e, ·~t'IIS eRil>I•çn,;, pelo modo c!'Íterioso por que 
cut cujas I't•dne<;cies ollo tem IIH'J'eeithl ittllut•it· tt'<tl.nu tl<tf(lll'~Ftu n'O J'flio, eonseg-uiu aptLZÍ
eia. cumo Slll't~l·do n'f.J Jlai;, g'llal' os t\.ILIJJu . ...: ;• (•l:nent:n, u. nnitlo mitwit•tt; 

O a.rl.ign rpte set•vin dP pt•el.f•xlo ,·,_ tnnni- qtmndo 11li:'t::, St·. lH'esideute, aq1H'lll\ 11\ü\'i
Jl~:itn.~,·~ies llu:-:ti:-; :'1q1w1tu nq.r:iu da uo . ...:~:L iii L- IIWtHo sepa.t·at.i:::ta, :-:l~gundn vtJl•ein. eutii.o, t'l'H, 
pt•etl,;;t •li~t:UI.ill, t:lll.i'l.'i.ll.ul.o, a. (ji!P:<I.:'<o do pntt'<JCÍI!IIdtl ]l<)l.' JWssuns a.ttnuwnl.t: eolloeadas 
llltH.Io o 1111\ÍS a.lcvanl.atlo, e l<t'lll au eoutt•ario, na. direc<;:lo do pai7 .. 
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Pt>is hem, Sr. pt'l':ihleilte, ti {iwto rtnc il':;e I !i'>t·:t tla.s S)'mp:ttldas ue seus concitlad:i.ús d:l. 
orgiio da. impr<'nsa., que t:1nto so t•eerlllll'ilen<la Itn.lin.. . 
~Jt•ln~ sons ~el'vir;ns pt•t•titndusil.or•lompuhliea, ,];'1. f[UO o ]lon!•n.do E\l!l!l.dl:lt' tl'onxe par~t o 
e:;tovo hnnl.um n.nwn<;ndn. Ao l.l'Stülllllt'lhn du Sena.rlo um lhdo, h:1 r.lc !l!lr·lhe licenr:a que, 
,iortml pu~su ,innt:n·n dü muil.ns ei<l:ul:i.os 1liH· com tnrlM :\.s n.t.tenç!ie:; qne l11e merece o 
tinel.ns '' insnSJH'il.n~ <' .tns mol':tdnt•es d:lt'lt:l nr;nio ·,1c Jlllblicirl:ule desta. cn.pito.l :t que se 
•lf• OnYidut•. \'.•lcn·in, di!-(n. a.o Sen:ulo qn~ t·ea.Jmcnte o 11r· 

Esl.nu COI'I\"{\ll"i'h' <lo rpw o SJ'.llln.t'el·li:l!Vice- t;ig'll d'O i'((io solll'e n.~ lhe tos de Sa.ntos pro• 
Pl'esitlent.e da. llupnbliun. lm. <lto r.om:~l' n.s me· riUÚII dol01•osn. imprcssiT.o nr> espírito publico; 
<lilla~ nneessa.J'in.s pn.J•n, imp<,dh• liiiO 1111 sn:>. houve pelo menos Jl!'edpittt(':i:o no estudo 
:ulministt•aç•ão su t'l•pil.a.m lhdns l;ae~. qne ~,:, d<!Si'l'~ lhcto:.:. · 
podl•Jil n.gt·li.Yn.t· n.ilJII:I mai~ :1 embltl':tçu:.:a si- O <ll':ulor tn,;·e, :'!. mesltúl. impl'cssão, nií.o :lt-
m:.t~;:i" em qtw rws admm"'· · tt-il.ntin!lo.<nmtn<io, o nl'tigo :1 um:1 Jitlta de 

Sento·nw, eonvcneidu de que S.Ex. n:io to- pai,t•iot;ismo <ln. dil•ecç•ão d'O Pai~, mus 11 uma. 
HltLI':"t como eonsum ns minl1as p:L!a.vp:ts: de precipil;n~:io 11:1 u.prccin.çü.o de Htetos qne p3· 
<[llll vtw:">. twllas ::Linda. unm voz o empenho e 

1 
din.m mais t·n.ntcl:l e J•etléx:i.o. 

utles<:ju QUI! tenho tle ;Luxili:tl·o, t:lutm:tndo N'iio Ci't' que esse m·tigu lbssc dictatlo p2l0 
su:1 utkJ>~:i.o pm·:t litell>S desut <,>t•dom. cspil·itó calmo. altamente tmtriotico do illustre 

O Sr•. :r~nug·el I>estt~na ti ir. que 
o hom·ado senallnr pelo Pi:lllil)', lcvant>tntlo-se 
.uo Sennuo lJa.t'a ;tpt·eci:w alg-tms ti~el;us de 
{leca.si:io, tlissc que o litr.:a pam nuxili:\1' o go
Yerno. 

Por sua vez, leyanta ndo-se (\c pois tle S. Ex. 
par:1 t"!llat' cm considerar;:iu as aprcciarr;cs 
f[ ne fez soure esses lhe tos, não o Ji1z como 
~li'g:ío ~lo govemo; n:io tem tlutorisução pam 
1sto. n:ro conhece seu pens:tmcnto e nilo s;the 
qua!n. inte!'I"Cll\'ITo f[UC! tem nesses tactos. 

~Ia~ do1·e observar• ao Senado que, on l"iJl(]O 
o tllustro ~PnnüoJ• pelo Piauhy com a uttmwiio 
9ue sempre lhe uwreco, nã.u llw }ll\L'cem•:tm 
J us:tas a~ suas ol.tset'Viu;iie~. 

O ~1:. EI.Y~tw l\!.\1:.1'/N~- ConliJl'Jnc o 11onl:o 
un Ylst.n. em f[tW uo~ wl\ocat'l!lus. 

cidnd:ío rtne J•cpJ•csentou neste p<liz o papel 
eminente de ministl'o no come9o d:1 ltepu· 
l1licn. ou que tim<su tido beuepl:wlto desse ci
tl:ul:io, tilo pr·n.t;ieo no estntlo d11s relações in
tern:tcion:ws. 

T<~.mucm,iit r·t;dig-iu um jm•mll e sabe o que 
inuitas veze~ acont8cc. Pútle o .St•. Quintino 
Boc:t)'UVII, por symp:tt!Jin on por outro mo
tivo, :tssurnit• ti responsahilitlatle do artigo, 
mas nli.o :w>·er.litn., afllrm:t-o llestt1 tribuna, 
que 110 fundo de Slltl coniciencia s2j11 capaz de 
as;mmir esttt l'C:'ponsabilidatle... . · . 

0 Stt. SALDA;>;IIA ?v!Altl;>;!IO-ApoiatlO, 

0 Slt. lt\;>;IIEf, PBSTA;>;A- ••• ]JOJ'qno es;;e 
:wr;igo win nectt~<L rnn:1 tltlt.:t rle p:ttt•iotismo, 
maN cnr·tn. Je1·esn. de pen~:Ll' fjlle o homem t!'tl· 
que,i111lo na~ hwt:r.~ politic:t,., como elle, o 
que te1n ti<> tletl e~pi J•ito c<wl;a poutlemr;ilo no 

O sn. no~xugr. Pr~~TAXA aer,i•c;wnnl;n. q ne an l':<Wrlo dn.~ q lll'SI;<iu~ i mpor·ta.nws, mót·menj;o 
cni.l'at· no Surwtlo ouvin S. 1\x. (IJ'<lllltlldn.J·-~u inl.uJ·nndllJme~. u:Til Jll'ocudel'ia. cunr tão A'l'l\il· 
:-:~>IJt'e o li!.Cto oce.<IJ•J·ido Ulll Sa.utos" qrto mn· de ]ll't'dpir.n.l;iin, wi.n Yil·in. unnf'uwlil' umn. 
1.1\·ou os ncnnt.r'Cill\0!11;n~ ln.lill'lil.arPi~ nn. en· ((11<'8t:i" d<'::l.a>< l'lllll llllln. qne,:r;ilu l>llJ'anw11te 
]l>t:!.l do e:;t,ndo ((11" l.l'lll n. lilllll'll. "" I'UJII'r- du JH>Iitil':t;!'Pill illl.l•l'lla. 
~unl.n.J•, I'IIJ'I,:IIHII,>I:I.il':tndu 11 pn.l;i•ioi;i~mn da. tlil•eer:iln 
. Tl'ata-~o. do lll'lltt fJllesUio g'!'a\·i~:::im:J, ]luln.l il'O PHi:;~ dnro ob~:üi'\'ILL' ao IHllll'ittlo :"OllntltH' 
ll!lpr:urlt•ncnt com quo L'Oill"t;n:l n se1• trazidn. a q11o n n.J•I;ig·" l'l':l.lnwnto illl]ll'US~iunllll e muito 
pnill1cn o <lo algllllHL llt:HI<'il':t nindn. n.git:ul;t du~n.gt•n.dn.\"l'lliiOJlto n ''''Jlil•iti>JHIIJlieo, pnt'fJ!IO 
!l,ltJll'llduntenwiiJ;c, (jtll•rendo·~o tmnslo!'lll:\l' "" l:Ldo:: d:ul<>~ n. IHil'do do un.viu JJU purto do 
,Ft. enr :\!'llllL de oppo~ir::1n conk:t o 1-(0VL't'Uo, Sn.utu~ ru111 e~t.iio jll't'lt•ilnurentu elllcidatlos! 
<Jill umJ\I.cto tlc eal':l.ctct· nnciorml. puln. n.l;l;i- e11ll:<l.a-llw q11o :>Jflil'llo twsio j:"t. tiult:t sirln 
W<l.D q11c tomnvn.m c1s cid:u.l:íos dn. mu;DH q11o I'Ortrlid~>,niío r!t':t iw.li:tlll' "Sl't'l"in. :qJeii<IS ulti
:;n .1nl_gn <lc n.l;.rumn. Jl1nii"ÍI'I'· nll'endir.ln. pl'!u.~ llt:r.lilt!IIW dt• pont.:ill no Nl'J'rir:o <1:1 :.l.llil.lldegn.; 
autfli'IU:tde~ flscnes do p>wl.o di\ S:1.111.u~. 11:Ír> púdn :Lfll!'lll:J.l' :;i i,:i;n ú t>X:wl;u; mns di:;su-

l~,;.<n. S~ll'!·:'g'llidiío NOl'l'ill du lll'O(ül((O :1118 l':tlll-lilll 
nltrmos ln.el:ns fJIW todos teem u dit'l!il.u de O Suun.do :;;tl:u quo o liwl.n don-;:o :t 18 c ;.:ú 
f:lll1l'l'ltttl', Cl ]J<'Hll'·SU IIIPSII!II lll'IISIII':II' :t[(IIClit•,.; 11. :~I n.pp:ll'l'L!I.!Il t'IJIII Cil.l':ll'i.l!l' do g'l':I.\'Í<lll.lfe, 
fJIH\ doui.l'O. <lo pn.iz, tlt'\'entlo r;ur· mai~ UI'ÍÜ'l'io n.llg'llll'lltttdo pt!Jn,; eor•rt·~pnn<lt'l!Cl'~ teil11:(l'tl.
]mra npl'<'lll:\1' <'s . .;u> acllnl.o~imt!llto:<, li.ll'n.tn n; phit""' d<t.iol'tiUl No"1" c pcdn.~ llnl;icia~ publi
liJmcnwdnt•es tlessn. l'I!:>.C<;ii" :LI'l!ltltla do~ it;t- en.dn~ ]WI'U Pa:,. 
linnns, l'Une<::i.o iu,iusl.illc:wel. Sé'lll rnntiro o O SJ·. pi'l.':<id<'llti.• dnyin. Ü'l' lido n. ]llll>lieal:iín 
'I!"·' Je~ l!li!dn.J' :1. pll.<Ír;:io 8,\"lll]J:>I,IIien. [(11" 1111- do Jllt'dieo n~::i:<i.l'lli,<', J(•itn.<,olllto<ln o ullid:;.dn 
dmm to1• nos lit.el:n.< dn. tl.llit.nd<'g':l. do :-:anl.u~. t.l" 1111111. :t.nl.<ll'idadu ~eiunl.illen., :q>pulln.llllll 
eullocu.udu-us em pu~,:intasclll!di(•ltus e [>Oli<IO·us) Jlil·l'll, " i.l~NI.ellllllilll' do l.udus us lluiuen~ til' 

--~~------·------- - -
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~_cien. ci1.1. q uc pr~tle~sem. ~OI!ln.t· ennlwcimonti•. t)o I Pit.tdd c~r]l ~· · stiiL autari?,acle sobre a P.olici1~ 
lnctn; ~n.lm r[Lil\ ello a~,;,,;ttu an doontu em sun local; tletX<Lr'tLO de CUll,lPlll' d seu dever, pu 
mult•stin. e f[LLO com ello c~it.rl\illnLI "rloDlltc nindo rigorosn.mentc aquelles que o mere· 
11111 llll'l!ilin itnliant'l r\uc\ wt:iflcou a mole,.tiiL c:erem. · 
" miitlt•uH.lll lt opiniií.o 1,tr,• mcdicnn.;:~i,;teme. Mas 0 Htcto não esti't averiguado, repete; 
~l \1[) ns:m 111111 n l'CHIIOns;thrlidttrle do tl'lt l;ttmen ~o ao contrn.rio, a prtixiio póde obscurecer os 
no :Lt.t~>Stado q1w tleu,e tcl"ll :~ cni·ag-cm de Yll' seus etfeitos e a realidade niio se !llostra~ ela~ 
:t pnblteo '' IH'OVOCI\1' :1 ltllt.DJ'Ltlnile ele tortos os ramente. Portrtnto, conclue dalu, permtttin· 
lwnwn~ compoterrte:J pa.l'll, n. H.pt·ecia~ü.o rio rio· lhe 0 ltnm'allo senador, que, apezttl' de seus 
1lwto · _ . . bons desejos, digt1 que a sua pn.hwra, vindo 11 

Poi·btnto, o fl1cl:o nan e::bt. pcrlettamentc estt1 011,s;1 pttra. auxiliar• o· governo, si pro· 
!wet•ig!Hitlo. A 1WI.nrhla1le polici:tl pt·oceden 11 1]uziu esl.o auxilio, é el!o puramente incli· 
mquul'rto. Opr:,~ldente do e~l.t11lo de S Pn.ulo recto 
Jll'l.tell!'lllt tmlo;: os tlleios de• eltegn.l' ao conheci· ' 
mento tla. ve1·rladc. o lrnllt'ltdn ILllnisl.ro tlit O Stl. TAVAHJ'S BASTOS- Um presente do 

. I ' l' ~'I'C!!'OS iWl'rcn ,um pec 111 tortos o~ esclltl'ecimentos ., u 

twcessa.l'ins e da. me:unn li:>t·nw. o ministro da~ o s 1~. Er.YsEG MAm·r:xs- Niío apoiado, o 
rela.~ües nxteriot•es Jhi prompto cm pedir os nobre smHttlor niio está. autorisado a dizer 
esclarecimentos precisos. que e 111n,_present~ de gregos; terei tam-

Ti o St·. pr~sitlente sabe que ning·uem mais bem occasmo de cltzer o mesmo a seu res
intercs~u tum 1le t.l'tÜ:tr t!aquelle a.ssumptu peito. 
com totl:1a.justir;11 p:wa. os it1tlia.nos. com t01lo 0 c· I' r PE-'T\''\ pt'OSO"'llt'tlclo dt'z · · t . .:llt. ,;\:\'GE • " • ·" , · ~ , o t'tg'OL' lll11'1t Jlllllll' a~ tiU .nrrdn.1les, si rmt· t que o Senado deve collocar a ques ão no ver· 
ventm•tt Jbrcm c:ulpatlltS, tio que S. Paulo, limleiro terreno da calma; deye estudai-a 
que funda 11 sua. riqm,~l1, n. sua g-t•audez11, nn. com todtt 11 pruclencia, como devem ser estu· 
coloni1t il.aliamt e rtrre tem gmnrles Cltpltn.es rlmlas essas questões internacionaes, 
cmpr·egaclos. 

Pm:t.antn, S. Ex. deve Vl\l' que as antol'i- O Stl. Er.YSEU :NlARTI:\'s- Niío trato de 
cladcs tio estado ele S. Paulo 111in ~ii.o t:To le- r1uestiío internacionnl, trato da ameaça ele que 
vittnns cm ltpniar t1 pmt.lc11 de abusos por Ji)i victima IIontem O Pai:;. 
antopidades que niio tenham r:umlll'it!o o >eu 0 SR. lh:-iGEr, PESTA:\'A diz que os factos 
dever. Mas, como disse. os flwtns nfw estiro fJUC se clemm. em pt•imeiro Jogar, niío motiVIt· 
bem :tverigua1los, e o orador estú. certo de nun, não justifica.vam 0 artigo ~~1e produzia 
que, si n.s autoriclndes IHmverem procetlitlo imjll'essiio desagmdavel 110 eSptrltO publwo. 
mal, sePiio Jlllllidas. aindn. qno pustel'inl'mento 
ao Jhcto tht coloni11 it1tlia1111. i\fas, si o (l\Ctn E pc'ule quasi ll.l~l~mar que. aquelle .arti(fO 
niio e~ti'L pel'ieitamente avcl'iguatlo, e nnn se niio tt•az reiiJlOnsttbthdnrle elo !Ilustre cttladao 
conltecom ai111ln. alg-uns ele seus ncd1lente~ que que se rliz estar ú. l't·eute claquelle ,iot•nal. 
e~l.1i.o postos r.m lhll"iiln, pm• pessoas rompe· o Srt. SAW.\:\11.\ ~Lmt:-~no- Esüunos ele 
tünl.cs, cnmo n mr1iicn as~i>'tcnto,qun n.Uit•mnn neeo1·tln. 
no seu dia:.;uo;;tico tm· 11 cumnmHrln.ul;u !ldle· 
cidn 1Jn lillll'n n.rr~:u·ell:t.; siojlll'll:tl il.:tlin.not'•, O Sn. Et.Y:Ir·:u ~1.\l~'L'J:\'::-Qnc estit ú. frente 

I '! li I I I I]O .int'lllt.l. Cl11ll0 St~ S:l Jr~.llllll,li.S \'C~CS !!XII. ::11 O, ]li' O ,1\111· 
}ll\l'lllllelltl> do .sm1s l?thwi.III'CS, r'• lll't•eisll enm O Stt. ltA:xm,r. PJ·:;;'t'A:\'A acc·resccntn. que, 
toda. n. cnlm:1 pr·ocm•ar··so n. \'t•I·tl~~tlc" r.ln.1· o rlestlc que jú. di<se rttiC a questão inicial não 
devido clesconl.o ao cxag-gcr11 do j~>r·nni Jiouw. üSi;l't :tiuiln. csclat•eeith1 e que niio se pôtle le-

Pol'tfrnl;n, yl) o lionrn.d11 senaclot• que n1ío so mntar cr.nsnt'l1 nem ao governo tltt Uniiio, 
p1',de p:.u•l;it• rio um pnnt.n seg-tn•n p:wn. nceusn.1• nellliW).!'nYet•no rlo estado, 1t lxtl:wm ares
o govcmn, JlliPque o llictn pnilin. p •r•li.Jit:tment.o ]JtJito 1lo lhcto, 11 interren1:iio c o seu honrado 
dar-se, como dis~o n inspectot• da. :dfttnrlog·lt de collrg-n. nn. tl'ibuwt lho ptweceu inopportmm. 
Sn.ntos, ~cm o ~c·u cnnlretduwtltf>. I)Ita.nl;u nu :;t'g-undo lli.ct.o, n. RLtn. pt·esuw;a, clis· 

l I ctll.ituln o ineitleute ile ltontem, deixou vm· O Stt. ~t.Y~J.:rr !liAit't't:\s - Um lilc .o üiu .,. t - 1 l 1 
g'l'n.n' uscapa.t· 110 cnnlweinruntn elo iuspeclm• fjlll' IHHII'tJ 1111m nmm tJS .n.r;aú to r esl\grm o 
1 li' 1 1 · 1 'I IJILr' so dtit'l\ IWsso di1t eoutr·a O Pai;; (Í!l'lllll· 

I I\, ll ILllt !\.~a. 1· O San .tiS ' ]n.!ldo n. lt,I'J'IIItlto;;o til\ [j Ut\ O g'OYOl'llO ti VOSSO 
O Srt. lL\:\'111'1. Pgs'l'.\:-1.\ J•espoud!• qrrc supo· cnu11eei1ncntu desse litelo ••• 

l]in. tln.r. lllas ll flUO L\ l\Xllütu e fJili' o III'CSi-
0 Stt. Er.Y:mu MAt:'rr:xs-N:i.o ibrmulei tal clcnl;o do e~t:ulo de S. Patrlo tatuou todas n.s 

· I . 'fi · Ir\, 'IIOI;ltcst•. Jli'OVII eJICiil-8 Jllll'a, Yl!l'L CILI' ~~ t•en.[lllClii.O CS<IlH 
autori1latles ~1io culptHlns n mrwPecm cnstig·c~. O Srt. R,\:xr:rcr. PE:n'.\XA ..• S. Ex. rlisso 
Estou c:•t·to de que nem n Pr·o~iduutr' da. llt•- -si o g'O\'t'I'UO l.l'\'1\ "oniH•tdnwuto ilosse 
pul>liea, llü111 o ]Jl'r~idcnto tlu c.~tndo de Súo litcl.o, .• 

;!::!-v. H 
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170 ANNAES DO SENADO 

O SR. Er.nr.u M.\nTrNs - Nii.o ttpoiado', cn 
•lissc fJilU niio :tet·e•lit:wn fJilC o St· Flori:tnn 
Peixnto t.il'esso eonheciment.o dclle, nem ao 
menos que o suspeitasse. 

O Sli. JlANGEr. P"s't'.\NA ct•l\ que ne.nlmm 
sen:ulor podct·ú. hm1·:u• a manilest:ll.•~.o rlc •les
<t"'l'ado an m·gii.n de pulJlicid:ulc• que i.ii.o hons 
s~l'vir:ns tem pt•cst:ttln ao paiz, eomo ,·, aquelle 
n. 11110 se t·eJiJre n ilustt·:' sun:alor pm· Pin.uhy. 

Pcht stm p:l.l'l;e, ainrln. qtw i.li;cot•flU.lltlo i.ln 
modo p•w que :qwecion S. Ex:. o nwt.o, nii.n 
o just.ific:win.tlc m111.ln n.l:-(11111. J~m t.ndn o cnso, 
a 'm:tnilest:u.•iin jl't ~e /;inlm. dado, em cnnse
qlJenci;t. tlttS a.pr·cci;t~:.iíes J'(.~.it,ns llOI' esse ttr·tigo 
dos 11t.ctns ~uu se •lcrn.tll cm S.. Paulo. qnc 
dcr·n.m mntivn ao mol'imentn ll.l'lllndo; o Su
llitllf, 11ii.o p1'ule, l1fl!'i;a.nto. r·eeelw1· e~$:ts siln
lKLtlli:ls. (•ssu.s Jnn.uitestn.~~t:es. 

i\lns o pr·opt·io O i'oh decln.J':l.fJllO, tendo cn
nlieeiment;n de qlle se t.t·n.l:t\':1. de lil.~Cl' algnm:t 
cousa qnu ~o t.J·n.dtJzi:L um dP~ngr·arlo :w mmln 
pnt• qne e!le tl•1n s•tl.>idn cnllncn.J•-se nn. im· 
pt·cn~n., dirigiu-se no PJ·csilll'nl.c dn UepnlJ!ica. 
p;tt•a lcvn.l'-IIJe tt su:t. dr~nllncin,e :tl1i n. a.lgne1n 
qne o rept·esent:l.m cnmmnnicon o 1\tcto, ma~ 
qne nad:t solicitou. nn que n.clt'.'· qnc pt•occden 
Jnt!ito b:11n ; leraudo ao conllecnncmtn, ag-wu· .. 
dnn qnc o litetn ~e dcs~e e fJIW o gOI'Cl'I!O 
tomasse pJ·OI'ilit•ncias. 

JlealmeJII.c ert\ qtw linnl:om ]JOII\'U rpmlfjlll'l' 
cotJs:t neste sentido. mas len em nmn. ont.l'n 
JiJllm do tli:t quu n. nut.Lll'.liado ~o n.prt•st)llÜ>n 
nn htJ'I 1'0 th~ S. F't·andseo e cou~Pg·ui u d i~~ol
ver o g'rupu qLw ::~e Gtl'Jll:LV:t: fpte mn_i:-:-; ta.!·de 
alg-uns popul;tee~ tnt'llill'i't.ln-st~ ;l, l't~Ulill' o :o;:t.
llimm pelns rua~ tlanrlo vi l'a,;; lllll$ nii.n viu 
indil':u;ii.D de ado 1le violeJJCia prn.tic:u.lu crm
tl•;t O Pni;. 

E' nn.i.ul':d que !Jnnvo.,sc n.lgn11S gt•i/.fls tn.m
lmJn inconvonie.nt••>, pui'fJIIC " St•n:Hio ~;t.lte o 
quo silo e~Sit" il,gg·JonttH'illiK~~ pttplllnt·P~. qn:w
do lm 111 > espírito p: JIJii•:• > cerr.n uxlli I ac:~.c > ; alli, 
Jnesmo uma manii'U:O:tn,,~·~.o J~·ittL culll 11m ca
racter uit 1 i to m•tle i l'"• 111 ui r.n cnn l't' 11 ien tC! men w 
dil•ig·ida, tlestt'>n. e<,mpletnuwntl: clas vistns de 
;o;eus ]n·onwtot·es, pcll'qtte g·rupa.~se, i\:-; YC'zes, 
mun. Jllllli,irl;i.u de ~u,j.-ito~ !IXnllaclos, de sujei
tos mal edtwarlns, e dnlii ~:tltt'lll lllllitns n•.zps 
g-l'ito~ iw·unvc•tlit~nt,i~:~;imns, eotno 11111itn~ \'<'
roo~ :-;u ourit·n.m PJn n~:;.;tn~ t'<~puldi:·n.na . ..:: ns 
l'üJliiiJlien.JH" s•tllhtlll para 1\lzt•t' utaui/'t~st.a
(,~t!l~S em lllll l'iPtttldo, e IIIILI'tl~, que tt:'u1 tJS du 
8011 g'l'llpn, !laYIUII g'Pito . .; itlt'llll\'(~rJic~tlÜ!S, g'l'Í
tOS atú ~eLlicio~O:'l, fJllttlldo i:-;:-:o 11~0 r_•:-:ttL\'a ill
teiJ·amentu nas yj,:J.;t< dtt" Pl'ttltttttctl'us "''"a) 
t'estn.s. E~ ta. l~ a Y(•t•dnde: tw:-:;-;a~ tnauin~:.::r,ut~·~~~<~~ 
d:io·:-:P :-::empt'~' lltt:!.os SPIIwllmtd.(~;-; • 

Ma>< nflo t~on,;/.a, p •lo JCil'llttS 1\;'ttt ·'"·''''· tll'lll 
()}'I( i O <tnlllllteÍttll qtlll t•lit~ ,;itll'J't'SStl I'Íuii'II•'ÍIL 
al~t11na. ... 

-----

0 Sn. Er.YS!lTJ l\LmTINS-Ah! N~.o; mas es
teve n.mea~n.do. 

O Sit. llA:-<G Jer, P~sTANA •.. e a policia es
t:wn. em gnn.rd:t pn.t·a niio consentir semelhan
te:; nt:uüliJ~ta~"ies tle violencht. 

Ag-opu., q mtnto ao Jhcto de segnit•cm pelas 
rnn.s, e clarem alg-tms gritos inconvenientes, 
o Senado sabe que nem semrwe é possível re
primir. 

O SJt. Lrnz Dm.FJ:-<o-Mn.s houve gritos in
convenieJJLe:-1. 

O Sr:. ILIN•II·:L PEs'rANA não sabe, não ou
vi 11. 

0 Si:. Lmr. DBr.FJNo-Eu os ouvi. 
O St:. RAN<n:r. PES1'ANA diz qno.portanto,si es

ses /[wtus ,;c rlem.m,n~.o se p:)dc n.ccus:w a. poli
ci:t.de te1· siri o nelles eopn.rr.icipn.nto; e si n.l
g'l.WIIl mn i:; collncmlo nn. sociedade entrou 
ncs;a Jll:tnilbsl.:l.<'ii.n. esse tem n responsabili
da,Ju ila. stm con~lucta., que púde ser· ccnsuradn. 
pnr mnitos c n.pnin.d;t por outros; mas em todo 
" cn:;o dln nii.n wve o p:c.troci nio eh policia, 
nem n. pol ici:t o acomc;oou n . .lh.r.er scmellmnte 
coH<a.; c:;r,;'t .:t•.l'l'.o a.té de que, si se tives.,em 
pmr.ic:uln :tel.ns mn.is g'l'n.ves, <t policht teria 
i nt.er·ri ndn con v eu i cu temente, pnm niio permit
t.ir umn. vinlenci:t :t nm.iot·nnl como O Pai~. 
nem n. q t.mlqner nutl·n jornn.l, na ~nn. opinif[o, 
porq no entende que us Cl'l'OS .da rmprens:t se 
cnJ'l'Ígl'm peln. a.pt•ecin.·;ií.o publica, calma, rc
JIPct.id:t. Jl'>lo apoio que Sl\ dú. ao jorrml. Este 
<.\o 1H11dn pot• que enca.ru. a itnpl·enstL. 

Niio n.chn., por c•msequcncin., convenientes 
e~sr.> neto~ do violenci:L, mas pc'>de. pelo 
'-'onltccinllmto que, t11lll das cousas, acre
clitu.t• ~lll', si n. mn.nilestar,,fio tivesse c:tmctet• 
violento cnntt•n. U l'aiz, cll:t tm·ia sido reprimi
•ln.,eomn a. poliei:t tentou logo dissuatlit• o gru
_pn du q 11nlq IIPL' enn~n. dc·sn.g'l'ildttYd uo Lrt.l'g'O 
til' ~iin Fl'nnciscu, l11í'.l1llilO iU'l'Íil.l', diz n jOL'Hn.l, 
a hantleiJ·n.. 

Portanto, Jl:trecc-llw LJIIC a policirt ate seP
I'in de gar:t.ntin. pam O Pai;, porq un cl!e niio 
snll'J•en n/;;H]tJC a.lglllll, o nii.o soJTt•cu ntnquc 
al~lllll ]ll>l'(jll:' :t po:icia ol.tstou. . 

i'ttl' esse~ /iwtos que :wn.lm tlc Yerttlcn.r, 
pn.J'I'C" fJ nc o Sonndo pr•ods:c. sQr 11 rn ponco 
Jllni.< cn.nt,luso JH'Stn. ttli<'SI.;in qnn l/•111 ]JOI' 
IJ:t.,:• o e~>Jtllicl" Plll Sn.ut<><. 

0 Sit. :ELYSI•:t; :\L\l~'l'i~S-EII a.pPilH.S !llP. PC
Ii•J'Í n. ulla., Jl"i'<JIIO JHtu p~>din. dnixnt· <lu l'OÍe
t·il·-me; tt•Jtli" gwu·dndo si!L•Jwiu. 

(J ~IL IL\:'\~<1·:1, l'ES'l\1:'\.\ diz qtw tmta-se 
•lo lllll:t. rpli'sliio qw•, J>:t.l'é'e:•JJdo simplt·~. l:o
ltlllll "t•nJ·adt•J· do Ílll.<•l'lln.dnnnl. 

()SI:, Jt~LYSJ•:t; ~JAit'I'I~S-ll"fllitll g'L'il.\'{~. 

n ~1:. lL\:\'(iJ•:L P!o::-i'!'.\:\'.\ :H~ei'C'Sl'Unt.n. fJIIn () 

llliJt'tsLt'tt da. !Lalin. /.t~l'u •lu iuli'I'VÍI', pedindo 

- -

.. 
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explicaQões ao gover·no, e o g-overno, na es
plwrn. da. stm n.utol'icl;tde, dentro rlos limitr·s 
da soberania. nacional, procedeu r·e;.rttltwnwnte 
tomrtnrlo conhecimento cle~ses Jhctos, para, 
depois ele ter-se a ce!'tez;t rio modo por· que cnr
J•eJ•am, r!ar ao Sr. ministro da itJtlia os eschl
reeimentos necessarins. e 'ató mesmo. si ·n~ 
autoridades bmziHt•ns tinwom commd.tido in
conveniencin~. essas ollensas ;i, IJn.ndeir·H. itn.li
n.na., tlúi' as explicnr;rics suJTicientes, rxigid11~ 
pelo o direito das gontes. Mns 11. quosW.o 11~.0 
está ainda decirlidtt, nii.o estú. liquirlarln., os 
Jhcl.os · niio estií.o perJt,itnmente clneidados, a 
coJ•respondenci;l rliplomaticn. n~.o c;;t:'<, tel'lll i
na.cla; pn.rece ao or·at!m•, por· consequoncin., 
solJt'emodo inconveniente estar-se u. alimcn
tiJ.r o espirilo publico eom esta n.g-itar;ií.o. fJilf' 
sú pôde ser pre,Judicia!, pot·qtw O l'uio c rttW 
esttt na. sua castt c, como est:'<. nella., tem nln•i
gar;ii.o de sm· mais pt•ut.lente, nmis cn.ntelo~o e 
mais coi1ci1iatlor; mesmo JlOl'fJlW o sc11timont:o 
naciorml püdo se irrit:tJ', como ntd;ut·nlmente 
itHe irl'itn.ndo em s. Paulo. 

Apez;w dos gt·andes inter·esses que esl:ií.n li
gados it cor·J•ente tla immig'l'ttí·ií.o itn.linHa., o 
espirita publico ir!'itúra-se em S. Pa.Hlo, mas, 
pela intervenQüo dtl nutot·idade, como o St•. 
presidente o devia vêr, tt opini;1o t.2ve muit;t 
Cltlmtt, nii.o 'houve reac,,jes violentas e a. C<HlStt 
terminou pel:t forr:a do pt·estigio dn autori
dade local. 

O Sa. Er.vsEu 1\L\RTJ:\'s-Os meus Yotos si'í.o 
estes: que tudo so conclmt em paz. 

0 Srt. JlANGET, FESTA:\' A diz que ningnem 
comprehende mais do que o propl'io estado 
de S. P<tttlo a sit.uaçií.o g-r<Wi>'sima q11e Jlcnu 
alli et•mu.la, mas e por isso mesmo que ns a.u
toridode~ terito 11 pt•udencin. nccess1Win. p:l.l'n. 
encamin!ln.r es;;o neg-ocio. 

Portanto, pelo ladn do Jhctu, em S. P:tulo 
n cousa está pot•leitamente enc:t.minlt:t.d:t., c até 
o Sl'. consul dtt Ualia que, seg-undo ns cnm
municaç,jes, tem procedido eort·cctn.mentc,tcr:'l 
de dar explicaçues ao .~cu g-over·no, assim como 
o governo bmzileirotm•ú, tlo tomar 11 ;t~ titmle 
mais conveniente em reln~,~.o ;w seu pr·occ<li
mento. 

Mas estns ~rr.o IJHestõcs quo s~' dol;atPill n:1. 
mes:t dos cliplnmn.tn~. nn. r,;<l'tna. do ;.:-;t.hirwl.:o, e 
nü.o lltt pl':l.l;n. publicn, ttelil llii.N :<s<rnnldr'•n~ di!· 
libern.ntes (rqwimlos), onde n. paixiín muit11s 
VPZCS CXnlta .. s~~ e 110111 HUIIlPl'U su pt'lt!O L<!!' i!. 
pt·mleneiJt pt•ecis;t. paru. exa.tn i tllll' ea.utulostt
mente os iucidt•ntes que p<'<tlom o,·eO!'I'.'I' 1m 
questií.o diplomtttica. 

O Stt. E1,Y~1m M.u:'I'T:'IS - Cttlll)ll'i o lllt'll 
doi'CL•: nfio di~cuti n. que~t:io, apt•nas aliudi 
<L ellu .. 

0 Si(. [~A!I:Ili~L i'ES'I'A:-1.\ J.Oi'tlli IIII, iHll'i.n.nJ.o, 
pedindo licew·n. ao ltolll'iHio snnadnt• )1:1.1'11. ti iWl' . ' 

ao Senado, que no caso de Santos o governo 
nií.o tmn nenl<lllll moti\'o de censnm, o seu 
procedimento, 11te ho,je,tern sidn correcto, tem 
sido dig-no de louvo!'. E' h~m po,:sin•l fJlie 
daqui em !lcmrtc ello pos,;u, errar ou commet
tcr algumn. inconv1mienci:t pelo que os out.t·os 
senadores sejnlg-upm com o direito de criti
cnl-o e n.tc mc~rno de accnsa.l-o pol' lh.lt.a tle 
patl'iOtismo ; mn.s n,t,ü ng·orn,, nii.o~ atü ng'Ol'it o 
seu pr·necrliment;r, trm sido cQl•redo, tem ll.n
dndn conrenientcmonte, tem ttt.tendiün aos 
sentimentos do patt•iotismo e ao mesmo J.mnpo 
ú. eonn;nicneia. dn, polit.ic;t internacional. 

Qua.uto no sC'gunrlo thcto 11'1J Pai;,, todos la$
timll.ll1 que um g-rupo til•e.'se o des<'jo de 
litzc~t· IIJnn, lTill.JJilí:~:'lta(,~ii.o de~ilp;t·n.dn.vel a llJU 
jnl'lliÜ 1[111' emit.t;iu uma opini~"' fJlW pú1le ser 
considm•:tda um CI'I'O r.le monwnto, umn. n.pri:
eia!;~n um l.n.nt.o ineolll'éniente, peln. pt·cci
pit.aç·:i.o com que li.<i Jeil.a, sem tn:<.ior exame 
dos lidos, pr.11.lcndo tm.zct· consc(j uencins l'u
llL'f.iÜt~: ma:' r.:-;tn, n.pJ·N~ia<llo ni"Lo lcvn. o Scnntln 
n. npplaudit• um procedimento pol' sua. vez t~.o 
i r·l'c~gu la L· •• 

O Sr:. Er.Ys~u ?lhnrr1\'s-Aindn. bem r1ue V. 
Ex. cstit de accot•tlo C!) 111m ig-o. 

O Stt. lt\NGI~r. Pr~STA:'IA nem cr·ê que a n.uto
ridado eonsentis.<o qtw uma manili$t:wão 
dess:ts s·, tJr:c;se de ma.m'ir·n. 11 pr.ojudit·;n• a li· 
b!•rdatlc do ,JO!'lla.l. 

O Sn. Er.YSEc MAlt'l'J:'\S rlit nm aparte. 
O Srt. RA:'IGF.r. Pr,:~1'.\1\'.~ 1liz que ;t imprens;t 

tem plemt libct·tladc ptll'n, <lizc.r tudo quanto 
quor; om, e bem natrn·nl que ns outt·o.> tam
hern r.enlHIIll tt lll,ct•li:nle do manil\•stn.t··se em 
elllltJ•ttJ·in~ c omquaitto o:-; . ..:a mttniiCst:tr.~üo ltfi.o 
;o t.r·a<hizil· pm· actos quo Cll:tl'ctem IL lib"r· 
1lnde do pr•nsa!lti•TJto, :teltn. r[Utl tam!Jem nfi.<l 
se as p<'lliu pr·<<ilihit·. As"im eDtnn um ,orna! 
se sn]Jpiiu com direito rlo rlil'igit• a opini:'to 
como entcnd:•, 11s ont.r·D~ tam!Jem pmlom 
mostra.r que enlenllcm tlc outr·o modo; si o 
jortml entende que deve lllttntet• 11 stm ;ttti
'tntl<'. n. opini1i.o ta.miJem p,·,t]e continuar a 
manili·st:u·-~o contt·:t I'>St1. at.titndec o;; que 
l'C)ll'C"mtn.m c~tn. opini;í.o t•st:io 1111 seu dil•eito, 
emqnn.nl.t< wio oll'entlt•J•em a. li!Jm'rltvlc do 
jnl'llnl. . _ 

Cada tllll a,g'ttPIIta-~:.• nn. ;--;ua pu~H;an com 
~~~ l'''''lll'~u~ qtw J.il'ot·. O !Jii" (, [H'l'Cisn ú qtw 
i'· illlpt·~·n:-:a ~<:·)t dil·i; . .dda com t.:t~l'l:n cauteJn. 
uu uxa111o dn:-: qUL'::O:Ll~ll':-1~ L• pt·.~cisu nii.o ~et• pt'l~
uipitur.l;t, tiiCStllo Jlnt·que quer· tl'I' ·aulol'idarlo 
pm·n. tlit·i:-:·ir•. E ttiio ,·, ~uspeit.n )ll'Oltlllll'ianrlo
:-:o as~illl, JtOl'CJIIO r.um vida lat•gn. do ,im·na.
listn. 

Ct·<~ <illl' d:t 111:•,-111:1, llllliii'Íl'tl IWII;tl, u illusJ$, 
uirladüu quu ]"'""'· aiudtl por sur· "rlil'i'!!llll' ri' 
IJ i'ai•; tti111 l.!'lll u dit'!,,to do r•stuiw;n.t• nqtti 
n<l.o litel:o; tn:ts Jllll'h'P-liH•. quu sul\ intt•J'· 
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li2 ANNAES DO SENADO 

'i'Ciir:H o nn. vida 
ÍlCill tiúr]e SCl'; 

Lluqtlcllo jot•nal nüo é directa· servir de aviso ao governo, aos· que no mo
mento· teem :t misslio de manter a ordem, n, 
paz c a .imrl.içtt; deve mostrar-lhes que só ha 
um modo de ser Jorte, c é cumprir por si e O Stt Et.YSEU nÍAR~·rlis dr't um aparte. 

0 SI~. RA;>;OJ'l• PES!'AXA Üii fJtle pódc 
estrw ltt totlos os dias e StHI intervenrião 
set• 11 mesma.. 

c!le e fazm• cumprir a lei, tlrtt a quem furir. 
não (ApoiarloN.) 

As~im, termina pedindo lieençn. n.o lwnmrlo 
~cnador para dizer que, si su:ts intcnçües lb· 
rn.n~ boas, como crê, as suas pahwras niio o 
pm!lttlll s~r em relaçiio r't crwsn. pendente tle 
deltherar,,ao tio govcJ'IlO, porq ne ess11 niio deve 
stthit• rio terreno diploma.tico, pam ser r1gita1h1 
n:t}Jrru:n. puhlicr1 ott nn. trilm1111 prtl'ln.mcntar. 

O Sr. A:m.o·ro Cavalcnn ti 
julgrt:-se no tlcYet~ de_ tlir;•.•t' pouCt1S paltwrns a 
respe1to dll rpwst1w mmtlente levantada por 
sen l!om·;ulo collega. pslo Pirwhy e ana.l)'sadt1 
pelo tllnstl·ado senador por S. Pt1nlo. 

Nri.o viria. ti kilnmt1, si este ultimo orador 
na exposi~ii.o <le t:uns i•leas nii.o tivesse avun
çmlo a proposiçii.o de que vi:1 nos tiwtos occur
r~ntes (e nlio sei si S. Ex. t1Jlutli:1 ao proce
dnncnto do honrad~ ~olle;::a pot· Pitmhy) jr't 
Ulll!L t1l'llll1 de OpjlOSIÇllO, 

De;;tl~ que tt inicirtt.iva tle~te deLrtte part.iu 
t~e um I Ilustre c?llegr1 dr: !Jancadt1 que é qua
ldlcrtdrt. de oppoS!~•ao, cttlna-lhe o dever de vir 
lJ~m ?:ccentuar que t1b~olutamente 11 oppQsi
.;,ao .JH.lllill_S so valem tle l\tcto~ que tragam 
pcl'tu!'bttçues da. ordem pul>Jwa on ditllculdu.
des administrativas, serias. ao governo em 
tm•J•eJIO tlivet·so da sun. :tcção politica ~omo 
11l'lllt1 tle comlmtct· o nwsmo governo. (AJloia
dos.) 

~rio, a. opposjGii.o cntor!'cimu do~tlc o pri
men·n dm no Somulo o modn <lo ct>mhntet• n 
g'fll'l!l'llO: e o <ia Jll'll]ll'Ífl, Cnnsl.itui<:~.o, tl IL)l:t· 
J!ltn.n<ln ii$ suas Jidl.ns, demnnsl.t'I11Hin ns seus 
lli'I'OS e apnntrwtln-llwn. rwe<Jssidade do hom 
curnpi'ÍI' 11. ltli: mas, nnLu " Senndo. temol-t> 
1t1itn. :-;(~m._PIJJ'n:-:e~: np;g·J•us:-:i Ya~ 11 pes~nn, n.lgumn,, 
SUI~1Jila<;lll'~ Jlil"!'OrUl:l fJ\IC ]lfll' C[Ur1[~Ut\l' 1110tl0 
~~JI~nr!:tlll, .!fi. uno <li~ n. pnsir,,iiH ollldal que o 
nultvuluo no momemo rt•Jll'est•nte, mas mes
mo n sen milimli·e pessnttl. 

PtJtlc, po1~, gn.t•u.ntir nn ltOill'fltlo senadm• 
que n. O}l]JOSi<:1io do St•m1do, si assim ns rpm.li
'tlen.~n, nún eoucut'l'l'l'i·~,júmni~ piU'H, ns pePtUJ'
l.llu;"t"' du. ot•rlent pnltlwn. (M11i1o be'"·) 

O Sit. Ef,Y'l~IJ :'IL1 lt'l'l;>;s-Xeln prwn. o <lcs
restr:itn r't. rLIII.OI·itladu. 

O Sn. :\~rAHo CA!ALCA;>;'I'I, pas,amlo r1 nlltro 
pn11 Lo, li I~ fJ UC .Jli'CCIS11 IICé~'CSCCilÜL!' dUaS Jllt~ 
lri.VI'r1S.tt resp~11;o drt umt.ct'lll .. 
N~ o u o l~Lctn oEcot•t•idu rm Sn.nlos qno o 

pl'I!9CC11p11.; e a. 1'11~1t0 dn SOl' deste Jh.clo, e 1L 
l':t~an tl<~ :-:m· du, ma.nif'L~staç~fi.n de tlo.o.:ngt•ado 
que lionb•m Rt• eonvcrtell, ~u~lllllln lho dizem, 
em nrl'II:H,'It.. A J•nzfiiJ de sot• ú a. me~mu.: deve 

A causa dos acontecimentos desagrada veis 
que se dm·am l'lll Santos e depois na capital 
Lle S. Paulo parte, talvez, da titlta de oxacç[o 
dtt lei. · 

O Jiwto parece insígnillcn.nte; mas o governo 
vo.irt nelle uma lição: tome por núrma de sua. 
politica. cumprir e th.zcr cumprir a lei, por
flue o mie esta é violaua, llc:t :t primeira razüo 
l e enfraquecimento, do prestigio tia. a.utori
tlade que t1 violou e ~ubindo de escala. em es
cah1, vem ate o }Joder supt•emo que consentiu 
em trtl viola.çiio. 

O que o omdot• deseja é chamm• da tribuna. 
r1 ntten~•iio do governo paro. que est~ja. de so
brc-rwiso sobre este ponto-que elle niio se 
acha ainda no tel'l'eno solido dr1 confiança pu
blica; que aiod:t lhe Jitltam elementos bastan
tes· pttra poder se considerar seguro como 
mantcnedor da. ordem e dapaz publica; mas 
·que não procure os meios de que carecer paro. 
isto nem na violencia por um lado, nem tam~ 
bem na omissii.o por outro. · 

E' mister sú e súmente olhar a justiça. e a. 
lei, seja. contra. quem Jbr. (Apoiados.) 

Este' é o nosso credo ; este é o credo da 
opposi~iio, e seguramente elle niio é contrario 
ao do governo. 
. E' preciso, senhores, que o paiz nüo esteja, 

mmln. rtgora. exposto a testemunlmr scena.s 
que jr't expt•obú.mos, n. reprOllucçiio de Jileto..'l 
fJllC jú. censurr'Lmns acremente. (Apoiadns.) 

;11: pt•eci><n: ~enhol'e~. que um orgüo de pu
llliCidrulo, tao respcttavel pelo seu criterio, 
pelas temlcncins tln seu espírito. pelos scrvi
<;n.< l'<')evantis~mo:-J qu~ prestou ;'t propaganda 
l'll]JUlJliCH1lt1, uan se Yo1r1 exposto a essas ma
n i ibstru;ües, fJ nru11lo r1 RepulJiiea triumpliou ... 

O S1:. SM.JJAI\11,1. MAltt:'illO N oumos-Apoia
do. 

0 S!t. A)l.l.l\0 CAYAT.CA!'\1'1,.. o niio acre" 
di tu. que nm go1·erno, cm·cado du. opin!iio, um 
gove1•no ILwte. um govcmo que tem maioria 
nn Congrcss Nrwinnal. r;nulesso adJnittir quo 
u:.::.:ns rl.lneaçtts se t•crtilmssom. Nn.o aerecLittt 
qun n Jlidn se desse, mas sú r1 possibilidai.le 
delle tlaNu u snll!ciento rJUC liu,j11 um pro~ 
tL·~tn. 

O_ Sr. RAIIG~r: PE:STANA - Como poi.IJn, im~ 
pmltr-su a. mrtlliiL'stn.,·n.o? 

0 Si\, A)!AIV> CAVALC,\.N'J'l reRponde que era. 
tluv~t· <lo gol'erno nii11 JlCI'mitl;iJ-n .. 

O Slt. E,;'l'l·:n:,; .Ju;o.;1n1t- Um dcle••·ado <lo 
policiu. lel'ti.YtL u. linndoim. (!Ia.oulr·os ,:[,a·rlas.) 

.1, • .... -------................... _ .... . --
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0 SR. AMARO CA VALCAN1'I, proseguindo, 
pergunt;~ que quer dizer autoridades poli
ciaes hasteando bandeiras ? , •• 

0 SR. LUIZ DELFINO - Apoiado, as bandei· 
ras foram lmsteadas pe\:1 polici:J.. 
, 0 SR. A)!ARO CAVAI,CANl'I pergunta 'ainda 
que quer dizer deixar-se atlxm· boletins 
como o que tem em mitos ( 1iwst1·anrlo ) em 
que se diz ·que o povo em convidado ptLra 
uma manilbstaç•íio contm ;L redacçiio do Pai:;, 
p;~ra tomar-lhe conttts do s;Lng-ue brazilciro 
derramado em S. Pa.ulo ? 

Isto se disse no boletim e isso se lez. 
U~r SR. SENADOR- Em urmt nmnilbsta.<;~u 

com intuitos sanguinarios. · 
0 SR. A~lAIW CAVALCA:'\1'! n;i.o deseja 

Jhzcr accusações ao governo por csl:es lhctos. 
Quer apenas advertil-o de que ellc pude et•r;u·, 
niio sómente obmndo e ngindo, mas tanJbcm 
omittindo. Foi o que se deu 

Si com elfeito o que se passou e um liwto 
muito acceitavel, como parece julgm· o lron
rado senador por S. Paulo, o orador niio pó
de acompanluw S. Ex. ,por~jut• pam isso sl'l'ia 
preciso desconhecer-se que pela Constituição 
outros são os meios legítimos da m;tnilestnçiio 
da opinííio. . 

Deve aindtL dizer ao governo do St•. Vice
Presidente dtt Republic;~ que impOt·ta prest;Lt' 
toda a attcn~•íio, ser vig·ilante, pam que, por 
omissão, não chegue o paiz ;w resultado lle 
testemunhar scenas como aqueli;Ls com que 
se ;tmeaç•avt~ nesse boletim. 

Niio jtem,repete,intenç•ií.o dv accusar; tliz ape
nas 110 governo: cautela; cautelas, estes liwtos 
estíio inclicando que o paiz precisa de governo 
Jorte, mas dent1•o dn. lei ( apoimlos ),que pre
cisa da manifestação da opiniií.o, mas sem vio
lenci;~ e sobretudo, si o g-overno f[Uer acre
dit<LI'·Se no conceito publico, deve evitt~l' pelo 
menos que nessas tLmeaças contra as liber
dadas publicas não paire siqlJCl' tle longe <L 
suspeita de intervenção d;Ls mrtoritlatles. 

VOZES -Muito bem. 
O Sa. Er.Ysrw MARl'INs- Dizem que somos 

gregos, São os amigos ursos que assim proce
dem, prejudicando o govet•no. 
Compt~recem llltLis os li seguintes Sr~. se

natlot·es : Nina Ribeiro. Cunha .Junior, Cruz, 
Josu Bermwdo, Tavares BastoB, Virgilio Da
IU;tsio, Rt~ngel Pestana, Pamnhos, Santos An
llJ•utle, Generoso Mtwqucs o Esteves .lunior, 

DcixtÍm de compu.rccw, por• mo ti v o .insto, os 
Srs. 'l'ltomuz Cr•uz, l\Innot•l B;wattt, C;~tunda, 
Almcitht Btwrotu, .ro~o Neivn., Munteit•o tlo 
Barros, Edtuwdo \\"ttndonkolk. Aristides Lo
bo, Cttmpos Sallos e Pinltcir•o Guedes; <',Rem 
CILUSIL p;u•t.iciptulu., os :,ir•;. 'l'hcutlut•eto Suu to, 
Co~lltos o CtHnpos, Dmz Cm•rreiro, Amer·ico 

Lobo, .Joaquim Murtínho, Ru.miro Barcellos, 
Pin heit•o Mach;tdo c .Julio Frota. · 

E' posta a votos e tLpprovad;L tL acta da ses-
silo n.n t.erior. . 

E' a.pprovado o requerimento constante do 
parecet· n.94, tle 1892, rl;~s·commissões rle ma
rinha e guerra e de tlm111r;as. 

ORDEM DO DIA 

Ent.m cm ~·· tlíscn~são c e, sem rlcbatc, a.p
prova.d;t c adoptadn., parn ser· ~ulmtcttitla. à 
sanc<;:io presirlencin.l, il. pt•oposit;iio da. C;umtJ•u, 
tlos Depmados. n. O. de IS!JZ, autorbando o 
Poder· Exccuti I'O :t de.,pcndcr p~la Ycrlm «Ex
cr·cicios findos» a quantia. de -108:G228821 pam 
paga.mento de Antonio A!canw.r·a Guim:Lríies, 
ex-lill'lrecetlor das Ji:lr'\'a; exp2tlicionarias,q ue, 
cm ISG5, Sl'g'll iram de Ub~r:t par[]. l\I;~tto
Gt·osso; 

Entm cm 2·' discu~sii.o, com o Jlftreccr da 
com missão tlo timulf;ns, o art .. I" d;L proposi
ção d;t mesmtt cam;tra, n. 1'1, do 1892, conce· 
dendo iL viuv11 c 1Hhns do Dr. Tobias Barreto 
:L pensilo annrml de :3:GOO$; 

o s~·· l~osu, Junioll.• niio tem o pro
posito de manílbrt;u•-su contm as preten<;ües 
dirigídns ;tO Scn;Ldo com o fim de obterem-se 
pensües, mas vê que,constantcmente,o Se11ado 
se tem preoccupttdo com pretençües semellmn
tcs, e, como legislador e membro do Senado, 
dcse,in. emittir a sna opinii'io par; L que se torne 
pnlJ!íco o seu p:ms;unento com rcht\•íio aos in
teresses do 11aiz. 

Lembr:t. ao Senado rtuc um sem numero de 
pt•etew;<ies, da ortlem da que ortt se discuto, 
tem sido ;tpresentndo aos podet·es pultlicos, 
niLo só no tempo do ;tntigo reg·imon, como no 
J.lt'Csente. 

Desejtwht sCl' agr·arlanl ;t todos, mas en· 
tende que, antes do tudo, deve promtwet•, com 
lllltximo interL'Ssc, o bem tht patritt, 

E' cm·t.o, o não lm a menor contcstaçiio, 
que as flnanç;ts do ptti z não se ;Lclmm no 
estado em q ne todos tlesej;~m e, por conse
g·uintc, tem necessid;tdc lle nmni!'estar-sc con
ti'U. ;t pr·etml<:iio quo se aciHL em discussão, 
npez;tr· tle!ltL set• em pt·oveitu dn vi um e 11-
lltos de um seu contet•r•;tneo, . 

Vê aindn que o l'Cqucrimento,que 1bi ende
l'et;udo no Cong-resso, nem siquor e leito pcl;t 
\'i um tln Jll'<lllt.eado Tui>itts Bttt•reto; este r·c
q net·imento é leito pclu Sr. Dr. Sy!l·iu Ro
mero, o o tlocumento que instr·uo u reler•itlo 
r·crtum·imento ú úm abaixo u~signtLdo promo· 
\'ido n;L citl;ulc dn l~edl'e puloDt•. Lycnr·go 
Nn.rb;tl Pn.mplunn., ;Llieg;wdu-~e u.peuas, om lh.· 
vot• <l<L prt,tcnt;ito, tL grantlo illust;t•ar;iio de Tu
lJin~ l:lar·t·eto, 
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Ael1a., JÍül'ktnto, o omdot· que, si o Senado· de 1892, reguln.ndo os vencimentos c o.posen· 
tiver rlc conceder um:t pons:lo,su pelo lltelo de tu.r;õcs dos empregados dn. arrecadação do im· 
tm.tm·-se de um liomcm illustJ•ado. deve lcm· posto do gttdo. 
lmw-:>c de .fmtino do Anlimde, essa grande Segue-se :3" discuss~.o, :t qun,J encerr:t-se 
illu~tra•.•Go jlll'idic~t o que, no entt•ctttnto, lbi tnm/Jcm ~cm delJn,te, adin,ndo-se igualmente n. 
c"quccidn. n:i.o nb~tanb srms t11lontos 11 sm·vi- votnr.•ã" po1· lhltn. de nnmero.legal a propo,i
r:os prestados ú. Faculdade de Direito de S. <;i'io tln. Cttm:Lr<t dos Deputados. n. ·37, de 18!ll, 
Pa.ulo, pn.ra. set· aposentado pur um:L simples :tuturis:mdo o Poder· Executivo a releVl11' r.L 
questão academicl1. penn. de ]ll'escripçii,o em que incorreu D. Olym· 

.Tú. se vt\ pnr'.a.nto, q no n omrlor não trat:t pitt Canrlidn. GuimariLes do Amaral. 
ele ll!ll mc_J·o cn.pl'icho de oppo~i<;liu n. umll. prc· Es:.wtn.r!a. 11 nmteritt dtt ordem· do rli:t o 
tm;çao; ütlln. em Lhese JlOI' que cutciJ{le que Sr. presidcnLe dcsi

0
n·n;1 tt se"'tiÍnte ]ll1l'tt ü'do 

o Senado tem n dever de obocrnu· o mudo ·' corrente : pelo q wd tem de disLI'i r,u ir estas provas sem 
perturl.>:tr o lmn eslttr do pttiz. Votação das nltüeri:ts cuja discussão ficou 

O orador,litzcmlo ainrht ltwgas consitlem•;ües encerrada : 
solll'o lllllttl;eda em disrnssií.o, terminn. di- Em 2·' discussão, r!t1 pl'oposir;ii.o tla Cttmar~ 
zcwlo rp1c nli.o p<'11lc d:u· '-' seu voto ú pt•opo· dos Deputados, JL 1,1, de 18!l2, concedendo a 
si<;ão tltt Canwt·a tlus Srs. Deputados. viuvn, e filhos do Dr. Tobias Bttrreto ot pensii,o 

anrmal r! e :3: IJ00$000 ; 
O ~r. ]i: Ly,;e u J\.Iart i u,; pt·ouun· Em 2" •l i ta., d:t proposir;~.o dtt mesmo. camtLJ'tt, 

citt um discurso; n. 28, de 1891, concedendo it Com}Jttnhia M<L· 

Encerra-se tL discus~ií" :"CIIl nmis t!clmte. 
Encerm-se, sem debate, tt f!" discussão dos 

::tl'ts. 2~'~ o~~,... 
Illllo se pt·ocet!ot· ú. votar;iío, vol'iOca-se não 

lw.vet• nmis rm cn.sn. nnmm·o leg-~tl, pelo qne se 
1ltz a. clmmadtt dos S1·s. Scnmlures q nc compare· 
coram ú.sesslio, e tlcixnm <le re~pondor os Srs . 
. Josi' Berrmrdo. Oliveira. Gal v:i.o, Fi 1'111 i no cb 
Silveil'n., Ar[i.!Íiino tlo Aillli.I'ltl e Sn.ntos An
dra<le· 

A vottt<;:i.o 1lc11. :uliadtL ]JOL' Jidta do n umm·o 
1cg·al. 

Scguc-;;;e em 211 discu~::;fi.o, com n ptu•eccl' dn 
c~mmissilo de finn.ru;as, o tll't, i" dtt pt'OJlOSi· 
(.·ao da, 1nosma cn.1n:u•n, n. 82, Uc l SU 1, conce
dendo it Compttnhia, Mannlh.ctnt•cim c Agl'i
coltL do c<tn.1lo do Mat•llnhfio iseru_:~.u de <Lirei
tos Jlltl'tL os a.pjm.l'dlios. macli ina.s, el.c, 11 uo 
illl[l<ll'tat· ptti'a, as iitiJ!'ica" que prol.onde cst:t· 
bclocor na l'illn du' :u!u, nu mesmu estado. 

O Sit. ,\~tAW> ('AYAI.CAN'l'l clmma. a.n,l.ten<;ií.o 
r lO Sülllltlu Jllll'l\, llllllt Cii'CliiiiSI;I.IICia. CJUO COl'l'C 
a. l't•speil.u desta pi'OJlo,:i<;iir•. O Senado jú. Yul.ou 
oul.m ]H'Il[1nsir;:i.o em sentido g-o1·a.L, concedendo 
iscw;li.o <lo Llil·cito, niío ~,·, p:ti'a, esl,;t inrlustt-iu., 
como pn.rtl. outms, t•cltttivas ao L•sl.tttlo tio l\Ja
J•n.n h:iu ; tle modo 11 ue u orarlrn· considot':L pl'e· 
.i udicada t·~ttt pcln. outJ·:L }ll'OJlOSi<;fw. 

O SLt. ,JoÃo Pi~IJito-A outm ,i:'L eslil. pl'll· 
mnlg-arln.. · 

EueCI'I'li·Se :L disuuss:ío sem umis tlelmtc. 
Eucel'l'a-se, sem tleiJ:tte, Lt tliscussilo dos 

arts. 2~~ e :1u . 
A votação Hctt adiada por Jll!L11 de numero 

legal.· 
~c~g-uu-~·;c um :1: 1 tliseussiio. ii, qnnl onerl'l'tt-fW 

sem debn.to, atlittlltl<•·~u IL votaçiLO por 1ldt.n. rlc 
nutnet•o leg-ttl, o projecl;o tio Senado, n. 18, 

nulhcturcira c Ag·ricola do Estado do MtL· 
ra.nh:lo iscnQ:i.o de direitos para os ttpparelllos, 
máchinas, etc., qne importm• p~tra a.s 1\tbricas 
qtw pretende estabzlecer mt villa do Cado, no 
mesmo estado ; 
· Em :l·• ditn., do projecto do Senado n. 18, de 
I 892, rcg·uJn.ndu os vencimentos e apesentl1çües 
do., cmpl'egados da arrccada~üo do imposto do 
giulo; 

Em :3 • dibt, de pl'Oposi~-iío dtt mesmn. ctt· 
mn.rn. n. 37, de 1801, aut.orismulo o Poder 
L~xeeul;i v o 11 rcvel:tr n. pena de prcscripçiío em 
que incot·t·cu D. Olympia Cttnditltt Guiml1L'iíes 
do Amttt•ttl ; 

Discu:<sií.o uuka. do pttrecer n. 89, de 18!l2, 
dn. mesa., opinando 11 ue se conceda. ao continuo 
da. scc:rctn.ritt rio Senado Manoel Marcos d11 
R.e"lli'l'()iQli.o seis mczes de licença, com todos 
os vencimentos r]uc acl;mtlmette pe1·cobe ; 

SPg"UiHla discussiío do projceto do Senado, 
n. 20, <le 18!l2, n.utorisando o g-overno tt cou
l.l'~tclm·, r:om quem nmis vantag·ens oJI'ercceJ•,o 
sm·vi<;o de rchoques pot• meio ele vapores e pelo 
prazo de dez :tnnos, nas bat'l'i1S dos rios Itapc
mcl'im n Dcncvante,no estado do EspiJ•ito Santo. 

Lol'anta·so tL sessiío i~s ;~ hor:ts c -15 minutos 
d:t tarde. 

" 
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AGia em 6 de inllw da 1892 

I~1·esirlencia rio 81·. Pl·uclente ele ,lJiwaes 
( ~ice·pl'csir.lente) 

Ao meio dia comparecemm 20 St.•s. scn::ulo
rcs, tt s:thet· Pt•udente de Mot·aes, Antonio 
Ha.cna., Frn.ncisco Machado. Souza. CDl\llto, .loa
({Uim Sarmento, Manuel B:tmta., Cuul!:t .Tu
nior, Thcorlorcto Souto, Josú Bm·nut•rlo. Oli
veira. Ga.Tviio, Firmino do Silveim, T:warcs 
Bastos, Ros:t .Jnnior, Coelho o ·campo.<, Bt·az 
Carneiro, Saldanhl1. Marinho . .Tonqnim Felicio, 
.Joaquim de Souza., Silm C:tncdo e i\.IJUi!itlO do 
Amaral. 

Deix:un do compttt·ccet· pu1· mo ti v o j URI.o 
os Srs.: João Pedt·o.Gil Gouh1rt. Thomaz Cri IZ, 
Gomcnsoro, Ct·uz, Elyscn M:wl.ins, Catumla, 
Armwo Cavalcanti, Almeida llttl't'oto, .João 
Neiva; Domingos Vicente, Monteii·o de Barros, 
E. W:tndenlwlk, Aristidc:> Lo!Jo, C:unpos Sal
Ies, Rangel Pest:tmt c Pinheiro Guedes; c sem 
caus:t participada os Srs. Vil·g-ilio Dn.m:tsio, 
La per, Americo Lobo,· Pamn!Jos •. Joaquim 
Murtinho, Snntos Andrade, Genet·oso Mar~ ucs, 
Ra.ulino Horn, Esteves .Tunim·, Lniz Delfina, 
Ramior Bttrcellos, Pinheiro ~Juchttdo c J nlio 
Frota.. 

O Srt. PttEsmr~N'!'I~ decl:wn. que, :tc!wmlo
sc presente nmnero iulcriot· ao de um ter\'O 
d~ Srs. Senadores, ]tojo n:i.o potlc linNet• sl.'s
suo ; e, convidttnclo os Sr·s. Semdor·es pt·c
sentes :1 se occ:np:trem dos tmbttllios das com
missüc~. designtL para n or·clem du diu. 7 : 

A clesignacl:t ptlm hoje, a s:tbcr : 
Votaçiio das m:tterias, cuj:l· cliscuss:i.o ficou 

encerrad:t ; 
2" discussii.o tlu. JH'Opusir;ii.e> tl:t C:tmn.m dos 

Deputado~. n. 14. tlc 1802, concmlemlo ú. 
viuvtt o flllln$ tio Dt•. TolJias Bane to :~. pensiio 
annual ele s: ooo::;ooo ; 

2" dittt tl:t pmposi<;l\o da mcsm:t C:t 
rnnm n. 82, tfo 1881, concedemlu :'t comp:l
nhin. Mn.nuniCtut•eiJ•tt o A:.n·icoltt no estudo rlo 
Marttnl!l\o isençií.o de dfreir.os p:u·:~. us rtppa
J•elltos, mac!Jinas etc., ctue imp .•l'i.tlt' p:~.m. :1s 
Jltbr.icas que p!'etonde cstttbclecer mt Yi ll:~. de 
Ca.do, no mesmo eslado ; 

:3" dit:~. do projecto do Sonn.tlo, n. 18 do 
1802, regulando 'os vencimento~ e npo~ent:l
ç<ics dos r•mprcgmlos tltl m·r·ocllll:t<;ií.o du im
posto rlo gado ; 

8·• dit:L dn. pt·oposiç1io dn. Cu.mn.r:t rlos Dcpu
t.ado;~ n. :J7 do I 80 I, :wtorizando o Pmlcr 
ExoctüiYo n. relevar :1 prmn. do pr·r.sL't'ipção cm 
~110 incot·t·ou D. Olympi:L Ctlndicla Guimtwiics 
do Ama.t·:d ; 

Discussl\o do p:1rcccr 11. 80 dn 1 HD2. tltL 
mestl, opinttmlo q uo so conccdtt ao continu0 

' 

d<t Scct·etn.ria do Senado Mm1oo! Marcos dtt 
llesur·eic;iib, seis muzcs 'de !icenntt com to
hos os vencimentos que nctuulmente perco
de· 

2:, d.ita. do projecto do .Senado n, 20 de I 882, 
autor•Jzamlo o g·overno o. contt•:wtur. com 
q nem mttis l'untagens oiTcrecer, o serviço de 
rchoques por meio do vapores e pelo prnso de 
10 :tnnos. nas btwras dos rins Itttpimirim c 
Bencvonte 110 estado do Espit•ito Santo. 

41" sessão em 7 de inlllo de 1892 

PresidentJia tlo s,-, Prwlm1te du'"lluraas 
(v ica-p;·asida"lc) 

SU:'IL\L\1-UO- Chamada- LoiLut•a ela. nclll-AfP:wJonLo 
d:l \'uLr~t.~üo- Ex!·l~llli":.O'I'g- Pnr'c!Cdt'o:o;-l>iseur·so doK 
~t·s: AtJwt•ic~~ J..nl1n .. o J<;Jysen j[nt•tin..,- J)h;r.ut·so H 
pr"JecLo dt) St•, MJutltnn dn Atunr·nl- .:\ppt•nvnr;iio thL 
acl:t ·-! IHIII\:\[ JIO lHA - \"otnção r} a~ rH"opfl:iiPÔCS 
ns, '1í, R2, 3i o dn prnjftCtq 11. ·18·-Vntnr.~ão' fiO 
p:u•et~Bt' n, tiOu do pt·ojuctu n, 2J -OrUem tlodirL pnt•:t. · 
S i} o ClH't'en to. 

Ao meio-dia comparecem 2:.1 Srs. senadores, 
l1. sa.bet• : Prudente de Momes, .Joii.o Pedro, 
Gil Goulal't, Antonio Baena, Souz:t Coellto, 
.Joaquim SaJ•nwnto, ?i'in:t Ribeiro, Cunltn. Jn
nior, Elyseu Martins, Oliveira G:tlvão Amat•o 
C:LY:l.Loanti, Tt1.vu.res Bastos, Rosa .. Juni'or, Do
mingos Vicente, Saldanlm Mtll'inho, Cttmpos 
Sn.lles. J{angel Pesta.n:t, Joaquim de Souza, 
Si! m Cancelo, Paranhos, A~uilino do Anmral, 
J{aulino Hor·n c Luiz Delfina. 

AIJt·e-sn a scssfi.o. 
E' lid:t o posta cm L!iscussií.o, n quu.l cncerm· 

se sem t!ehtLW, adiando-se n. vot:tr}:'io por ütlttt de 
numm·o legal, a act:1 dtt sessii.o anterior. 

O SJt. !." Sz;;cttl':1'AlUO di1 cont:1 do seguinte 

EXPEDIENTE 

Qm1tr·o oJ!lcios Lln I" secrettu·io da. CamarrL 
dos Deputados, datados, tres do 5 do cor· rente o 
um tlo ü, rcmettondo as seguintes 

N. 17 - 1892. 

O Cong'J'Csso Nacional decreta: 
Art. !." Sfio approv:tdos o,; ajustes eonclui

dns IHt convcnç:io J.l(Jstal do Viennu., rcali
sttdtt om :J do .i nlho ti c 1891, cnt1·o a Ropublictt 
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rlos Espadas Unir~os do Braz_il, n, AllC!lHtn lm,J 
Republtcn. Argentnm, Austt•m I-Iungrm, Bel-. 
gica, Bulgaria, Costa Rica, Dinama1;ka, colo-' 
nin-~ dinmnarq uczas,Eg-ypto, 1-Ies pan lm.llmúça., 
colonius fmnceza.s, It:tlia, Libcrin, Luxem
burg-o, Norneg-:1, Puizes B:tixos, Portugal, co
lonias pot·tuguezus, Rouma.nitt, Russin., SiLo 
Snlv:tdor, Suecia,, Servi:L, Suissa,, l{egencitL de 
Tunis, e Turqu i: L. 

N. 20-180~ 

O Congresso Naciona.lrcsolvc : 

ArL 1." Ficn. revertida. a. D. Adeli:t Cn.ro
li!m de Oliveim Ennes Bnndeim c su:L 1llhtL 
menot· AdeJin. Emws lhndeim. repart.illa
meute, :t pensiin que pet•cebitt D. C:trolintt 
Cecilia Campos lle Oliveit•a. 

Art. 2." Revogam-se ns disposir;Gcs em con· 
tmrio. Art. 2." Rcvog·:tm-se as t1 isposiçues cm con

ü·al"iu. 
, ?~tm~w:t dos ~cpt,ttados:::; d;.i nllt~ de ~~~7-- Cnuw.t·n. dus Dl'ptli.ath:,ü tlcj nlho de 1802.

J;/;' -~Utl .rlt~w .. dv ~ltut}~O·" '"7'tnf~uw. .J ... ~.:J ~d~~, IJCI'ruu·dinfJ de t.'wupo .... ·.~,..\ntonio A:.eJ·cdo, 
I ~cc.t et .. L,t ~o· -J,~ ~~~w J_, r: r~'':·'. d ~,c .-lt/':' 1!/f~" 1" st·~r·cla.rio.- A Hl:/11 ia Boruus d c A 1 h o wlo 
.!wt.o' . :-·~ cot.ntnts ... ,.o de consl.t tutç.to, pode· .limiul', 2·' sect·el;ario _ -"\ • com mis>iio tlu 
res, c cll plomacm. J'i nn.n<;tL>. 

N. 18- 1802 

O Congl'esso Nacional resolvo : 
At•L !."Fica concetlida u. D. O!ympitL Ro

drigues Vn,z, irmii. do al!et•es de Yolumariu,; 
,]a patl'i:t Ft•:tnCisco 'VenceH!ito Rocll·iguc,; 
Vaz,Jltllcciclo em consequenci:i. de molestia,; 
adquiridas cm campttnlttL, :L pensão do :Jü8 
mensae;;, 

Art. 2.• Revog-am-se as dispu;ir:ues cm con· 
traria. 

Camur:t dos Deputados, :; de ,iu!ho de 1802. 
-Bemm·dino de Caillpos, -.'lntonio .'be;•erl.n, 
I" sccrct:trio.-,1ntouio Bo,•!los de Jttha!Jile Ja
nio,·,2• secret:Lrio -A' conunissuo de mal'inlm 
C g'llCl'l'U.. 

N. ID-1802 

O Cong-resso N:tciorml decreta : 
Art. i". E' concedido no governo, no exer

cicio tle 1802, fa,zcndo pn.m is,;o:t neccsstwi:L 
opm•n,;iio,o Ct·cdito especial e extt•twrdin:Lrio da 
quantia de ·l:: 1.'1G5-5-0, que serão pa.gas ao 
c:Lmbio do rli:t do Jmgn.mcntn, aCim de ser 
~atisfeito o que e divido a Luiz Cohen & Sons, 
tln. cOl't'ctu.g-cm de q no ;;ii o credot•cs pam com 
tt Companhia Estmrla de Fert•o de S. Po.ulo c 
Rio de .J:tncil•o, cncttmpada pelo goym•no J'e
lleml. 

Apl;, 2.• Rcvog'tLlll·~c li.S tlisposir;Ges cm con
tmrio. 

C:tllllLI'it ,[osDoputn.d"s,G de ,in!ho de 1802.
lh:·~·~Hn·tliuo de Cautpos,-A.nl.ut;'o .. 't~CI'Orlo, 111 

Sccretn.rio.-Jllllonio ./Joi'!JU-' de ,\th"1Jrli! .ltr· 
nio·t, 211 ~I.Wl'Utttl'io. -A I COJllllliSsilu I tlo n
lll\llf;f\8, 

-

Sc;seu t:L c :sete a ul.hcnticas da elei1;tlo scmüo
l'inltL q ne sn procedeu no estado de Minas Gu
l'acs, n:L secção uuic:L ele S SelttLstiio tle B:tt•btt· 
Cl'llit ; nas 1 u c 2' s~~cç~:í~'S tla Fül'mign, ; nn$ 2·' e 
5" t!o Mm· rlc I-Jesp:tnlm; rm;; 1" c 2·• 1!c lt:Lllil•tt; 
mt secr,,iio unictt t!elt:Lbit'a (Smlttt li-Ittri:L); n:t 
sec~iio unictt t!c ltt.tporttlllL c Lamiu (Queluz) ; 
nas Ja. 2·1, :Ja. o 411 (lO Itttpecoricu.; na 2a de 
Snhar·t'L; mt sucção nnica do Viii:L Nov:t de 
Linm (S:LitariL); nus secr;ücs unic:Ls de Capslltt 
Nom do Bel;im e !l:Lposas (Stthn.rit); na ;J" de 
Ouro Pt·cto; nas 1" e :<• ün Rio d:Ls Petlt·as 
(Om·o Preto); n:L scccção trnic:t de Bação (Our·o 
Pl'eto); nn.s }a, :3·1, 4·' o 5'·' dç Par:'L; nas 111 , 

2". !l• e 1:3 tio Domfim; n:t 7" de Pmdos; n:~s 
s2cçGe,; tmic:ts de S:tnt:L Bn.rlm,m do ?vlnntc 
Vcl'tlc, Petlm Bmnen., l'cq nm·y, Mort•o Gl'ande, · 
Monto Alcg'l·e, ?vlttt.to;;inhos, Ctwmpiclto, (Que
luz), Gntl.l'tll't't, TttiJoloiro Gmmle, H.ü~>as No· 
vas, S. Gonç•a!o do Bt•um:ulo (5 •• Joiio d'El-Rei); 
nn. 2" do Ayuruoca; na l" do Pomb:t ; na :J• 
de Vargcm Alcgt•e; nu. 2" de Li um Dtmrte; 
na 2u de Itnjulx'1, ~ na 2a tlc Sotc Leg·tuts ; na 2 1 

'tia. Conceir;ii.o do Serro; mt7" de .Juiz tlc Fórn; 
nns 2" e 3" d:t Cachoeira. do Campo; nas l" 
o 2" tle Mello do Desterro ; nas I" e G• do lU o 
Preto; nn. :3 • elo Pontttl ; na 2 • do 1laehado"j.. 
lllt sec1,>iio unictt ele S. Simiio; nas 8• e G• do 
Turvo; mt Jn cltt Campunlt:t,; n:t I" de Santo 
Antonio do Alttgoinhns; nn. 3·' das Dores da Bo:L 
Esperrtnçtt; lllt :3·• de Pil'tUlg'tL, e 2•• de Campo 
Bdlo; u fJlllth•o autlwuticas tln. elci,,•iio ~rnn.· 
tot·ialn. q uc so pr·occt!Ctl no t•s!atlo tln, Hu.hia, 
ntts I", 2·•, :3' c 4", de Cumvellas.- A' com
missiio de constituiçiio c podm•cs. 

- Rcpt•esmtl.tu;iio assim coneeiJid:t: Dig-nis
Rimos senlwrcs J•ept•esentnntcs d:t nat;i'Lo - Q,; 
almixo :t.>sig-rmtlos, levn.dus pelo t!P,L\io dr• 
eontl'iJ,uit• pttl'tl. o eug-t•utuleuimeuto c pt•o
spel'itlado tio [IILÍZ, I"CUlll ll·[ll'CSüllÜll'-VOS n,opi· 
uiitO i!.'el'al tle:>l.tL lH'at;n,, ~oiH'C o pt•o,iecl.atlo 
• :mxilio ú.s intlnstrias- sujeito :'1. tleliiJcr;u;tiu 
chis cu.mtLl'fLS do Cong·resso. ., 

- -
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--------~-----------------------------------
. Si o mesmo projecto !iJr convertido em lei, 1 

:teremos como consequencitt: 
l")tt l1ttiXtt ttindn, mn,ior do cambio e dos titu-

1os da dividtt publica no cstmngeit·o, o que j;'t 
se tem Jeito sentir só com a noticia dtt ttpre· 
sentaçii:o do pl'Ojecto c assim; 

2) n. maior eles v;wolisar,,fio de ]J:tpel-moedn,, 
o que lev;u•it tt ruintt tt todas as clas~es,princi· 
palmentc its menos !h.vorccidtts da fortuna.; 

:3') o resultado ser;'t cessar a. immig;mr;ii.o e 
promover tt emigmçiío dos· trttlmltw.dores jü. 
estabelecido~. o que inlclizmcntc j;'t está co
meç!lndo a succeder, visto qnc o salario qne 
poderiío pa;:mr-lhes tt industl'itt e n. l;woura 
nii:o estiL em pmporção ú dcsv[\rolisar;üo da 
nossa moedn; 

•1) os projectados auxílios ;'t imlustl'ia aind[\ 
veem oppor serias ohst;wulos iL entrada. de 
novos cu.pitaes, dos quacs tttJlto necessitn. o 
p[liz pa.m o desenvolvimento de suas riquezas 
nltturaes. 

As cm prezas bOltS c solidas, que se fundaram 
para explomr as industrias,- nlio necessitttm 
auxilio pecnnittrio do governo, pois logo que 
restabelecer-se a. confin.nça poderiw prog-rcclir; 
. as outras, duvidosas, niLo met·ecem, não 
devem ser attendidas. 

Os tt1mixo ttssi;.rnac!o> ~ujri;,;tm ;1 VOS'O c;·i· 
terioso pa.;·ecer esttts considm·a~~<ies, nii.o por 
inte!'esse inclividu;tl ou particnlttr de Ulll[L 
. clttsse, mas por visarem tt prosperidade c en· 
g-r:tndecimento do paiz, c espel'l1lll do vosso 
patriotismo que jtimttis permitttt QUe sej;t con· 
vertido cm lei esso projecto, o qual serhtm os 

:abaixo :tsiiig-nados os primeiros tt appltwtlir, 
si o ,julgn.ssem Lle proveito re<tl pttl'tt o 
Brazil 

Sttude e fi'aternic!ade.-Rio de .Janeiro, 25 
-de junho de 1802. 

Phipps, Irmãos & Comp.,, negociantes. 
·wemect;. Rttmos & Comp.,idem. 
Viggiano & Macedo. idem. 
Htll'd Ilnnd & Comp., idem. 
Dias, Pct•eir;t & Almeida. idem. 
Smnpttio Leite & ELimmlo, idem . 
. João Brag-a & Comp .. idem. 
Eugenio Moyer & Comp., idem. 
Vallo & SilvtL, inclustrhtl. 
-Cardoso Pereira. & Comp., itlem. 
Jose Cesario de Almeida Lima, lanadot•, 
A. B[LrlJOS[L Guinu1riíes & Comp .• negocittntes. 
Antiio Azrtrhts & Comp., idem. 
P. Nicolscn & Comp .• idem. 
Francisco Gomes tia Silm & Comp., idem. 
Freit;ts Guim;wães & Comp., itlem. 
Antonio Ü[l Silvtt l~erreim, iclem. 
F. M;tlta. & Comp., idem. 
Laemmerl; & Comp., itlem. 
.. J. Kctelc, itlcm. · 

flDNADO 2J - \", H 
' 

M. Nunes, it!em. 
:Monteiro & Cltmpos, idem. 
Antonio de Oliveira. Sotwes, idem. 
Pinto, illoraes & Comp., idem. 
Et!nardo Fttl'ilt lv!nclmdo, idem. 
Bemardi no Teixeira Pinto, iclem. 
.João Paulo tle Almeida i\Ittgal!Jties, idem. 
P:tulino Tinoco, idem. 
Severino Sit1·estre Alves, inclustrial. 
Iloclm Passos & Comp .. idem. 
:LV!arques. Moniz & Ferreil•a., idem. 
B:tri'to cht S[lude, idem. 
Benjamin Wolf' Moss, idem. 
H. Berrog;ün, iclem. · 
Thcodoro Pekolt, idem. 
llaplmel L:tm·o, inclust.rial. 
Gcrumro Anetta, idem. 
iii. Jg-nacio Guimariies & Comp., commer· 

cln.ntes. 
Santos Percim & Sobl'inho, idem. 
i\lanoel Dias dtt Cruz & Filho, iclem. 
Aug-usto :lfaximo da Veigtt & Comp., in· 

dustriaes. . 
Cartloiio i\Ionteiro & Comp .• idem. 
i\!Psquita Bastos & Comp .. idem. 
.loiio Bn.ptisbt de Castro, idem . 

· Plínio Som·es, engenheiro. 
Cmn:1. Fry & Comp., commcrC'in.ntes. 
Ral't.h & Com p .. itlem. 
:.bnoel Joaquim Ferreim Dut.l'a, idem. 
,\ntonio Xa.vier C:trneiro, idem. 

· Chtpp & It·mi:Los, idem . 
Gomes tia Silm & Comp., idem. 
.João Alves & Ribeiro, iclem. 

. Ferreit•a tlos Sttntos & Comp., itlem. 
Albino Ferreim Maia, idem. 
Peixoto Nogueirn. & Souz;t, itlem. 
F .. J. i\Ioniz. idem. 
Sequeira & Ctwdoso, idem. 
Tovres & COlllJ,l .. idem. 
.Jeronymo Jose Pimcnttt, idem. 
Salomon Sibelberg-. idem • 
. Jose Goursltncl AI'ttujo, idem. 
Vicente cht CunJm.Junior, idem. 
Raphael Ferreirn. lleg-ttl, idem. 
Carneiro Roclm & Comp., idem. 
Carvalho drt Silvtt, idem. 
A. Lecoufle & Comp., idem. 
Fonseca, Il•miio & Comp., idem. 
Smtres de O li Yeira & Comp., idem. 
.1. 1~. Coelho & Comp., idem. 
Brandão & Comp .• idem. 
A. Ortig-ão & Comp., idem. 
José Jorg-e Mn.ltrt, idem. 

Seguem-se mn.is a5o assig·mtturl1s ele nego
ciantes, inclustriacs c cngen!Jcims.-A's com
misslics reunidas do commercio, industria e 
de 1lllltJWltS. 

0 SR. 2" SECREl'ARIO .hl, e ficam Sobro n. 
mestt, pttrn serem discutitlos na pl'oximtt ses-
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siio, tlcpois de imp\'C'sos no Diario do Con
fi1'csso, os seguintes 

PAHECEitES 

N. Oi- 1SD2 

Rcrlacçr7o 

O Congros,:o Naciomtl resolye: 
Art. i." E' o gover·no :wtorisaclo n llt~cl' 

l'evertcr ao qun.dro elos officin.es em servH;o 
ncti\·a o coronel relurmado Christi:11JO Frerlc
r-ico Bnys, c.11n toclas :ts vantagens que por lei 
poss:un cnber-lhc, senclo considl~t·:trltt como se 
nunc:t se tivesse dndo a refol'mn. alludida. 

Al't. 2." llevagnm-se as tiisposições em con
trn,l'io. 

S:th elas commissiíes. 7 de julho de 1892. 
- ~fln-vm~cs Bw;to8,- ~11m~od Blwata.- .rt·ílla· 
t·ico Lo!Jo. 

N. OS -1892 

RedaC(.'i'iO 

O Congresso Nacional resolve: 
At·t. I." E' n Parle!' Executivo Mttorisado a 

conceder aposentação, com tmlos os venci
mentos. li Bm·mwdo .Jose de Castro, chef\l elo 
secç,[o da Sccrotltl'itt da ,\gPicultm·u, Com
mercio e Obras Publicas, 

API;. 2." Rcvogltm-so as tlisposiç,.Jcs em con
tPario. 

Snla das commi~s,ies, G ele ,julho t\e 189~. 
- Tavm•e,: fltt-;tos.- JilanorJt Rm·ata.- rhm:
j•ico Louo. 

N. 00- !892 

O Congt·esso Nlwionnltlccrebt: 
Art. 1." As ltssociaç,üe; Cjl!e se J'untlarem 

pam fins religiosos. lllO!'aes, scimltificos, lll'tis
ticos, politico~ ou tlo simples recreio, poderão 
t\clquit·ii· inlli vitlmllit\;tclc j u l'idictt. insere l'ent.lo 
o contPncto sooittl no regisl;ro civiltln. circum
scrip<;iio, onde est:tbelecerem lt suo. séde. · 

Art. 2." A inscl'ipçoão l\lt'·Se·htt it visto. do 
contl·acto sucittl, compt·omisso ou estlttutos 
clevidnmcntc n.utllelrticnclos, os f[Uaos llcttrão 
ltrchiYttdos no t•eg;istt•o civil, 

At"t .. :~." Os ostú.tntos, bom como o rogistt•o, 
tleclartt.r~.o : 

I) tL denominação, llns o sút!e r la IL;socin.~f[o 
ou instituto ; 

2) O modo pelo qualtt USSOCÍllí'Ü.O e ndmini· 
strn_cil: e l'cpresen tadn, acti Vl1 e passi vamcn te 
em ,J lUZO, c em gePal nus suas relações para 
com terceiros ; 

. :3) .~i os membros respondem ou não sulJsi
dmt•tamentc pelas olJI'igaç,ües que os rept·esen
~:Lntes dlt ttssociar;lto contr•ttllirern expresstt ou 
tntencinnalmentc cm nome desta. 

Art. 4." Antes do. inscr·ipçlto, os cstl1tutos 
set·:io publicados integralmente ou por ex
trllcto, rJue contcnlm ns decln.mções mencio
nn.r!as no ltrt. :3" no jomal official do cstitdo 
onde <I associaç,ão tivCJ.· li smt ~Me: ' 

Art. 5." As associaçiies, assim constituídas, 
f:9St~m de Cltpacidaile .juridica, como pessoas 
rhstmcta~ dos respecttvos meml,ros, c potlem 
exer·cel' todos os dir·eitos civis relttti vos aos in
teresses do seu instituto. 

Art. ü." To(las as ltltcrar,·úes que solrrerem 
os estatutos deverii.o ser publicadas c inscri
ptas do mesmo modo, solJ pemt de niio pode
rem ser oppostrts contm terceiros. 

Art. 7." Salvo dcclamr;iio em contrllf'io nos 
cst:ttutos: 

1) os directores ou administr·adores repu
tam-se revestidos de pocleres pam pmticar 
todos os actos tio g·cstiio concernentes ao ftm 
e ao oqjecto dlt associaç,i[o ; 

2) não poderão tr•ansigir, rcnunciu.r di!'ei
tos, :~lie~ar, bypothecar ou empenlwt· bens cllt 
assocmçao ; 

:l) serão obrigados a. pt·cstar contas annual
mente :'1. assem!Jlea. geral ; 

4) todos os ltssociados ter·ão clit•eito de votar 
na asseJnlJien. geral, e as resolnQões serão to
madas por lllltioria dos votos dos mcmln•os 
pt·esentcs. 

Art. 8." Si o., dir·cctorcs ou administradores 
niio pr·cstarcm contrts no prazo do art. 7" 
n. :l, ou no pt'a.zo quo os estt1tutos marcttrem: 
p~der:io ser citados por qualquer membro para. 
prestnl-as cm .i u izo. 

Art. D." Os directores ou administmdorcs 
sct•ão ,;olitln.ria.mente r•esponsaveis part1 com a 
~ts~ocitt~ão c os terceiros prejudicados pelas 
rnlt•ac~'ucs tlos estatutos ou por excesso do 
mamlrtto. 

Nestes CliWS tt assoeinçiro será responsavel 
pltm CO!ll ter·ceiro5, si timr proveito do acto 
ou si ll)lpt·oml-o postol'iormonte. 

Art. 10. As assor.itwões oxtingnem-sc: 
I), pe1rt terminrtr;iio tio seu prazo, si lb!'em 

por' telllllD limiütdo ; 
2), por consenso rle todos os seus membros; 
:l), cessruulo o ftm clt1 liSsociação ou tol'nan

tlo-so impossi\·ol preenchei-o; 
4), per·dendo lt associação todos os seus 

membros ;. 
5), nos casos pt'evisio:l nos ostrttutos. 
Al't. li. Dis;;olvitlil u. n.ssociação e liquidntlo 

o passiYo, o sttltlo sorit ptwtillmrlo antro os 
memlm.Js exi:::tontcs ao tempo tltt dissolução, 

-
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s:tlvo si os csttttntos prescre~·ercm ou tt tts
semblén. geral houver resolvido, antes ll<' dis· 
soluçiio, que o salLlo sejo. transferiLlo o. algum 
estabelecimento publico ou à outra. :tssociaçüo 
na.cimml que pt·omova fins identicos ou o.na-
logos. · 

Art .. 12. Vcrific:~ndo-~o o caRo pl'CYisi.o no 
art. lü, n. ·1, os bens. da as::ocia•;ii<l con~ilÍ.l· 
rn.m·-$~ vago:.; ~': pr:.ssa.1·ii.o u. pcl·í;cn' ei' ú, União. 

AJ·t. 13. As as:;ocia<;:":c;; q 1te promovct·em 
fins illicitos ou que se servirem üe meios il
licll.os ou immomes serão dissolvitlas por sen
tença, medinnte denuncia de qualquer pcssmL 
tlo po;·o ou do minist.el'io pulllico,e pro"eüer
se-lm ti liquitlaçiiojudicb.l dos bens, nos ter
mos tio art. II. 

Are. 14. A;; :t<soci<LçCíe.; niio go;:am tio be
neficio de restitnic;iio c lhes e vedado con
tract:tr com os seus directores ou admiui
stradorcs. 

Paragrapho unico. As divid:t'i activas e pas
siva.s, os d.il'citos e enca.1·gos re:tcs das nsso
ciu~~ies pt•escrevem ~cgunüo a~ l'.?gr·as gcraes 
do clireito. 

Art.. 15. As :tssociar;0e;; que niio atlquil'irem 
psrsotlalidadejurülic:L, nos te!'mos tlest:t lei, 
reger-se-hiio pelas regras das soeiedn.des cil·is. 

Art. IG. As associa~iíe,; J'uwladas parn. os 
fins declarados no art. I", f[lle tom"rem a 
Jürma anonymn. ~eriio em tudo sujeitas tis 
leis e decr·eto~ relativos ús socicdatles anony
mas. 

Art. 17. Sub,iste, 11~1s termos d11s leis em 
vigor. o direito do Es<mlo sobre os bens Llc que 
se acham de pos.•e as conflssües religiosas. 

Art. 18. O registt·ode que tratn. o :Lrr,. I" 
dest;, lei st•riL feito cm li no cspecit,l, a c:ugo 
do ofllcial do registro de hypothccns. 

Art, I O. Remgam-sc as disposiç,;es cm 
contmrio. 

St,la d >S commissücs, 7 d~ julltotle 1802.
Trwm·c .... · [Jasln.'i.- Jlo11oel Bal't!ia.-/liJn•;·ico 
Lobo. 

ri:t imtiio, Cl'lt pati'ocina<Io por lJes.>oas altn
mon~e colloc:ulns·nn. dire<:ç;io elo paiz. » 
. Nno csta.Ylt rwesento, Sr·. presidente, motivo 

pelo qual niio intcrpellei imrnedintttmente 1t 
S. Ex., que, sem quer.•r·, tor·notH<e echo de 
nm~t calumniu. outr'?r·a espnlhad:L a mil.os 
chem> nn. c;d:ulo e nr, Jilljll'e:rsJL. , 

Era. b1!!ll mor;o, Sr·. Jli'O<'itlente, qu::ndo rui 
ltont•a;Jo pelo anti~·o :i' Llisct·icto de i !Lras, l'Offi 
o m:,mlatu de dcputwlo e <·ntiio apr·t·se:1tci um 
projecto pt·opomlo a cr·ea~iio da pro,·incia· do 
S:Lpucahy ao sul de illinlls. Tinlm razão, Sr. 
presiL10nr.c, ]JOI'fllle tt Estmdn de Ferro Cen
tml aind:t nil.o lmvi:t ultrapassado o Rio Pa
rahrl,:t e ?llinns cstJL m em ,·crdadciro isola
mento a respeito Li o commercio c d:L indu
stria. 

Et'n lll'eciso atJ·:wes'ar n ~Iu.ntir1ucim em to
das as su:ts cumiacl:Ls e convinlm desenvolYer 
em todas as pttt•tes de Minas o.> elementos de 
prosperidndc. 

Xaque!la. occas:iio apres~nt;~i aquel:o pro
jecto, mas ho.ie lllinn .. > niío sô está juncad" de 
estradas de J'c•rro, como t;Lrn bem 1Ha. uossa 
Constitui<;:iio tornou-se um e;>lado autonomo. 

Pot·r.amo, c~tabelccida a ~ob<l':J.nia consti
tucional do estado de Mmns, era inconsti
tucional o moYiiiWJÜO que se operou uo sul, e 
po:;so afflrmnr que não só aquellc quu tem u. 
l;onr:t Ll: \'lli; tlir,gir a llltlttVJ':t, como os que 
se acham i<. !'!·ente tio go,·erno. Jbmm alheios 
tt esse muYimcmo. 

Entret:Lnto, como a politica se prest:t tt ma
ll0jo;; Llc intrigas c ao jogo <.lo pm·Jidia:;, quet·o 
que fiqun Lem eYidt•nt.e qut• o go,·et·no niio 
tomou alJsolutnm~·utc part• JHtC]tÚ!lle thclo, e 
nJilrmc-o com tant:L nmis siuceJ·idade, quanto 
rui contml'io áqn~lle mo,·inwnto. 

Com a me,;m:L lh1.nq nez:t tleclaro q ne não 
po •SO laJl(;tu• :L pedm sob r~ os J'CYolucium,J·ios. 
porque o pl'imeim pu.rtidot'P)llll>licauo que se 
creou cm :\linns Gemes se inst;lllou nn. Cam
punha o no nutigo 13• tlistricto, o Llesde o 
comec;o de SlllL creac;ilo. jiL no., seus pr·imeir·os 

.. _ , congressos, elles ti \'eram pot· pt·o~'l\tlllmn. 
. O .~r- A~nel.'1<.-~o Lol~o- Sr. P\'0• intui·no a !Llrtmtçtio Llo novo rsrndu, IJus

Sttlente, na. ulttm:L sess:~o •. em mtnlm :msencm, cnmlo l'eali~:tl' o iLlettl d:~s tuliz~s Llemoct•acüLs 
~t p~·opos;to Ll~s :;con,tceun~ntos tl:ulos com os i ~tw tanto Pm soulmLlo publicistas iÚust.1·es. 
1t~~l1an;'~ ~.1!·1, ~· I :L.l.l.o, o t!.lustr·c s:•~ll~l~Ol' .1:n~· I Port:ulto, por•rtuc. cumprem seLr progmnun.a, 
P1au;? • lclerm-~o ·l? .mo\ t.m~nto ,'o~710 1mt,, ntio pod·,·m em n.h;;olu~o se1· cJ•imimtdos nquel
qu~ ·-~.~~:~~li~ meu e,,t,ul? ~J.t~,tl, .. l; ~x.tlt~.ll~? lo~ homens n. quen) J~ao acompanhei no sou 
os 'e1' I<, O' 11~ um do~ p.rl~tdlll.O> c!,L llllJll :·u,,t' de•;; \'lo extl·n-le"'lll, (nao soll'ri :L mininm ttccn
qu; Sl' aclt" :t test:t dO Pw::, tl.tssu o ~egumte: s:.t~•:'io). Pnra. se~~uit•:llws as pegatlll,S, et•tt pt·e
(/,,,) CISO 011 f[IIC 011 pr%tJellSBC 11Jll neto t\o illlpl'ü-

<< Rc!lr•o-me :to Sr•. Uollolplto tle Alweu, que hitlade ou CJ ue pl'imeit·o l':!lltlllCiassu est;t ca
:tinda ltn. bem pouco tempo llOz-so à 1't·ento dos deim. 
quo coml.>:LtitLm a· prop:Lg'attLI:t SBlllti'ILtistn Llo Não é"'' no n.ntig-o pt'Og'l'amnut tio partido 
sou estltdo u po!' seus estbr·ços. pelo modocl'i- !'e[llttdil-nno do stll tlo Minas quo ,o du\'e o 
tcrioso ]!01' que tmtou Lltt (jllOStiio n'O Pai;, JllOYiliWI!to iuconstitucionn.l. No centi'o e 110 
eons~gniu a.pa~igllltl' ns nnimos o cimenl:ae " norte pr•ett•ntlia-so, como SJ pretentle, que ao 
uniiio mincim.; quando nliús, Sl'. presillento, estado <lo )Iinas tlcmc·~ tb;:so unido o do Es
ar[uollo tnovimcuto sep:n•tJ.tist.:t, scgun<lo cor·- pirito Santo. A isto mo O[Jpu~ immcLliatn-
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mente. porque o estmlo do :.nnus sendo jú. Wo 
gmndo ou coloss;t[, nccesmrbmente se diYi· 
diria., .'i UJe incorpmnssc outro: nem :1 União 
consenfíl'Üt no estaiJelecimcnto do p1·ojcctatlo 
<lesequ i líiJl'iO. 

O Su. Gu. Gocr,AJ~r-E oEspit·ito Santo lll'O· 
tcstarilt. 

O SR. A)IERlCO Lono-0 Espírito Santo niio 
:prcci>a,·a. pt·otestnr. Si o Norte tle ~Ii nas pro
eis; I. do Espn·ito Sllnto,o centro pJ•crcisn do Hio 
de .Janeiro c o Snl, do S. P;tulo. POI'tnnto esse 
pensamento do unirem-se tlous estllllos u tal'· 
na.rem-;;c clle~ rttmsi que intle}JCndentes th 
União, e um el'l'o. 

Não accnso meus· pn.t~ricios porque. tanto 
um, os seccionístas como outl·os, os n nnexistns, 
pPocurmn ;L Je!icitlatlc tlc J:us>o estado mtal. 

?>!as venrlo, Se. pt•esicl~nte, q no dcstrL casn. 
partiu ;t l\Jlllli:'titt p:w:t o~ conspímdot•es ele 1 O 
de alJI·il, o obsct•vantlo que atmvessiuno~ um 
período de rcvoht~'iícs comtn.ntes em que o 
mcsmn cltcfe d:t RcpuJ,[ic:t n:io ilcon il!e;:o 
dos as:>altos elos conspimüores, applauüi a am· 
nistia dttdtt aos [Lt\l.ores tlcsso movimento, e 
confio em que meus p:Li~rieios, que mnr:tm pot• 
assim dizer cm um noYo }xtmizo, llusqncm 
melhoml-o o cngmndcccl-o, e tomem lagar 110 
banquete d:t civillisn~i'io, porqne si el!es qui
zerem scgnir os preceitos ll·g:ws, •le llom grado 
conco!'rtn·ci PM';t tuüo que poder ser util 
tiquelle t\hcnçoado tol'!'ão t•cspeit:uln. a solJe
runi:t mincir:t. 

?vias si ao contrm·io pl'oscg-uit•cm n:1 sellllõt 
d;1 ille::mlitlade, cet•w.mente q uc n;"io poderei 
ucompi\lllntl-os. 

Isto posto. quero rtne flquo bem cln.Po que o 
illustre senador pot· Pin.uhy niio }Jl'ecisn.v:t 1'2· 
lemlmn· accus:tç,;cs de momento assacadas in· 
jnstamellto ;to g-ovet·no.Eru pos~ivcl que o go
vePno si tol'nassc respons:wel por um acr.o 
maniíbstamente inconstitncional '/Não, Sl'.}ll'C· 
sidentc, posso :tJflrmar pelo conhecimento que 
tenlJO dos Jlwtos, que o :.wvcrno íbi completn
mente estl'an!to ao movimento seceionist;t de 
:Minas. 

O Sn. Ccxm .TuXJOll-Apoiado. 
O Sll .• \~rEHJCO LolJo-Agl'adcr;o n apoiado 

que me d;'L o nolll'o senado!' pelo ~Inranh:'lo. 
lsto sig·uillcn. o tri umpho dn venlatlc, porque 
estrL soln·en:ula. n tudo, não p•',de 1lca.1· ctel'
nttmento soterr:ttltt como um catlavet· que se 
atim ao abysmo com lel'J'Os. aos pes ; o mc~
mo c:td:wet· \'Cill [lO!' llm a. ton:L das nguas 
ottestm• :t lhce tlll Deus c tlos homens que 
um cl'imc li:Ji cnmmettidn. 

O illustre sonMot· pel:1 Pin.nhy Jbi inli;liz 
11CSÜI l'Cjll'OC!Ltt;;'in de Um cc!Jo fLUO 11tt:!CCll 
das ü•cvn$ c• rpto se e,.:p;t!llOtt tmo se ,.:alJt' 
como e atú onde. 

....................... .....,. ______ _ -

E nil.o se incrimine :t mensagem presiücn
ci;Ll C( llõi.UdO tliZ.QllO O movimento do S\l[ de l\Ii-
11:15 se pt'Clllleu. ttO 1 O de ;tbl'il,porque é notorio 
qun o;; conspiraclorcs !ll[Llld:tmm omissm·ios 
oHerecet· tlin!Jeit·o e :wm;ts aos revo!ncion:wios 
para ,:e lcmnt:wem contl'a o g-overno dn Ropu
IJ!il:;t e suspenderem :1 t·emessn. de g-:Ldo p:tt•:t 
est:1 c:t.pita[. semlo certo que o[[cs t·eg-eita.mm 
totht e qmtlque.rallitm~'t\ com os conspil·:tdo!'es. 

E' e;;tfl n. verdade, Sr. presidente, o cm 
abono de !la tomei este>J inst:mtes ao Senuclo 
(Jir1ito ú~"'). 

O Sr. Ji::l;v!ileu. 1\'.{~u·tins dir. que 
n. sua posi,:ão, o l'cspeito o :1 considera•;ií.o pes
soal fJ ue 1110 merece o seu clistiucto colleg-:t o 
Sr. sen:ttlor Amcl'ico Lobo Jhz-llte tmmw u. 
pahtna p;tra dat· unn explicaoão ra1Jida. 
~ão Jez <tlluslio ;tiJsolut:unent.o :1 S. Ex. 

como sendo pl'Omot:or dos movimentos l'OYOlU· 
cionmios tle ~Iinns. Xiío 1<Ji S. Ex. ;~ rtuem 
ouviu att.l'ilJuir- tt dil'ccr;iío tlessc movimento; 
mas sim <t outra pc>Soa. • 

o Sn. A~mmco Lono- ?-Ias dig-:t V. Ex. n. 
que 11esson. se relere. 

o S1t. Er.Y:;Et: ?>IAR1'IXS- Si se ti;-cssc de 
relbrir tt S. Ex. deve acreditm· que o Jhrht 
com tod:t a J'eanqucza, porqne S. Ex. tem no 
Senado su:t pal:wm Jl:U'[L se ücfemler de qmLJ
rtuer arguiç~tio. 

K;td;t sabe o omtlot· do movimento scpum
tist;t de ~ii nas; mns :tllmUu :tO que onv.iu di· 
zer-se a respeito do assumpto. Nem pude cm 
thcse condemn:tl' n USllil'ttçiio separatist;t deste 
on dnrtuelle estado, porque é um direito que 
está nn. Constituil,'iio; a questão ú ele fOrma ; 
pretendia-se Jhzc.r is'o ú. mão :trmath, quamlo 
tem-se os moi os consti tucionaes. 

o S1L CA~wos SAI.r.Es tliL um :tp;ll·te. 

O Slt. Er.WEt: ~IAu-rrxs respondendo :to 
[Ljlarto diz que o seu sentitlo u _justamente este 
-sopatm·o estntlo em tlous ou como dizS.Ex., 
divitlil'. 

Por mn is Yollm qnc se,j:1 estn. aspil•;tção tt 
quo S. Ex. allutliu, nem S. Ex. nem nin· 
n·uelll, no Sen:ttlo OU no paiz, l1utle ttlltOl'Í~t\l' 
que so l'ar;;1 pelo ]ll'Ocesso l'CI'Oluciomwio por 
que se tentou. 

O Sr:. A~lEniCO Lonn -Apoiado; neni o go· 
YC!'ll0 O tjUÍZ. 

O Sr:. Er.ysn:r.: l\IAH'I'l:\S- Os estallos pOLlem 
se tlivi•lir ou reuni!', ma~ 11elos meios Jegaes. 
Portn.11to niío contlcmna. em t!Jc~e tt iclú:t tht 
diri>ão, eomo p,·,tle parecer :1 S. Ex. ; lllfLS 
s. E:c ni1o p,:,tle j usti 1\car o pt•ocnsso pelo qual 
~e tentou Jhzcl' :1 dirisi'tü em Mirm~. 

- -
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O S1~. A~m1uco J,ono- Xilo estou .i ustill·[lin•ttiJl tlupostos todos os que ndheriram à di· 
canelo; estou apenas dir.endo q no o ;..:·o-.·ct·no etudum. 
1bi alheio n. isso; o contrario e nnm cnlumJ\itt. 

l'I:O.JECl'O X. 23· 0 Sit. ELYSEll ~IARTl:'I'S res}JOlldC qne n~o 
tmt:1 rlc• :werig-n:tr is~o. nem est:\, nns conrli· 
çucs de S. Ex. p:u•;t lltzel o; o que pr'>de alllr· 
mtn· u que JJUJWa. om·iu :tllwlit• ao seu nome, O Cong-rc.,~o Nacio!lal decret:a:. 
m:cs ao ck nm c:idad:"LO altu.nwnw eollocttLlu na[. Art · !." E c·oncr!tlu.ln a amnJstm. nos NYOl· 
administl':tr .. oiio do pniz, :tssim como ouviuelizm· to;;os ~JUC t~llllal'llm p:ll'te _nos mO\'Jlll~llt<J~ re
que o movimento terminou daqncllo modo, ;·olucwmtt•Jos t!c ?llntto hrosso, t!e Jnnetro Q 

pOl'CfllO rsso cidadii.o niio encontrou apoio no .Junho rlo corr·ente tmno. . . _ 
Presidente dtt Republica. o cm out!'os mcmiJPos . A:·t. 2." ltevogll!n-sc as thsposJ~rJes em con-
do o·ovcriiO. tt·a.J'IO. 

"' Sab dtts scss:jos do Senado, í do julho de 
O Sit. A~mmco Lo no- Como so cscrçye :t !802. -A~H:!i;>o do Amrmti. - Jl. Cu rutcanti. 

historia, niio lw. scioncitt mais llteil .! - 8 11 !tlwdw Jf:t>'in!w. - Olicuira Gal c tio. -
o SR. EL\'SEU M.UlTl:'I'S- l\iio e portanto Jla;rli;w JlOi'/l, -Eiif.>'Clt Martins. -BI'ao Cw·· 

umtt ctt!nmnia nem unm allttsiío injm·iosa :r. nci,·o.- Lui~ Dutr;ltino. - C;·u::. · 
S. Ex. E' lido e csl:llldo apoin.tlo pelo nuni.ero de 

O §:-. ~\..qallino do A1nn.rn.l 
pe1le. a p:ll:t\'l'tt u nicamcnto para ttpresentttt• 
um [ll'qjedo elo arnnistitt elos rerolcosos elo 
J\Iatl.o·Gros.~o que tomnmm pn.rto nos moYi
mento;; ultimament~ :llli luwidos. 

Sttl.JC que o Congresso do :~ do janeit·o rc· 
nunciou col!cctiv:unentB o seu mandato, ttfim 
rle que n.r[uello esl.ttdo pmlc.;sc entmt· final· 
mente em uma Yidtt de paz, cm uma vicltt 
legn.l. 

Teve o omdor occasiiío r.le Jilzcr ,·er os mo· 
ti vos que provocaram :t Judtt cm Matto·Gl'os
so: telt>grammtLS expedidos impt·udentementc 
tlestn. capitn.l, o ltLCto do htwet· o genOJ'ttl 
E\YJm.nk tomado n. IJordo elo na\·io f[UO o con· 
rluzin. o Dl'. :lranocl i\Imtinlto, qnc htwia tHlhc· 
t•ido :'trlicl;iltlnrn., clerll.m logm• a r1uo o p:ntido 
nacional, jus1.amcnto indig-nado pot• osttt Yio· 
lencin. coutl'tt ~tm autonomia., seus brio;; e sua 
rlignicl:ttlc. tomasse as <H'IIltlS o se emp2n!Jnss2 
em unm luta que teYe tilo htmt>nltweis eon
sequencias. 

Apresentando este projecto, pede no Senado 
que o :wollw. IJcni.~·n:Lmr'nt.u; scr:'L o meio do 
litzer com que, esqueeirlos os p:tssat!os c·rros. 
os J'ncl:os luitwllttWds que alli se dct•am, noss:t 
o cst:ulo rio :\In.tto-Gro:;so entrtn· em uma· vil!tt 
rlc pa.z, tt·anqnillidacle o coucili:L\'lio. 

E:;pcrn., pot•br.nl:o, qrw os "cus illusi.t·Ps eolle· 
gns tle Ulll o r lo oui.t-o l:telo tteollram o ser1 pro· 
jccto, :Lt.t.enrit•nclo a qne a. c:tu:>n. ela luct:t em 
Matto·Cii'USSO Iili :L nmis noln•ee• a mnis rli~·n:t, 
pm· issu rJIW tmt:r.vn. til\ rlelL•nrlor os sem ln·ios 
na oceasi:lo em que o g'OYL1 l'IIO nomeaYa 11111 
go\'Ol'llntl"t', nlio com o i11tuitL1 de ü· ntlllli· 
nistrt\l' o csturlo. mrts de l'OllOl'ttl' lllt arlmini,:
tl':tt;:io lllll eillnlllio qne eum jnstn. t•nzlio alli 
KO l'CflC!lo l\ CJ l\U tle\'ÍlL SCl' dcpL1.>tO, COlllO U 

nssig-nt~turas, Y:te t.t imvt·imil' para entrar 11:1 
ot'dnm dos tm l;ttlli os. · 

Comp:Lt·cceram mais 13 Srs. senntlores, a 
:ml;el': Fmncisco :\Iaelintlo, I\Ianoel Btu·:.Lttt, 
Cruz .. José nm•n:lrdo, Firmino d:t SilYcira, 
Coelho o Campos, Virgílio Damasio, Lopes, 
Brnz Carnoit·o, Joaquim Felicio, Americo Lobo 
Generoso i\I:trqnes c EstoYiio Junior. 

Deixttm de comptu·ecor por motiYo justo os 
Sr:>. Thomaz Cruz, Gomcnsoro, Ctttundn, Al
meida Bal'l'eto, .João Neivtt, ~fonteit•o de Bar· 
t·os, E. \Vandcnkolk, Aristides Lobo e Pi· 
nlwir·o Guedes; o sem causa os Srs. Tlwot!urcto 
Souto, Santos Ant!mtlc, Ramiro Bnreellos, 
Pinheiro ~It:whallo, Julio Frottt c .Joaquim 
:.rurünlto. 

JhveJH!O llUlllOl'O legal, YOta-SB C e appl'O• 
YtHht a nct~t da. se;o;são n.utol'ior. 

O RDE?II DO DIA 

\'ottv;ilo das Jlltttcrias cnj:1 t!iscu;;siio J\cou 
011l:l.1l'l'itLl1\. 

Yot:tm-~e üln 2a discussão, e süo·succc~sint .. 
mente; approvmlos os arts. I", 2" e ::1" da pt·o· 
po,it,olio dtt Canmm dos Deputados, n. l-1. de 
1 8D~. eonecdendo ti. Yiu m e li! h os elo Ir r. To
l1ias Barreto tt p2nsiío nnnnal do :l:liOOii a qmtl 
e atlopltll.lü !Jltl'lt lltt>Sill' it ;)• tlisCUSSUO. 

O Sn. PnESIDF.:'I'TJ·J- Yac so YOÚt· :t pro· 
JIOSiJ::rn tl:t Camnm dos Depnt:trlos, n. H2, 
rlo !SOl. concetlcndo t'r. Comp:tnhitt l\!:tnulactu· 
J•cit•a c Agricoln. do estn.rlo do III:tmnltiiu isen
<::'•o de t!ireiws pam os llJljlill\'liJIIs, maclrinas, 
etc .. rJllü impot•taJ' p:tra ns lttln·it::ns que pt·c
tenrk estabelece!' na \'ill:t t!e Cnrlu. nu mt•smo 
csuulo. 

llt•C•'ll'rlo ao Scnatlo qnn o St•. t•cl:d.ot• t!tt 
colnnti<s:in rlo 1ln:tJH':ts üceltu·ou nu St•nnelo, 
po1' oecasi:io tb t!iscttssiio, que n commissfto 
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conside!'<IY:t pPcj utlieadn. csüt Jll'O]JOSi\•<i.o, visto 
estar contitln stm mn.tel'in l'lll umn. disposi~1i,o 
geral, que jit. u lei do prtiz. Mas como se trntr1 
de umn. proposi<;;io Lltt CamaJ'tt dos SJ'S. De· 
pnindo;;, só ]lOJlel'it :<er considerndn. p!'ejmlica-
dn, ]101' w•l::tçiéo tlo Scmt<lo. · 

\'ota-"e em 2• discnss;io, c e rejeitado [1, 

m·t. l" dn reteritht pl'oposir;ilo, <t rttml nc ser 
<lcYolviLla úqne\la camnm. • 

\'otn-,<c em trt•s tliscnssücs c e np]ll'il\'ado e 
adoptndo para, ser rcmetticlo ;'L Cn.mara dos 
Dopnl;;t<.los. indo antes it commissiio t!e rctla
cçiio o p· o,i·•cto tiO Scnntlo, JL l -·, tle JR02, 
regulando o.~ vcneinwntos o npo~entn~~~~i~·s dos 
ompi·pgados da nJ't'cCatla<;üo, do imposto t!o 
g-ado. 

Yota,-so rm :}• <liscuss;i,o e u a.ppi'O\'arb c 
adoptncla por ser suhmet.lidu. :'t snner;ão presi
dencial ::, Jli'O]losit;fto lh Cn JMI'<L <los D:·pu ta dos, 
n. :1;, LI·· 180l,atlt.tti'izan<lo o Poder ExccutiYo 
ardcvn I' t1 pl'll:t de pr·cscripr;~o um ~uc incor
l'CU lJ. Olympi:L Cnndida GJiimari'ic,< do "~Jllll
ral. 

Ent,pa cm tliscns>iio unica, c u sem ,JeJ,;ttc 
app!'O\'<IIlo o pnrcl'cr· n. S!l de 180:2. dn. mestt, 
opin:tndu rpw ,;e conce1b ao cou ti nu.' dn. Sc
ct·ctal'i;.t t.lo Scn:ulo. }fu,nocl ~!arcos dn, nt•sut·
reít;iío. ~eis lllCZ(!S de Jicen(·:t com todos os 
vencimentos que ao::tualnwntc pct·ceiJe, 

EntJ·;tm suceosoi• <lmontc crn ;?a di>cu""rro, 
com o rn r·ccel' tias t·ommiss, es re 11 11Íth1.s de 
conllncr•cio, intlustrh e aptrs c llc flnnn~as, 
e s;i.o sem tlclm.te uppi·ovndos us ans. I" a, ii", 
e ultii!Jo do pr·o,i• do do Scn:rdo. n ,;,w, de I 802, 
n.utm·iz;tndo o g'OI'ül'!lo n eon!mctn.t·. com 
quem mais vant;''"'I!S o1l'e!·ec2J', o set·,·ir;o ,]:, 
t·el,oq tws po1· meio de rap:•l'c·s o pdü pmzo de 
10 annos. nas IHtrt•;ts do:; rio.< lt;q c•mir·im o 
J;loJW\'cn!.L•, no Esldao do Espil'iio S:J.IIIooqunl 
e adopt:u lo p 11·n pa$Sitt' it :~:I dl:scu~;:;ii.o. 

Es~·ohulas as melct·üts dn. OJ'Llurn do di:t, o 
Sr. pl'!'~;dente dcsi:!·nn. l):tra. a t\o tlin. 8: 

Disr:l1i':<üo unic" lLt l'ud:~~;ilo do projecto n. 
2 d(\ J:)fl:2. n.t1tol'izawlo o ~orcrno tt re\·er·
tm• :10 fJll:ldi'O dos ntlleinr!s l'lll serviço a~.:tivo 
o coJ·ond t·ctbrmado Cln·istinno F!'cdorico 
Buys; 

Di;c11s;;ão llllic:t tht ret.l;t<;~o do pro.iecto n. JG 
do l K\!:2, • oncetlendo <L n.posontn.(•;i.o com 
totlo.s os Yeneinwntos a BeJ·mwdo .José de 
Castro; 
Disüuss~o tutic<t d<t retla<;~o do pl'qjecto 

n. 12 di' ISDI, dl'fcrido ns direitos 11 fJlJe su 
relere o itl't. 7:~ § :1-• tln, Con..;titni~·tuJ Fe· .. 
det·:\l; 

Dist!U~~ão uuie:~ llo:-; pat•ccct·es: 
0:". !),{ du Ifl!l:! tltt commbslio dn constitni

•.:iio, putlet·es LJ diplomncia, upinnndo pela 
CO!lCL'S"<iu d:L licc•n<;a. petlid<t pelo St•. senatlm• 
.Joakim de O li ruim C~ttrmda; 

-=~· -~···~·-~·~-···-···-------

N. Dl do ISD2, das commissiíes de marl
n h a c guemt e do finançlls, opinando 1)e!o 
indeJ~·rimcnto da petição do n!Jcros J'olbrma
do do exercito Bcllitrmino Accioli do Vascon
collos; 

N. 02 de 1802, das mesmas commissües, 
opinando Jlclo imlelerinwnto d11 petição do 
I" tenente reformado da armadtt, .Jo~e Almei
da Dessa; 

0:". 03 t!e 1802, tias mesmas eommissGes, 
opinando peht petição do alferes lJIIJJOmrio do 
exeN:ito Sotero Joaquim de Almeilla.; 

Di:<euss~o unica das omendn.' do SomHlo á 
proposi(·i1o Lia Cttmttm dos Deputn.dos n •• 1:3 tle 
ISO l, sobre a organisnçiio do Distl'icto lledorni, 
as quttes J[,ram re,icit.ndns por· aqnella Ca-
mnra; , 

3• discuss~o na proposta da, Cn.mal'll dos De
putados n ·l" de 18U2. murula.ndo pngnr 110 
p:H.lt·e Antonio ~Iartncci, o que Jlie ú devido 
JlOl' sel'Yi~·o ]ll'C.'tados em Jlwore> dn. immigm
\''io· 
'3,', dit1t cltt, proposir;iio dn. mcsm11 Cam;tru., 

11. Iii de lR!J2, concedendo a Antonio \'ittnna 
Gotll;al \'OS BJ·nga, fiel do tllesoureiro t!a caixa 
tht ttmortirisn~·ão, seis met.us du licenr;a, com 
seus 'i·encimen>os. 

Levanb-se :t ~cssüo iL I hom e 30 minutos 
da tarde. 

.Pre ::'rft~IIC:'•( tio S'~· .. ]J,·urleiliV t.IIJ Jfo1'lWS 

(ricc·pi·e,;id e 11 te) 

~tn.r:.r \t:I l-Ch·t~t.ndn- L·:ÍLJu•:t da neL:l- .\di:1.:uo.1Lu 
c!n •;1tl:u;;~n-- Ex.t•Eil!t: . .;·I'Jo:- PrtJ'I!Cot•os -l>ifil:ut•so o 
l'l~rznm·Í!!lOiltt~ du :""t•, UrHI!.lJ'oJRn .\lnt·tjttn:'- ApJil'il\':tCii.o 
dr! ::_f!Ln- •\l•tn'•t\':tt:ã<~ dos l't'tjlln:·.i.ttr•nt.lls '.l:1s C'tii_I
'~JIS...:H••s l'Pl!nlih~ dn C•>'JH:tt:l't~IO, :t'.,:'l'll!li!LUt'.'l, lll,lttStJ•Jfl, 
n art1•:-<, l'ttZt!!l•l/\ t.l dn ~t·. IIOllllt'o~q :'llttt•qnos -OtlliK:II 
~~~~ p;.\- \:,Jta~:~~~ rl:ts l'tldHC•.~ ·,os dq:.; ~~~·uj~d,t!-1 n~ .. 2, 
t..~ ,, 1~- \ ·•bt:<t··, ti •ls p:tt•ecuJ'''-" us, \11, ~~ 1, ~~~ e u3 -
lJiscu-:..;ãu tb-. '"lll'n·l:ts do~ ~{rm:td., :~ p!•np·l~ir,~:"i.n n •. 'J~I 
__. lli~etu·~n d(j :-.:1•. l·:l,vsuu :\l_III'Lin~-J·:nctn'I'IL!I!uutn 1l1\ 
di.~cq.;s;'i•l -l~~:p!tc·H:<·Ln dn :-\1•, I'I'Ol\idonto- ''ntnr;iitl 
dns u 1:unda:-;- ~llSJ•OII!-iii.•l 1h so .. ::.ii.o- U•JUliunur.~;'io rln. 
i'IJ.~~~i.·'- Cll;t'Ji:Jda-'.h•do:n tJ,, di:t ft:tr:LO du c:rtt•r·onto, 

Ao meitHlÍit compttreccm 23 Srs. ~enadm·e8, 
n. snbm·: PrnL!Pnte de ll!ot•;ws, .To~.o Pedro, Gil 
Gonlttrt, Autonio Haenn., Suum Cuellio, ,Toa
quim SaJ•mento, Niun, llilmiJ·u, ~Inuoel B:u·ata, 
Cunlm JunioJ•, José Bernat·do, Oliveirn. Gnl
vtLo, Amru·o Cnsalcanl;i, Tn,·are:-: B:tsto~, nostL 
.Tunior, Coelho e Campos, Domingos Vicente, 
Bm~ CariH'Íl'O, SnJtlnullll M~tl'inho, ,Joar]tlilll 

--
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Felicio, Joaquim de Sonzll, Generoso Marques, 
Rltulino Hm·n c Luiz De! fino. 

Abre-se a sessão. 
E' lidtt, c posttt cm cliscnssüo, a qtml enccr

l'lt-sc sem dcblttc, adiando-se n. votnç~.o pot• 
aindn. não lmver numero le"'tL1 n. act:1 cltt ses-
- - o ' sao anterior. 

O SR. I" SECP.Il1'AHIO dit conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

falleceu, são de ptuecei· que a mesm:t pro
posição entre mt ordem dos tralmlhos e seja 
adoptada. 

St1ltt das commissúes, 8 de .i u1ho de 1892.
SaldarJw Marinlw.-Cwdw .lúnio•· .-Joaquim 
.'Jarmel!to.-A. Cavalca;~ti .-0/!·~cira Gul-~<70, 
-A. A. Sil~a Cwwdo.-Domin(Jo.< Hccntc.
Bo.wt .Ttti1irn•. -.T. L. Coelho c ('ttliiJlO.<. -Rem· 
gel Pestu·;w. 

N. 101-1802 

A com missão de constituição e pollercs, a 
Tclegmmma cxp~clido de Cuyn.bit, em G elo quem roi presente o ofTlcio do governador do 

coJ•ronte mez,ao 1" secretario do Semulo. con- estado de A lagoa~. de i de junho proximo 
celJiclo nos seguintes termos : · pttssndo, documento em que o mesmo recusa· 
. « C:tusou ai1tli g<'rn.l contentamento tt noti- se formalmente a dllr cumprimento :'~decisão 

CJa de ter o Cong-t·cs;;o resoll·ido que o mare- pcl:t qu'al o Senaclo declarou vttgo o Jogar de 
clml. J?lorinno continue até find:Lt' o pel'iodo senadot·pelodito estado, que occuptwn, o Vice· 
prestclPncial. Foi Illlllt flelibera~iio ~:'ilJia, que Presidente dn. HepuiJlica. pol' serem entre si 
con~ultn. bem os interesses tln Repnilliea.- incompativcis, mormente depois que ns duas 
.Tosu Mayno rlrt 8:/~a Pe,·ci1'a, secretario do c:Lllllll'lLS o decli1rttl'am legitimo successor do 
g'OYerno · -Intciraclo. presidente eleito, que resignou o seu Jogar, 

24 a.uthcnticas da eleic,ão senatorial li que e sendo certo qne a in;;i;;tencitt do mesmo go· 
se procedeu no estarlo 'ele Minas Gern'es nas, vernndot· não se funcln, r•m materitL nom c 
1", 2", :3" e 4' secc,,ües de Pitnnguy; mts 2" e simjitconhecicln. e decidida pc•lo Senado, ditd~ 
Ü" de Ponto Novn; nas secções unic:ts de Ponte mã.o its allegar;õcs feittts no reJerido ofllcio e 
Nov11. (Pied:ule), S. .lost' do Jlio Bmnco, !ta- tomll apenas cm cousidcmçüo o assumpto, que 
pecerwa (lnda.iit), !l;ttpecerica (S. Antonio llos se refere iL contestada competencia desttt ca
Ct~mpo.<),~IummiJinlio (Sant:t HarbtLI'tL das ca- mn.rn, pttr:t conhecer da validade tlo numdato 
nms), :IIuzambinlw (Dúres de Gunxnpé), B:w- de seu~ membros. 
J,accnn. (S:tnia Barbttm), Linamento (Aynl'll- O governador das Alagotts tleclam, cm seu 
ocn); nn 2·• .:oc~ilo cltt Formign.; w1 :i' de Siio ofTlcio, qu~ ao. Semtc~o. como unut cl~1~ ct~sns .do 
.To,;e ele Alem Pttt•nliylJ:t; mL (i• elo Lnvms No- corpo legts!tttlYo, Jaltn ~OillJ?Ctencm parn. m· 
vas; llit 2·' de .Tnguary; n:t s' de s. Sebastião tct·pr~tal'O pr;o~c.ttp (•onstttucwnal, que regn
rl.o Hm·val; na J;[a de S:wt.'Anmt de Pirapi-lla as mcompn.ttlnlulades do. mnnclato de seus 
tmgn; nas 8-• c JO.• tle Bomfim cn·1.s Jne3nde memlJt'OS com os cat•g-os Jedel'ne,;, e accre
En1:re !Iios;e oitotLutlientic:ts cl:1 elcü;ão sena- scent.t~. qu~ ~ssa ütct~lda~le não lhe c conlericla 
torta!, a que se procedeu 110 estncln clnB:thitt, por dtspostç,ao con~~ttltcwmtl atg·uma: 
nas I": :Ja. 4", 5" e Ü" scc.,,iícs ele Villtt Nova H:t engano t.n:tn~Jesto nessttt~lle;;t~çao. 
cln Ramlm; n:t 3" de Mttrn.gogipe; nn. 3·• do . O ~wt. IS,§ muco cltt Constttm~t\0 Federal, 
Conde o llll 8" do Leal. -A' commissão ele con- eltspue: «compete n. cn.cln. unm das camarilS 
stitui,,ão e poderes. vet·i!lctw e l'Cconl!ecer os poderes de seus 

O SJL 2" SEC!lll1'ARIO 10, e vão tt imprimir, 
pttrt~ entrttr• na ordem dos trabalhos, os 
segumtes 

l'AUilCilRJlS 

N. 100 - 1892 

membros ». 
Eis a com potencia intcirtt con11lriela n.o Se

mula ntt mllterhtele que se tra.ta. 
A matcl'i:t dtt \'erificaçüo ele poderes, po· 

rem, não se limitll ao modo como eleitoral· 
mente o mttnclato é confel'iclo, si !bmm guar

. dttchts ncllc :ts garantias do pt•ocesso eleitoral 
e si nellc não interreiu coacç,ão ou Yiolencia 
que o viciasse, mas tttmbem as exclnsiíes ele 
dit•oito que tornam o voto irrccebi vel,llOI' in· 

.As commissi.íes reunicla.s de Jl1itrinlw. e compittibilidn.elo elo eleito, legalmente decla· 
~uet'l'!l. e elo tlmtnçaN, tendo examinado tt !Jl'O- mela. 
]Josiç·1io du. Cttmar11 elu> Srs. Deputados, n. II Como, pois, oppüc-se o Poelct• Exc·cutivo 
elo currento anuo, concedenclo a D. Adelaide cstacloul it competencia do Smmdo p:1r:1 dccln.
Tell''s.Pires, viuvu. do capitão de artillmritt .rm· Vttg·o o Jogar cujo nmndttto pereceu por 
Antunw Telles Ph•es, litllecido cm serviço do j rlisposiqão do lei? 
Estn.elo, o clirdJ;o ú. purcepçilo elo solclo iutcgml Não so tmüL nqui tltt interycn':~o de umn. 
C!IIO etLi.litL úquelle onJcia1 lllt cpOCit Cll1 que ]oi intcrpl'CÜLlinl, Üepcmlcnte clu CLlll•:'lll'.'O •lO 
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amlJ~s as enm:wns e cht sanc~üo do r.licle do 
Estado, niio, a Cttmara de per si é competente 
e só clln., p:tl'tt verilicttr si o mandato ele seus 
membro,, Jbi regularmente couleritlo e de 
accordo com os pt·cceitos dtt lei escripüt. 

A intcrven~iío do poder estadoal é, pum
mente, cxecutori:t, cspecie de delega~•;io · con
stitucional do poder Jedcml. com o ftm de 
Jiwilittu· o processo tl;t Constituição do man
d[Lto '" titulo rJmtsi de prec::ttoritt politica, sem 
que lhe cailK1 decirlir o~l fundo solJt·e n. mgtL 
ou não vngiL CJHC se hllJc.t dado na le,ri~latuva 
Jedeml do estado. 

E' certo que o art. 17 § 3a ela Consi.ituir;iio 
Fcclerr~l diz: « O g·overno do e:;tndo cm cujn. 
rept·esent:wilo ~u tlcn ntg-n, por rJunlqHcr 
causa. inclusive renuncia. mandarit immcdia
tamente procec!L•r n. novn. eleicí10 ». ' 
. Jsto. pm·élJl, não qnct· dizer que elle sejtt 

competente p::.ra dcclara.t· n Yaga de um car
go que niio u esl.adottl, mas que, communica
dn. tt yaga pelo poder competente. Clllllpt·c-lhe 
nmnda.r pt•oceder immcdin.tamente it respecti
va elci\·~.o. 

Nem obetl'"'eria nos prinéipios, que di>cri
lniniun e l'cgem n.s organizações Jeclet·aes, 
sulJordimw n. organizaçüo Lle um mmo de seus 
poderes ao juizo ou arbitl·io elo goYet·no es
tado[!,!. 

A rcpresenta~üo nacional não pot!erin.. sem 
grtwes · hwonvenicntes, fic<tr nessa th•nen-
clencia. • 

A rimlidadc, ou con!licto entre os potleres 
estadoacs c Jl::tlcmes, collocn.J•it~ este•:;, d:tdas 

posit;lies constitucionaos que forn.m por ella. 
invocndas, 

Sn!:t elas comm issfies, 8 de ,iu!lto r.! c 1802.
,Jristides Lobo.- Joaquim Ji'eliciu.-F. Jlfa
chudo, 

o Sn. 2° S8CRETAUJO lê e e posto em 
discussüo, a qual ú encel'!'it<l:1 sem deb:1te, 
ncli;J.nclo-se 11 votnç,~o por niio h:wcr- n.illii1L nu
me!'O legal, o requerimento constn.ntc do se
gui n to 

PARECER 1\. 102 de 1892 

As commissiies reuniclns elo commel'Cio, 
:J.,"ricultura, inrlnstrin e artes e ele fin:ul(,as, 
tnmnnd.o em considcmr;iio tt nmtrritt cl;t re.?rc
senta•:•1o tle diYersos ciclttdilos. em nome dn. 
pt·n•;n, pn.m que nlio st•j:L conYeJ•tido emle! O· 
projecto ele auxilio ús mdustrias, om sujeito 
v. t!o!ihcr-nc.fio do Con~t·esso ; 

Considm:ando qne itaum pro,jccto rHpecial 
do Senado soht·e cspecic itlcntic:t, n.t.ne_rior-
mcn te ll}Jresent.atlo por cstn" com1nt~"' "'S
req UC!'elll(jlle ltl'Cpl'CSelltaçiT.o tll!Udi.J lL Hl~jn,jun
tll ao mesmo, pam s~r n, Jll'Cciatl:t. eoulbrme 
lJem merecet·. 

Cttnuwn. elo Senaclo, 8 cle ,iullto t!c 1892.-· 
:bi!111 ·o Caca/ cm1 ti.-Cwzlw J<<niOI' .-Sol r/anha 
Jllrwiillw.-.7. L. Coe/h11 <J Co'!iiJlos,- Domingos 
1'icCI!Ic,-.Josd BcJ'IICIJ'do,-~irllcl'ico Lof,o. 

muitas \'ag·as, na impossibilidade de potler O Sr. Geueroí'lo :í':B:arq1tes 
constituir-se. -St·. presidente, pt·oclnmncb a Jlcpuhlica em 

Nem a lei, nem pt·incipio n.lgum org:tnico tio !5 t!c novembro de ISSO, J'oi o lll'imeiro acto 
systemr~, autorizttll! a opinilio, in;;ustentaYel, do goYerno pt·oyisot·io dirigir· ao pniz uma 
do govemar.lor de Alago as. proehtmnr:~o. rnt qu:tl asstt!llill solem nement~, 

Nilo pticlo Jmvor duYid:L ~obro n competcn- entre out,t·os, o compromisso de mspeitttl' os dt
cia do Senado para Yeriftcar e decl<ll'ttl' a va- rcil;os ntlr[lliriclos dos funccionario.~ publicas. 
gn de seus membros, mas lm nm obslaeulo consoante a rste procedimento, que crtt a 
pam o qual, no entender th conunissão. niío dcuHmstr;u;iio tios sentimentos tle moderur;iio 
tem esttteasa soltwüo que1ilesejtt 1ll'Opria. o tolm·nncht, do rtue so aclmvttm possuiclos os 

A Constitui~·ilo niT.o dú ao Sen:tclo meio a 1- l'tmtlaclores da. Repu h! ic:t, o conl-(resso Icgisla
gum coercitivo pelo qun.l, mt ltnJothese Yet•i- t.iYo, logo na suu. pt·imeir~t HC.<süo ordiw~!'ia, 
:ftcttcla, elle so Jltça obedecer. tm.tuu llc conwrtet· emlm esse cumpromJsso, 

Em taes cone! ir;ties, sendo cedo qnc nlio se Yobuttlo n. seguinte Llisposir;ií.o,rjltc,sanecion:tcl:1 
trn.üt de negociospcculiarosdos cst:tdos (al't. Ü" pelo PoLlcr Executi\'0, constituo o nrt. I" t!i1 
tltt Constitni~·iío), mtts ele Jitzer cump1·ir lei n. 42 de 2 t!e .iunlto do cori·entu :tnno (/e): 
um n.cto de c:tl'<tetr·l' legislativo, pois que in- «Os direitos j[t atlrjnil·iclos 1101' cmpr•el-(mlos 
tercssn ú. Jll'OJH'in. existenein. deste podet·. aclo inrtmovil·eis CHI vitalícios c por apo~ent.n.
quo tem forr;n. olwig<ttoria, inrlcpcndonte L! e in- elo:.:, m1. enuliwmidadl' elo lei~ ot·tlnmrins ttnte
terven~:io tle q Lmlqner outi·o !'n.mo do swt 'rint•us it Constittli•:<i.n Futle!'al, contimmm g·n-
composir,•~.o constll;ncion:tl, pat·ccc YeJ•iilcntlo 1 ramidos cm stm plen tllclo.» . 
o caso previsto no n.rl .. ii" n. 4 dn. Cartn.pt.l!i-( SalJu o Sen:ttlo qnu os ~Ol'\'Cnttmr-ins tlo,(tl:l
ticn, o JJilS>'iLS cnwli<;iies ,·, n. commi~siiD de pn- i.it·n, ]ll'l;l'itlos meLiin.nte cntwtll'BO, llit liJl'ma. 
l'CCC!' qtto n. !'OSu!w;:io do Sonat!n, tlec!nl':l.lido 

1

• dtt lug-isl;H;iio :müwioi', emm vita.licios o in:t .. 
Vil.i:O o Jog·at• tlo :.:uunt!OJ•, quo nccupnY;I. o n.c- Jnoril·eis. (,1poimlos.) . 
t-ua! Pt'<!Si~lcnte cl:t. Repttb!ica~ no mc,qno so-l . Cnnse;.nlintemcnlu. mt _nrgn,niB<IJ;~.o ~lfL .JltS· 
;rn. renwtl.tcln. pcln. lvfc~n. do Senntlo, nflm dn t1t;a luc:i.l, os l\slntlus nao ]Jndum do1x:u· tle 
tcJ• n. dcvir.lu. oxeeu<;iio, tlu accorl!O com as clis-lmantet• em suus ofllcios tne,; sut·verJI.ua.t•ioH. 

..:.-....- ...... -······------------ -· 
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No Estado que tenho :t lionra de repre~en
ttw nest:t cas:t, quando o g·ovcrno legttlmento 
eleito teve de dect·etar n. organisa~fío tlos ser
Yi~.os de justiç:t, pmccdcu com o maior eset·u
lJUlo, respeitn.nrlo os direitos adquiridos dos 
servcnt1mrios do justi~:t, som tlistincr;iio do 
nclversarios e correligionnrios, sendo todos 
mn.ntidos em seus officio;.;. 

R:J.ng-el Pcst:tn:J., Silva. Canedo, Paranhos, .Joa.
quim :..rurtinlto c Esteves Jtmior. 

Deixam de compn.recer por mo ti Yo justo· 
o,. St·s. Thomaz Ct•IJZ, Catund:t, Almeida. Btw- · 
t·et.o, .João Neim, :1vlonr.eiro de BOJ.rros, Eduar
do W:tndcnkolk, Aristides Lobo, Aquilino do 
Amm·:1l c Pinheiro Guedes; c sem cn.us:t par
ticipada, os Srs. Firmino d:L Silveira, Santos 
Anrlrnde, Ramiro B:tl'cellos, Pinlt~iro i\Jach:t
üo e .J11lioFt·or.n.. 

Ultimamente, por·úm, os JlOderes tlc Jhcto 
fJltc :til i imperam, tratando de dnt· nom Ol';ta
ni_su(.~ilo a, esses ser•vkos, alhstnl·nm-~:e fla
quella norm:t, preterindo antigos set'\'Ciltua- Havendo numero leg·al, · proccrle-se .:, vota-· 
1•ios, como o rlistincto cont:ulor, tlistrilmitlot· e ç·:lo das materias cuja discusoiio ficút·:t ttnte
pn.rt:dor cltt c:tpitttl e o pro1·eeto e muii.u.ltou- t·iormenw eneermda. 
rado primeiro r.ttlielliiio tle notas e esel'ivão de E' n.pprovadtt tt :teüt da se~são anterior. 
orpltiios de C:tmpo L:wgo, n pl'i meit•o com o i tn s~.o ta miJem n.ppro\·ados: o rcq ner·imen to das 
e ~o scgumlo com 18 annos de bons ser- commi:;sC!c·s reunidas de commerdo, ag'l·ieultu- · 
vi~·os. . m. inclustri:t c artes, e de finttn~·as. -constan-

Om, parcce-n~e, St·,. .lJrCSitlrnte. qnc o g-o-
1 

tes do pa1·ecer n. 102, de 1802; c o do S1·. Ge
vel'!lo ledernl nuo purle cruzar os br:H;u; e ne1·o'o ~!arques. 
assistir imp:t~sivel :c css:t violar;ilo do direito 
expresso. 

A proltibiçilo constitucional de intervit· o 
governo fedem! nos rwg·odos pccnlim·cs dos: 
eskt.dos, soJrr·c, entre outra~. esta excep<;iio: 
<< Para asscg·nra.1· n. cxecu~~ão Üils lei~ e ~on

.tençns lbdemes (twt. G" n. 4 d:t Constittrkiio). 

ORDE~l DO DIA 

Entt•:tm successinmentc, cm di::cussã.o nhi
ca. o s:1o sem dclmte ttppt·onltlas as red:t~'Cíes 
dos projectos do Senado : E como e um:t das attrilnüçéícs do Cong'l·es,;n 

velar na g·ua.rdtt da Constitui<;iio e tlas leis, ve
nho elutmat· :L a.ttençiio do ;.rovet·no pnm este 
assumpto, por meio do seguinte req twt·imento 
que submetto it considem~'•to do Scuaclo. 

n.gQ['El"!.I:\lE:'\TO 

«Requeiro que, por intermedio elo Wnistc
rio dtt .Justir,,n., se requisite do Poder Executi
vo :t seguinte infopmaçüo: 

Si tem cnnhecimento ele que no e;;ta<lo <lo 
Pnranit Jbmm H!timamenle privatlos tle seus 
offlcios scrvcntuarios de jnsl;il,<it Yir.nlicios e 
in:tmo\•iveis, providos lllt confbt·mitl:ulc de lei,; 
orclin:tl'ia.s, :uitel·iot·es it Cou~r.it11i<;:io Fedem!. 
e que lll'O\'idencias tomou 011 pt•t•tcndc tomar 
p:tm CJI!C :1. esses 1'nnccion:trio; sejam mnnr.i
üos os direitos gumntitlo;;, não,,·, pel:t procht
maç·il.o dn ;.!'<WCl'IJO )ll'O\"iSOI'iO de 15 do \10\"Cill· 
riJo de ISSO, como )JUltt lei n. -12 de 2 de .innl1o 
do corrente anuo. 

S:tla. elas sc,;siícs do Scun<lu, S Lle julho elo 
1R0.2.- Gt!tWi'OSO .:1/ai'fJifV.'!,» 

Vem n. mesa, ú apoiatlo e po~tn em tliscus
sli.o, a qnnl ú inccl·r:ul:t sem tlel>:ttc. ndinwln
se a votar;iio JlOl' :t intl1t n:lu lm \"ül' !llllllC!'O 
leg-al. 

Comp:n•ecom·mnis os 1-1 scg·uiui.t•." Sr·s. so
natlol'es: Fm.ncisco Maclt:tdo, ncum·ost.>. CI'IIZ. 
Ely;eu M:u·l.ius, TIH•Otlorct" Snmu. l'i1·~·iJio 
Damazio, La per, Americo LolJO; Cn mpo,; Sa llt'S, 

1:'1:~;',',\IJoO 21 - \'o JI 

X. 2, de 1802, auíorisando o govm·no a re
Yertet• ao quadro dos olllciaes cm servi~o · 
acti\·o o coronelretot·mado Cltl'istittno Frede-
rico Buys; _ 

N. 15, de 1802, concctlemlo aposentaç·ao, 
eom todos os vencimentos, a Bernardo .José lle 
Castro; . 

'N. 12. do !SOl. rlellnindo os direitos 1t que 
se t•efere o :u'C. 72 ~ 3" d:t ConstituiçiLo Fe-
cll'ral. · 

Eiltl':1m scgnitlamente em cliscusslio müca, 
c ~ão r.ambem sem deb:tto :tppi'OVarlos, os se
;.m i n tes parecet·cs: 

X. 0-1, tlo 1802. da commissão <lo constitui 
<;ii o, podcr·es e diplomacia, opinando pela con
ccss:io dn. licenr;n. pccli<l:t pelo Sr. senadO!'. · 
Jo:uluim tio Oliveim Catuncht; 

N. O l, tio I !J82. tl:ts eommissGes de m:tl'inlia 
l' ;.rncrra, e de ílnatH}:tS, opinunclo 11elo indc
liJt•imento tl:t p~t,ir;iio do allbres J•efbt•madn do . 
cxr•1·cito Bull:.tt·mino Accioli tlc Vasconcl'llos, 
t'CfjlJCt·entlo melllornnwnitl de re!ln·m:t de 
aceot•cln com o. lei compulso1·i:t; 

N. !l2,do 1802, tias mesm:ts commiss<)es, opi
nnlulo pr~lo iwlelbl'imcntu tlo t•eqncrimento · 
dn i" r..~lwntc refLn'marlo tltt tu•mncl:t .losil de 
Almeida. Bc~:sa, visto const:tr jú tc•t' lhllecido o · 
pc'l.i,~ional'lO ; 

N, \).'), till !R02, tlas l'C!Ct'irlns COlll!lllSSUCS, 
opi11:111tlo pPlo indelbrimcnto tl:t )WI.i<;iio .rio· 
nlli.•1·es lwnm·:u·io dn uxercito Sot.ero .lmqunn 
<iP .\lnwitla, l'eli.ll'mado no pusto clu s:tJ•gento, 
l'CI !liÜI'CiltlO lllOlitOl'illlll'llGO tlc l'C!\ll'Jlln.; 
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Seg-uem-se em discussão unicn as emendas 
tlo Sonado, rcgeituclas peln ila Cttmarn do~ 
Depntatlos, iL proposição t111 mesnm camn,ra, 
n'. '1:3, de 1891, sol1l'C tt orgnnisação do Dis· 
tricto l'edeml. 

O~h·.El;no:eu. l\'.[ar'tin,; dix que,ten
rlo J'oito p:wtc da commissão especio,l nomeada 
pc~o St'. presidente, pn,J'<L estudar o pt·(\j ecto q no 
vmo d:t Co,martt dos Deputados solrre o org-ani
sui;ão rio Di;;tt-icto Fedem!, ~ente-sú n:t necessi· 
claclc de clmmar :t attcnção tlo Senado pnrtt a 
leitum do ptt!'CceP que te\'o ele dar uitima
mente, peltt recusa clttf{twll:t camm·a a mui
t:cs dns L·.mencltts do Senado, sem pretender· de 
lc\'c olli:mder os intuitos c\:tqtll'lltt outJ·a, casa 
elo Cong-resso que ibrmulou o projecto de lei. 

Todnvi:L, e Jb!'Çtt conü·SS<U' qtle ô Senado 
consultou melhor·, como e !hei! Ycriflctw dn 
COII111:mu;iiu dtts l!lllCmlas aqui ndoptndns com 
o texto d:t preposição vincln, da camam, os 
gran1lo~ interesses que Yii o t1car ndstl'ictos ti, 
ndminí,Li·nçüu do Discricto Fcdc1al. 

Del'e dixer que, no contrario do que eJ•tt 
pai'tt c'spet·m· tln intlolo das duas casas du Con
g'l·csso. iiS emendas do S[muclo siio inque8tlona
Yelnwnte mais lil.ro['[les, mais de ac,·oJ•do com 
as teudcncias dtl, vcl'lladeii'<L tlemoct•acia, o que 
só ]lO!' .si clemonstpn, n, impor-l:n,ncin. fJUO o Se
nado J :g·ou ao nssumpto c o criterio com que 
pt·ocm·ou COJ'l'igir- l'estrict;iíl'S injust.ilic:weis 
acceiw.s prdtt Camam rio., Deputados. 

O Senado compt•e\iende, pL'lO texto con
stitncionnl fJUC ri'JeJ•e-sc ao pode!' municipal, 
quiio itnpcn·t:.tntes silo :ts :LttJ·illltiQtít'S que llte 
Yfi.o S~'l' conuncttidas n:t sua Joi m•ganictt; 
pJ•incipal!nento tl't\tnndo-sc clO!'t'g·imen de um 
Jminir:ipio como o cb cnpitn.l dn Hepublica. 
Htt, 'cm tluYidn, necessidade de acnutelar o 
exct·ckio desse podei·, collocrrndo-o na clevicla 
altura, st!l!l comtucio contr-ttpolo ao elemento 
1cclerativo, CJI!e niio púr.lc tleixn.J' tlc eutl'lll' tHL 
sna composi1;iw; poi·quo n. :Hlministmí!i"LO l'e
dr.J•ttl niio pode I! cm· :tiJsnlu l;n,Jtwn J.t, e.<tr·anlm 

·O a[lil'in, t\ C'SO podc•J•, E' IICCt'S"LI'iO "'tU'nlltir 
'I' I . I ., o equ1 t>l'JO en ;roas foJ•r;as CXJXLI!Si\'ns do de-

memo dcmocmtieo e popul:w o ns .J'ot'i;as con
Sl'l'l}llloms repr-esentadas pelo gol'l'rno tla 
Unmu. 

Parece ao oraclor que a~ r·cllwmas intro
duzillas pelo Scnariu, com n. appt·ovnr;iio ti:" 
emondas. recomrnewln o Sei I J;t•:Limllio, a.lt,ll! 
de que ns emendas olJct!cccm :L um plano 
de or·g!tnistv;ii,o harmonico e cunscnt:woo, niiu 
só com os principias qno t'Cg'nlnm tt uuueria 
entre os povo,; que ncloplnt·aln o me,'il1n J'C
g:imun politico que u llt•nxil, mas Lambem com 
n. nt~c:p . ..::-;jcl:uJe Lle snl\·ug'll:ll'tlnr o~ itJI:m·c~sPs 
da 1Jniiio, CJIIO pelo prn,it•cto fica l'lll prwi:,fin 
.inli.!l'ior·. 

lJmn das emenda:> impoi·ütnl.c,s. adoptur.la~ 
pcln St;naclo, rele!'c-sc "" Jllf.ltlu de crllllpu,;it;iiu 

--

tlo conselho. A Camm•tt dos Deputados queri11 
que i1 oleíç:iío lbsse por pttrochitts, o que, além 
dos inconvenientes que dttlli poclium result,o,r 
pttrn o voto populttr, oJI'c:>ndiD. n principio 1\m
damental dilo Constituição, que gal'nntc are
rcsentnção das minorias : c todos cornprehen
dem, que, quando ~c tlesej:t elcvm· o nivel do 
goVCI'llO municipal, nií,o seri:t prudente Jhci
litar por tal modo a elci~ão ... 

O Sn. CoEl.IIO CA)Iros - Est:t é a raião. 
O SR. E r. Y:>EU liiAm'rNs ... que poderia re

callir,em todas as f!'cguexias,em pessoal menos 
competente, como succelleu no rc:g·imen pn.s
saclo, com r;u•n,s exccpr,:iie,:. 
· l\iío precis:r. nem ÜCI'e mesmo, por .i ulgm• 
inutil, entrar em uma. ann,Jysc minuciosa. de 
todns ns emenchts do Senarlo ,-epromdns pelu 
Cn.maJ·tL dos Depubdos ; tonmrht isto muito 
tempo e ttt!Ycx inutilmente. pm· isso que o 
ptu·eeer cstiL imprr:sso e distribuirlo. 

Mas, salientando esses pontos que aca.ba do 
expor,tem em vista .i ustillcm· o Senado da. cen
SIIl'tt que porventurtt po,sa resultar do plttno 
nt1opt11do, contl'a.rio no dtt outl'a Camam. 

Diz nincltt, e não o f11rit sem um cc1·to cons
trangimento. que o projecto de lei enviado pel11 
Canmr:.L pecctL muitas vezes ate na proprio, 
construcr,·i\o e no empreg-o de pllm~es, mocli
ficnnclo ou não dttnclo o devido valo!' :i. sua 
signitlcn~·ão. 

Po1· exemplo, o m·L I" elo ci1p. 1" das dispo
sii;ões pc·eliminm·es do pl'o,iecto vindo tht Ca
JTiitri1 consigna,,·a. a. dit:posi\;i'Lo (~sguinte (lê); 

« O Districto Federal, comprchondenclo o an
tigo municipin neutJ•o, com os mesmos limites 
deste c tendo JlOl' sedo '" ciclacle do Rio de 
Janeiro, e constituiclo em municipio autono
mo, com poder lcgisJn,tivo c executivo.» 

Bnst:t clutmar a attençiT.o do Senado pttl'ilo i1 
redacç:ão tleste nrtigo e p:w:.t o Ytüor 1\os ter
mos :tlli empregados: «o municipio :tutonomo 
com lJOdm· executivo c legisL1tivo.>> 

Conle>sa q til\ tlatlo o rcp·i men est111Jelecirlo 
pela constituiç,ão, n:io S:tiJC O quo e !llllllicipio 
nutonomo ou municipio n:lo mtl;onomo. Não 
compreilemle o Yalor dessa expr•cs:<üo, nem 
tiio pouco municipio assim OI'ganisado. 

O Stmado sabe quo ns c:tllltLl'tLS municipaes 
não tcPm, nem podem ter• poclet· l"gisltttivo; 
exercem :tlg-nmns J'uncçücs legisla ti v as, porque, 
por meio de suns postm·as, ellas lan~·•un im
postos e legislam :t esse t·espeito. mns sempre 
,;uiJorclinatlas :is leis do Con:;rcsso. ~las clalti 
conclui!· quu o municipio g'tJStL ou eleve 
go;at• t\o putlt'l' leg-is!Jttivo, !JIIlUHIO elJo e p:trte 
inl.ug1'ante dn, Rqmblic:t. como n prop!'io 
Distr·icl.o Fodorn I, sujeito :'r. lugisl:wíio g·orttl, 
,·tw uma gTantlc di~tuncia . 

E' impo~sin.J Yu!m•-so umn, lt'i concohidtt 
ues,e.-< tc't'mos, jlOl'f/[IC u pn,t'IL l'uccint' q uc Jl/t 

-
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su11 exccur;ão grll. ves inconvenientes venlmm 
1111ppareccr. E demais scrin. inconstitucionn.t. 

marit o seu acto accoitando as emendas jU. 
uma I'CZ votadas e por· quasi tmmümidatle, 
como se lm r!e lembrar. O Scnn.do, n1t sna emcneltt, parece ter con· 

sultado melhor, não só o direito, como até i\'ingue:11 m11is pedindo r1 palavm,anctl'l'I1·Se 
1t con.stl'lwção do rcrioelo ou eh phmse. 1· -

A S 1 l
. S i\ e J'Cli'SiiO. s rm, por cxemp o, e tz n, ementla do c-

nado. ( LG.) 
O Senrtdo não reconheceu e nem podia rc

con.hec~r· no cOI,lsel\tO !lllmicipal um Poeler 
leg-rslattro, (jno e prlVIlttvo do Congr·esso Fe· 
cloral ou dos congressos estadon,cs. Mns o Se· 
nado ttttcndeo perJ'I'itt11llcnte ao or•n·anismo dn: 
institll'<;ITO, CO)llmottcndo l'llllCÇÜ~S 

0

dclibern,ti 
vn.s, n.o l1ulo d?. Poder Exc~:ntivo, do propr·io 
conscllto )11llllrctpal, para levar ;i cxecuPiio o 
que _J'ot• 'tlclihrr<~do pelo mesmo, ma~ selnpl'e 
dclmiXO dtt acr;ao lln. lei Jbrlcral. O Senado 
sttbe que <t tcnrlcncia. modm·mt na Ol"''<tni
sar;ão ~lo potlct· mnnicipal, por exemplo, é Jazer 
intervH· na sun .. composí~·1"iu a.te o pl'opl'io ele
mento estmngmro, porque, tr-atn.ndo-sc de um 
regímen rtue i n terc~s1t immed iutn.mentc 1t 
todos que occupam unm circumscrip~fio 
dada, <~ todos, flLW contribuem com o resultado 
rle seus c~forr;os,_par<t o seu cng-rarlccimento, 
JHLtlll'al c q no 11110 se exclue ela composiçií.o 
llessc po<let·. o elcmcnl.o cst.mno·eiro <1ue con-

l 
. o 

cor·re do n_w~mo more (jLJe o nacional pam o 
dese~':o~Vllncnto da fortmm, da rir]uez<t do 
nn1 nll'rpw, de todos os scrvicos inlicrentes iL su11 
n:anpt:•nr;ií.o. O proj_edo da. Gamam negou esSL\ 
drrerto n:os ~,;tJ·ang·en·os, JlO!ldo·sr•, pol't11nto, om 
contradwçao eom 11 thcot•Ja de tortos os llovos 
modernos. A cmend:t do Scnndo eorl'igiu, muito 
IJelll, 1c seu ver·. esse dPJeito, n,clmittimlo como 
ele L ores m u nici paes estrangeiros, duchLs 'certas 
c rletm·miuadn.s cundiçües. Portanto, tem-se 
conflrmmlo nquillo f[lle rlisse tt pl'incipio. isto 
e, que o Senado Jbi muito mais libl'ml em 
,;uas .. ernend!l~, consultou m;Lis de perto o ver
rlnrlmro cspll'lto tlemocr•atico do fJUC 1t Cttnmm 
dos Deput.ados. · 

\'oltnmlo esse pr·ojccto:'t(juelllt C·<mnl'lt mms 
romm a,; nlcemçüeR fi.!Has pelo Semulo <Jtie fo
mm acecitas por ella. 

O Sr. Pre,..iclente-Vão •cr vo
taela' as emendas do Senado ú. pr·oposi~•fto da 
Cam11m dos Srs. Deputados sobre a. org-ani· 
sn~'ão do Districto Federn.l, que Jtwam rejei
tadas por aquclla c:tmara .. 

Pam qne n,sas emendn.s sejam n.pprovll.das 
pelo Senuclo, ~~ preci'o que ohtenlmm üous ter· 
ços elos votos presentes, na !'órm:t da Consti· 
tuiç,fio c do rcg-imeuto. 

A Con~tituiçito, <~t·t. 80, c o l'eg·imento, 
art. !JO. nito detet•minn.m qne :t Yobç·ão >eja 
nominal; mas tem-se tidoplado es>e systemtt 
de \'otnr;ITo como meio mais seg·•tro de· ver·ill
ear-se o resultado, it semPllllt!Wit r.Jo q110 se 1hz 
por cxpt·ossl1 disposir;ão d:t Constituir,üo c do 
reg-imento, Pm relnr;iín aos decretos ni'í.o sanc
cionar.los. 

Mas, lio.ie, achamo-nos deantc de Ullllt llypo· 
the:::c especial: temos rle Y·dat· 11111 numero 
n.vulta•lo tle emendas rpjeitn:'as pela Caumra; 
si Jormos vot1u· nominnlmente cntht um11 
dessas emendas, gastaremos muito tempo, 
tn.lyez lltl<'' ou tt-es sessões. 

Assim, em vi::w. d1t especialidade do ca:>o, 
lembro ao Senado o expediente do lhzermos as 
votn.ç•ües sim bolicm11et1te, con tmHlo-se em Cltdtl. 
urn1t dell<ts os votos a Jiwor· c contra, de 
motlo que. em l'claçito 11 caeht emenda, se possa. 
verilktll' si h ou Ye ou ni\o os <lons tct•ços exig
idos pelo regimento ; e poetemos mesmo mt 
no,s:t ;teta. mencionar, a l'espeito ele cneht unm 
rln.f' ememh~. o nunWJ'O elu votos em um e em 
outro scntirlo. 

Sinli.o houver !'ed;tma<;fio. Pl·itm·Pmos assim 
o tlisprmclio do tempo com a clmnuul11. pitl'a a 
vol.ar;iio nominal tlc cadn. nm1t das emendas, 
litzemlo n. votnç•~o symbolit.·<L. ppuirt~los,) 

O SR. Er.YstmMAu·rrlís-Economia. de tempo 
:::cm prejuízo do tmbnll1o. Dert• dizer· que, emi•rg·1·1t get•al,tts cmewlas 

accei I ns fJtinsi que lomn1 sobt•o detn.l hes; mas 
aquellas que 1woem•avtcm l]111. ú. lei l'C"'l'l\S ele AelntJHio·se pl'csentes 32 Srs. scundot•e:;, in-
vm·t!nrlciro systemn., Jbt•um dcspi·esmla; E rle clusivc o St·. pr·r•sirlente, pl'Ocerle-~e iL vota~iw, 
nutncir·a .. que, s_i viesse 11 set•lei esse Jll'ojcci.O, com o se~uint.c t•c,;ultado: 
I I t 11 f S1io ap[ll'O\'tllln.s, [lO!' 28 votos cOJltr,·t tres, ;t'l'•SO· liU LJ:.•i'llllt. IL· lO, 1\ J•anflllCZII. de tlÍZCI', -
um t•nt·u specimen que niio l'ccommenrii<!'Í<L ns seguint0s emendas substitutivas : 
o~ crcrlitos dr' umvovo civilisndo. Ao art. I." O Di~tricto Federal, compre· 

Sejn. isl;o dil:o entre parmll.lwsis. Nestas con- lteudenrlo o tcl'l'itnrio do antigo I~nnicipio 
rliçiie,, lltl' pm·e~e qu~ as emoudas ,ii~ <t]l]ll'O· neutro, tem JlOl' st~de n. l'idndr do Hio de .Tn.
v<tdns uo ~l•lliH]O est.uo em cun<lir.f,es de con- lleÍl'O e contiuún •:on,l:itui<lo cm município. 
tinun.J' a uwrcccr· o seu npoio. Elia~ niíu Jbmm A g'l'l'l'llCÍlt dos seu,; neg-ocias st•rú. encnr· 
suh<til.nidas peltL Cnma1•n por Olitms que mc- t•cgncilt it um consel!to <lelibci'tttil'n c<~ um 
lltm• cr:nlSltlt:r•.m ns interess,·s )Jllldicos nem as prel\•itn, de accnrrlo com o fJlll' se tlispue nos 
ncr·P.'-''Jdnt!Ps Jnhet·ente~ no J'J•gimt•llllllmieipnl,l 8eguinlcs capítulos. 
pt<t't.<. o qual t:rntn-se de lcg-islt<l'; conta, por- Ao nrt. Z" AlL•m uns tnxns que acl:uni
tnmo, que o ~euado ainda llllHt wz eoullt·- llll'nte arrec~rln, o i\Iunicipio Fetleml pouerit. 



I 
I 
1 
! 
i 

]88 ANNAES DO SENADO 

decretar todos os impostos que não forem d<t 
privativa. compctencia, t1:1 União. 

E' tl11nbom :1ppromd:1, por 21 votos contra, 
lO, :1 s:•guinto omcn:ltt substitutim : 

Ao ;trt.. 3." Toem direito de vobr w1s 
oleiçüe:~ Jnunicip11cs todo,, os c•leitores do 1 1is· 
tricto Fedem! o os cstmng-eiros maiores tlc 21 
tlnnos, sni .J'"'is, que, sendo propriet:wios. pa
garem i mpo;;to preditll c forem domiciliados 
no Liistricto durante um ttnno. 

E' igun lmento :tpJlt'ova,Jn., por 2G votos con· 
tra 5,rt ,;cguinte emelllltt sub;;titntiv::t : 

Ao art. '!." N'~o sito clcgivcis pat·n mcm· 
hros do go>'Cl'no municipal: 

!•, os que não HJrom cidadão: hrazHeit·o;: 
c eleitores; 

Por 22 voto;: contra 0: 
2", os qnu n~o til·erem.p~lo mrnos, seis me

zes de rcsidench1 no nmnicipio. 
E' reip:citadn,pol' ter obtido Hi votos coni,J•:L 

15, a, scg11inte emcnd:t subst.itutiYn. do n. S 
do reJ'et·iils :trt. 4.": 

<<Os llimdores, snh-dlroctorcs. omci:ws maio· 
l'cs; cl;ell~S do secr;ITo o quasqner outros l'nnc
clonario,; fJIIO rlit·ijam on atlministrcm rcpn,r
tiçücs municip:ws c .ledm·:ws OLL suas depcn· 
dencias.>> 

E' amwovnrla por 2G Yoto;; contr:1. :i, n. sc
guititc emenda sn!Jstitutim do n. O do rclc'
rido at•l;. 4"; 

<<Os nll'mhros elo . go\'ct·no munic:lp:tl que 
tiYet·cm sorl'ido no ultimo anno.» 

O Sn. Pr:Eswr;;o.;m tliz qne, não constando 
do oflicio !lo 1.'• secretario da. Cn.m:tr:t dos Dc
Jllltados qual o destino qrw te,·c n. em:•mln. do 
Senn.do, ~nlJstitntira do n. ll tlo at·t .. J. .. , 
considera-a. como rsjcitatl:t put· Hquclla. c:t
mrtm, c Yae submottul-:t a votos. 

E' appt·ovud:t, pnr 2ií YOtos C'OllÜ':t O, n. JMll· 
cion:ttlH. cmrn,Ja, a"im conccl>iil:t: 

«Os aposentados cm c:tt·gos mllnicip:ws.>> 
São, SIIL'Cessi vamcntu, approYadn<, pn;· 2:i 

votos contL·a O, as scg11 intes emenclns ~lllJSti-
t.utivns: · 

Ao aJ·t. li." ,\~ J'unc,:fit,s lngi,lal.iYns ~ct·~n 
oxerdda~ pC'lu eonsellio tloliiJL•i':tti v o. 

Por 13 votos contrn. IS: 
Ao n.rt. 0." As sessões do conselho serfiQo 

publicns c sri pocloriio ter Iog:1r quundo se 
aclmr presente mais de metade de seus 
memht·os. 

E' approvach1, por 25 Yotos contm G, n. se
g·uinte emenda,: 

Ao rtrt. IO.Supprima-sc o n. 2 
E' approvacht por· 2:3 votos contrrL 8, <I se· 

guinte emenda, suhstitutiv:t: 
Ao :u·t. 12. Cada membro do conselho 

muJJicipn.l percebcrit o vcneimento de seis con
tos ele ruis a,nnuaes c o pt•c,<idente do mesmo, 
conselho o do oito contos rle t·ôis, sontlo :1 
i.er·r,,n. p:n·tc d'o >·cncimcnto consideracl:t g-ra,
ti!icaç,fto pOl' lauore. 

E', nn:1nimemento, ro,icit:lllrt a seguinte 
cmentlrt substitntiva: 

Ao :ut. 13. Para ns Yagas qno occorre 
re m no conselltiJ até o vcge~ imo mez prece 
dct··se·h<l ;';, clei','üo dentr·o de 30 r! ias. 

Parag'r;tpho unico. ii' o caso do vrtg;o,o pre
lo i to communico.;•it immcdil1t:1mente ao pre
sidente tlo cons:•lho p:m1 que cst:~ r·csolvrt. 
Decrarmht :1 V<t!i<1, o perfeito pwvidcncitwr1 
~u bt•c a e!eiç,ão. 

E' approvn.cla, pm• 2:3 votos contm 8, a se
guinte ememtla Silbstitutiva: 

Ao al't. 14. Niio pmlet•ão scr.vir conjunc
tllmento no consell10 municipal: 

l. Os ascententes e rlescenclcntcs, irruiios, 
cunhados, sogro c genro. tio e sobrinho.» 

SiLo rqjeitndas, pot• ll Yotos contl'<1 20, ns 
seguintes emendas substitutivas: 

Ao :wt. IG. 
§ 4." Regular o.s conüir;,ics de nomeação e 

suspunsiio de empreg-ac!o;; tlo totl:ts as rep:w· 
ti1;Gos municiprtes, mio podontlo, porum, crear 
llt'lll rt•st:tbcleceP empl'egos sem J?l'tlYii1 au
tol'is:tr;iio do Sen:ltlo Fedct•:tl. 

As :tposcnbdot•itt set·ão regulmlas lJDl' lel do 
C o ugrcsso. 

§§ :i" r. ii" Rcrli,jn.m-so cm um st'> p:wagr:t}lho,, 
pcln se~uinto Ji",rmtl : 

O;·ganis:n :tnmmlmcntc, o orr;nnw.nto do mu 
!lieipio,!lnct·ntando as degpt~za:-:,Hxiui:IS :1s tu.xn.~ 
uer~es . .:.;nl'in8 para o~ sm·ri1.~o:-; nn1nieip:ws, Pe
g·nlnndo n. ttt•reeudar:ão. g·nat·dn, e applicac;ão 
tl:t dc:sp2z:t. (Por lO I' o tos eontm 1:2). 

Ao :u·t. i." O eonsr•ll;o 1111111ieip:tl cnmpor· 
se-lm de ];, mcml,ro,,; (int.eilll~mte') l'!Pilll' nm• 
todo o di,;r.t·ido lhl~r:d. it plut·:.tlitlaile do i'o-
to:<, ]101' U:'Cl'Ui.inio clu lista, YOI:lliH]O "lll[n, t'lei· SITO li.Jljll'O>'ll,tJa.~. pül' 22 yol;ns CoiltJ'n, 0, aS 
tot· cm der. nomes. s:•guintus emonthts ~uiJstitutivas : 

~ · ,. 1' " ") ,\o n.l'i',, J5 : 
~"llllJJI'IJila-su o s u o s :....• jJ:I~ .... ~l. a. ~t·l' 

§ 8'1 Regiilm· :1. n.tlminist~J·ac:~.o, :tl't'Ct1!ln.-llr1rn;,;·t·nplio 11 nico,» . _ , . . monto, li>I'O c n!Ug'llcl elos Lt•11s moreis e im· 
Sao l't'.Jl'li.adas a:' scg·uml.es t'llll'nilas ~11b- lllll\'l•i~ m11nicip:tes. 

stitutins: a) O eonsollio munieip:tl ,,., pntlr•ril. von· 
Aoa;·t. R." Os mr•mlJf'Os :lo cun,cll;o mnni-l'.lul' IIL.L t.;•uuar hen~ in.lmovei~ :h.' .lllllnidpio 

cipn.l *'l'Vi;•;'í.o por 2 ::niJII:'l, po;· ado votnrlu em duns :;cssi,r;; :muu:tc:< 
(Po;· !li Yot;r>;: uont;·a !:i. ~ucce:;,;i\·:t,; o pot• tluu:; ttJI'i;o., de votos. 

' ' 
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v) Não poderão concorl'Cl' p:1m aC([Uisi
·ção desses bens os t'llncciomll'ios municipaes, 
.nem os membro~ do conselho que 110unreur 
deliber:ttlo sobre :1 tl!icnaçiio tlos mesmos 
'bens. 

« § 9' ResoiYer n. desn.propr·itu:ão por uti· 
lida.cic mnnicip<tl, ;cutorisat· ti p1·opositnrn. e 
desistcncin. ou :tlmndono das ncr;ões que inte· 
ressn.m ao município. L1cm como o ttccot•tlo on 
composição nos casos qne não Jbrem Ycdados 
:peltl lei. 

§ 10. llesolvet• soi.1l'e tt compra. dr. i mmo
veis, quando exigidos por utilirhde JlUhlictl e 
solJre lt re:llizaç;i.o de obras, r:ujtL neccssidltde 
ten1m sido reconhecidas. 

O Srt. A::>TO::>IO B.\E:\'A (nela m·diJiil)·-lto::;o 
·11. V. Ex. que consulte ao SeniLdO si eonscnte 
na su~pensiio dos tml.1:1lhos por lO minntos, 
pttm tomn.rmos tdgnm desc:tnr:o. 

Consulttvlo, o Senarlo consc1lto. 
Suspemlc.so lL s~ssilo. 
A's :3 liot·a.s d:L ttmlc•, continüa. n. sess:i.o. 
Tendo t!c proseguir :1 Yot:lção interrompida., 

verifica-se niio htwel' numero lo::;:Ll no recmto, 
:pelo que faz-se tt c1ntmarln., it qtml deixam de 
.t•espondcr os Srs. !lft1no~l Bttmta. Gome.nsoro, 
Elyseu i'l'!a.l'tins, Them1oreto Souto, .rosu Ber· 
nm•do, Oliveir·n. Gaivão, Anmro Cu.valcn.nti, 
T:wares Bastos. Braz C:trneiro,Gonoroso ~I:tr· 
(jUCS e Luiz Delfino (11). . 

Não li:wendo numero legal, ficlL tldmdtt tt 
continuação dtt votação. 

O Sn. PtmsLPE::>TE diz que, tendo-se retirado 
'immoclilttltmente muitos dos Srs. scnaclot·es, 
responderam it chn.madtt, e aclimulo-se no re
.cinto, lLpcnas, JQ, vitc,mt Jiirma. dus preceden
tes, levrmüw tt sessão, e llesignll pttrtL ortlem 
.do ditt 9: 

Continuaçii.o dn. voütçilo interrompida das 
.ementln.s do Senado ú. proposiQiio d:t C:LJ11lU'tL 
.dos Deputados n. 4:3, de 1 SD I, sobre :t org:uli
sação do Districto Fetleml, as quaes foram l'e· 
Jcitad:ts por aquelln. cn.martt; 

3" discussilo th p1•oposir;iio cltt Cn.mn.m dos 
Deputatlos n .. 1, de 189~ .• mant!m1do rag:.tr. ao 
llttclre A1.1tonio Ma.rtucm o !].UC lhe .e dt.vHlo 
por sct•vJç,os prestados em J:wor• dn Jllllllig'l'tt· 
çüo. . 

:3 11' dittt da. proposiÇ'ÜO dtt mesmlt cn.mn.m 
n. 15 de 1802, concedendo n. Antonio Via mm 
Gonçalves Ft'll~·n, fiel. do thesomciro dtt Caixa 
Amortisaç~.o. seis mezcs de licenç·n, com seus 
vencimentos; 

I" dita do pr·ojecto .do Senado n. 2:3, de 
1892, conce(lendo lLillllJStin. aos revoltosus do 
estndo tlc nl:ttto Gro~so. 

LeYttnüt·SC tt sc~sfío :'is 3lloras e lO mmutos 
-tltt tarde. 

43" sess!o em 9 de inibo de 1892 

!'J·a.dda;~cirl do 81·. Pnldc:t!G da ,1Io1·acs 
( cicC·)ll'esidante) 

~C':\[~fAl~rn- Clcn.~n:uln-LoiLnL':t da nct'l. ·- AdiamonLo 
c\rt. \'ntnr;ii.n- P.:n•EnJr·:~:·J•g-Pitrccet•-:\nJnCal;iio pnt•n. 
11111 ltlernht''' da conunissii.o dn inst.J•ncr:ii:o pnblicn.
-OgtJE:.r JHI 111.\-Adinmcntll cio votn1:;·~~~ das o;wm<ln~ 
do _:ienadc, ;'l pt•opo:.;içii:o n. -'.a- Vota1;~i.o das pt'ODO• 
Sti.'III~S IIS, ·_Í n {~,O da prnjoct,n 11, 2:1- .Arh:t!IICllltO dn. 
\'~1t:H:ii.n -:-:n:{p:•n:--ãn d:~ ~cssii.o- Ro:thu"tlll':t rln. SOS• 
s;~q - nbsel'\"1\(:-•ies dr1 ~~·. pt'eSiflonto- Ul'lli! H do dia. 
p:trn U dn I!OI'l'!HÜO, 

Ao meio-r.litt comparecem :~o St·s. senadores, 
n. saber: Prudente de l\Iomes, .To5.o .Pedro, 
Gil Goultl!'t. Antonio Dacna, Thomaz Cruz, 
Sonzn. Coelho. .Toaqnim Sn.rment.l', Nina Ri
beiro, ?llanocl Bttral"· Cnnhn .Tunior, Gomen
soro. Ct'llZ, Elysen i\Ial'tins, .Tos:J Bernardo, 
Oliveira. Gn.!Yiio, Amaro C;cvn.Icttnti, Fir·mino 
da Silveira, T:tmres Bastos. Ro~n Juniot·,Vir· 
g·iJio D:tmasio. Domingos Vicente, Sttldanh:t 
?~Iarinlio, ,Jon.quim Felieio. Amm·ico Lobo, .Joa
quim de Souz:t, Silvtt Cn.nedo, PMttnhos, Ge
neroso l\Iarques, R:tulino Hom c Luiz Dei
fino. 

A hre-~e iL sessfi.o. 
E'Jid:t o posttt em di;:cussilo,tt qmtl encerra

se sem d<>ba.t3, tt(lin.ndo·se tt vottu,,iio por nilo 
haver ainda. numero lcg·a!, a acttt da sessão 
anterior·. 

O SR. I" SgcnETARJO dit conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Tclcgmmm:~ expedido do Desterro, estado 
de S:tnttt Cathm•intt, tltttado de 7 do corrente, 
assim concebido: 

.Rio-I" secretario elo Senado.-Em sessü:o 
solemne do Congresso foi hqjc promulgada tt 
constituição e em seguid:1 eleito pre~idente do 
estudo e do Senado tenente i\Iachlulo, presi
dente .-Inteirado. 

30 ttuthenticns dtt eleiçlio senlttorhtl :t que 
se pt•ocedeu no estado de :Minas Gemes, nas 
111 e 2" secç.ücs de S. Domingos do Pmta; nas 
l • e 2" de Ponte Nov1t; nas 1" e 2" de Pttlma; 
na.s 7", 8" o ga do Pará; nM l 11 e 2" ele Barba
cenn.; mt 211 de i\I:wiann:1; nas 211 , 4" o S• de Pi· 
mnga; nn$ 1" e 2" de Furquim (1Itll'Í!UJntt); nas 
l" o l-1 11 deL:wrns; lUL :~··de S. de .Toiío d'El
Hey ; rm 1" de Ouro Preto ; n:1 ,JII do Serro ; na 
I" tle Limn. Duarte e unicas de S, .Torga dos 
Jlhcos (Brtrb:teentt) ; t!n. Ciwhocir·a. (ln BruillJtdo 
(MtWiltnnn.) ; de Entt·e·Follms (Cn.ratingn) ; de 
Ypil'llllg'll (Cm•yeJJo);clo Cltlldeas(Campo Bcllo); 

' i ,., 
. 
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----------------------·----------------------·-----------
do S:tnt'Aunn. do .hteat·é (O li l'cir·a.), o de Capim 
Br•mwo (:O:a.ntn. Lttzia), c tres n.ntlwnticas th 
oleio;ii.o st•n:ttor·ial a que se pr•oeedt•u 110 cstrtllo 
dn. Bn.h la, nas 1 a o 2·1 S,lcQtiOS dn. l\ftLttn, de S. ,loito 
c unica. do S:111t:t Tlio•t•ez<~ do Pomlml.-A' com
missiío do constituio,'fto e poderes. 

O Sn.. ;2·' SgcJu~:T.\RIO h~ c fica. sol.Jro it 1nesn. 
afim rle ~L'l' tliscutirh nn. pl'oxim:L s~s,:iio, de
pois de i mprc·sso no Dia,·iu do C "''f''c .• -.<o, o 
segui ntc 

PARECER X. JO:J-Jll~ I802 

O C:ongr·c~so Xaciunal dect·et:t : 
APL. I." Ao~ empre:.;ados da. arrecaçiio do 

imposto do g:ulo siio :dJOilltdos os vencimentos 
que percelJiam antes de su:t reduc~ito pelo clo
crçto do I -l tle dezemut•o do 1880, /lx:tndo-se
lhes por·cetJtug-ens ou qLtotn.s que os cquim
lham. c<tlculadns St>l>ro tt mórli:t tla remltt do.; 
dons ult.imos oxcr·cicios. 

Art. ;!,, o Aos uw;.;tno:; omp1·cgados 'flcn, ox
tensinl a concece.'S:io de tlposent:ttlol'i:t, se
gundo as leis etn YigOI\ e sol11'e a. IJn,se de 2/3 
dos vencimentos. · 

Art. :3." Nas posontadol'ias dos funccion:trios 
sem onlenado Jixo, os 2/i.l dos vencimentos, :1 
que se rcfet·c o n.rti:,:o t~ntccedcnte, serão c:Ll
cultulos sobro tL m~ditt dos vencimentos atl· 
nuaes no ultimo qu:ttl'icnnio. 

Al't .. 4." llel'og-nm-so as o.lisp8siç:lies cm con
trario. · 

Sn.l:L tias commissiocs, 8 rle j ullto de 18D2.
A,itedca Lobo. - 1'tww·es llnstfH. - .tlfanoel 
B{lralfl, 

O Srt. Pm~i;IDE:>:TE nomci:t oS!'. Nin:t Ri
. lJCi!'O p:tr:t. senil• n:t commis<iio de instt·nc~iio 
publictt, no impetlimento tlo S!'. C:ttunrltL. 

ORDEM DO DIA 

O Sr:. Pt:ESH>!l:>:TE diz que, niio lmventlo 
ainda nutnero Io:::al, flcn. ao.liad:t pat•tt qu:tndo 
houver• osso nnmu!'o tt continuação dn, votação 
intet·t·ompidn. dn.s cmenrlns tlo Senado :'1. pro
posi~ilo tl:L Cam:w11 dos Deputados n. 4:3, r.le 
1801, sobre a. Ol'g"n.nisar;iio do Districto Fmleml, 
as qun.es Ji.mun rejeitadas por arjlwlht ca
mttl':t. 

Seguem-se em 3" diSC!IS'iiO, tt qual ri sem de· 
lmte cncm·t·ada, mliando-se :t vot;:tç,ão pm· Jil.!t:t 
rle numero legttl, :ts proposi,"jes ü:t Cutnn.t•n, <los 
Deputar los: 

N. -l, rio IRO:~. nmmlnnrlo pn.g-:\1' !LO padre 
Antonio Mn.rtucci o q uo lhe é dovio.lu ]lO L' ser·
vio;o., [H'estu.dos em J\wor· dtt itmnig-J'nr;ão i 

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

N. I3, tle 1802, concedendo a Antonio Vin.n 
na Gonçn.lves F1•ag·tt, fiel do tltesout•eil'o dn. 
Cn.ixn. dn. Amot·l;isa.r,,i(o, seis mezes de licençtt, 
com seus vencimentos. 

Ent.m em 1" tliscussito, a qual ó tn.mbem 
sem delJutu (•ncert·ada. n.diando-so ig·tmlmen to 
:1 vot:H;ito por Jitlbt de numm·o lc:.;n.l, o pt·o
jccto do Senado n. 2:3, de 1802. concedendo 
n.mnisti:t aos revoltosos de l\I:ttto G!'osso. 

O Stt. PRESIDI~="T" diz que, tcnrlo tLté ag-om 
compm·ecio.lo n.ponas :30 Srs. sen:ulo!'cs e como 
n. m:ttel'i:t :1 tmtat··sc c:troce de nunwro le!!al 

1 - . u ' v:w suspcm e!' n. sessao por mota !tora, afim 
de vm· si comp:u·cco esse numero. 

Suspende-se n. sessito ao meio-di:t o 40 mi
nutos. 

A' l hot•tt c 40 minutos dtt tarde rc:tbre-se a 
sessüo. 

Comparoct>tn mnis os Srs. Cttmpos Salles e 
Esto1·es Junior. 

Dl'ixam de comparecet•, por motivo justo, 
os S!'~. Cn.tltlula. Almcid:t Bar·reto, .fo[l.o Neivtt, 
:llont.nii'O do Bar;·o;;, Bt·az C:wneiro. E lnarclo 
Wnndcnkoll,, Al'i,tides Lobo, Aquilino elo 
Amn.ral c Pinheir·o Gtwdes ; o sem caustl. p:w
ticipu.dtt os St·s. Fmncisco iV!aclmdo, Tlleoclo
rcto Souto, Coelho c Campos, Laper, Rttnp;e! 
Pestana, .Jou.quim lllnrtinlto, Sn.ntos Andr:tde, 
Ramiro Bn.rcullos, Pinheiro Machado e .Julio· 
Pro bt. 

O Sn. PttgsJIJI~X'l'll - Compn.l'eccrn.m 32 
St·s. seuatlot·es ; m:ts .dons destes l'etira
l'lll!Hm : o~ Sr;;. Generoso M:wques r. Thomaz 
Cruz, tewlo este communicatlo ir. mestl que o 
fazi:t por Iv•g-ocio de naturez:t urg-ente. 

Niio ltn·cmlo assim numero legal p:tm po
der se continuar a vota(;fio rla.s emendas do 
SentLdo, ú. lll'Oposir;ão da. Ca.tn:tl'th rel:1ti nt ir, 
m·g-anis;tr;fio do Districw Fedet·al e das outras 
mn.tel'ias cujn o.liscuss;io ficou encermo.h\, vou 
lemntar tt sessão e tlesig·no rmm tt ordem 
do di:t 11: 

Discus,;~.o unic:t dn. rcdn.cr;ão do projecto do 
Sen:v'o n. 18. do lHD2, l'Pg-ul:tndo os venci
mentos e n.posentndol'i:ts dos ornprog-:tdos do. 
:u·t·ecadn.<;ão do imposto do gndo i 

Continun.çi"LO dtt vot:u;ií.o intcnompirltt das 
emomJn.; do Smmdo ,·, proposic;i.o tltL C:tlllttl'n. dos 
Depnt:tdos n. 4:3, do l8Dl, snlJre ::. ot•gnnis:t~fi.o 
do Dist!'icto Fmlcr:tl, n.s rttmo; lbmm rc~jé•it:tdtts 
por aquelhL c:tm:tl'a. i 

Vot:u;:i.o, um :3·• rliscussito, tl:t Jli'OJlO~ir;iLo tl:t 
Cam::.t•:t dos Deputados n. ,J, rlo 1802. nmn
olanllo p:tgn.r· tw pn.tlt·e Antonio 1Iartucei u quo 
lltl' ú rlel'ido pnt• sorl'ir,•OS prestu.dos em liwor 
cln. ímmig·r·tH}ilO ; 

Vntno;:i.o, elll :l' rl it:t, dn. proposiqfi.o tlu, 
mesm:L camtw:L n. JG, rle 1802, concorlcno.lo a 

- - -
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Antonio "Virtnnn. Gonc;ttl vos Fmga, fiel do the
soureiro dtt Crtixa tla Amorl;isrtr;i\o, seis mezcs 
de licenr;tt, com seus vencimentos ; 

VotaçiT.o, cm I" ditn., elo projecto do Senado 
n. 23, ele 1802, concedendo amnistia aos re
voltosos do estado de Mtttto Grosso ; 

3" discussilo do. proposir;ilo tln. Camarn. dos 
Deputados n. !4, de !802, concedendo ú. viuvtL 
e Jilhos do Dt•. TobitLS Brwrrto de Menezes a 
pensilo tLnnun.l de 3.: ü00$000 ; 

3" dita, do pro,Jccto do Senado n. 20, de 
1802, autot•isando o g-ovel'llo a contractar, com 
quem nHtis va.ntagens ofrerecer, o serviço t!e 
reboque, J!Ol' meio de vn.pores e pelu pmso tlc 
lO annos, nas httrms dos rios ltrtpemerim e 

. Beneventc, no estado do Espirito-Srtnto. 
Levant::t-se a scssilo à I hom e 45 minutos 

tla tarele. 

44" sesslu Bill 11 da julho de 1892 

P;·csidcilcia rln 81·. Pr·urlcnlc de J[o;·nc,· 
(vi ce-presidente) 

Stl:O.!)f.\H.T t-Gh:wwfln-Lei!lll'l~ ,Jn. nc~'l- Explicnt:~o 
cln St•. Ül1110t'n~:"! :\frtl't{ll~'~-Ji:n~ot'L':JIJHmt•' drr cltsctt)Osao 
ela neta o ndi:lmellt!l d:L \'.ltltr:ih- J·:~:I'JWICS'I'J·:- Pu
roct~t·- I 1i'Ojnctll- llHIII•::'>I lloJ lll,\- r~IICI!I'I'rl.IIWJltn I ln 
tli:-;cns~t"in rl:t l'l•rlncr,::1u no {ll'11joetn n. L~ I' adin•ueulo 
dn \'otnt::'i,, -Oh~n:•v:lt:•ifl~ cln ;:,;,., Jll'osidonlo- Dts~ 
C'l~•!-i:ln rln {H'np·1si':-~o n. I i-ll~cttt•sos r!n~ St•fi. Cnnlbo 
o Cn:upns íl Lu i ;c lla!Jiurl- Arlitunontn dn \'Ota~.~ão
!•;ncot'l'llntCJiltn drt lli..;cnss:'i·l dn pt•njnct11 11. 20 e:111in-. 
tnento dn vot:11::1o- ( lhsnl'\'n~:tes tfo :-h•, pre:üdunLo
O!'d<m do clin pnt•:t J2 1ln r~ot•t·ÕutJ~. 

Ao moio-ditt comp:trccem 2! Srs. ~emulo
res, a saber: Pt·udent.o delllomes, .Joi\oPeclt·o, 
Souza Coelho, Ninrt lUl1eiro, Manoel Bttmta, 
Cunlm .Tunior, .Jose Bernardo, Trwrtres Bastos, 
Ros:t Juniot•, Coelho e Campo•. Virgílio Da
mas lo, Domin!.(OS Vicente, 1\Ionteiro de Bttrl'OS, 
Stt!tlttnlitt ~In.l'inho, Amorico Lobo, .Joaquim 
do Sou~tt, Silva Cn.nmlo, Pttt'ttnhos, Generoso 
Marques, lhwlino Horn o Ramiro Bttrcellos. 

Abre-se ;t scssilo. 
E' .licltt o posta cm tliscussi'io :t neta da ses

são ttnterior, 

<> I"'r. GenePO'"'O l\Ln.1•r1ue.-:
St·. pt·esit!onte, pt•eciso dm· no Senado uma. ex
plicar,ií.o em r·ol'eronei:t it pttrtc tla act:t que 
t.mtn.' tlo meu comprL!'ecimou to o tlit minha ro
tilwlit n:t ~es,,ií.o de sa.IJIJatlo. 

Di~ a actlt que <tO meio-t!in. compa l'Occr·am 
;30 Sr8, semrdores, o cnt1·o ostc~ menciou:t 

o meu nome c que, osgotncla n. mat,,l'ia ela, or
dem do clitt, c nfío htwendo m11nero par:t vo
t:u·-se, sendo jr't mcio-ditt c qmn·mlttt minutos, 
V, Ex. suspendeu a ses;ilo por meia hom, 
ttfim '"' espemt· o comparecimento do mais nl
;::uns Srs. sonatlores pttt'tt verificar-se n vo
tn.c,:ão. 

A· I hoi·a e !O minutos eht tarde, diz aindtt 
a acra, l'eahm·ta <L s2ssilo, e tcmlo compnrecido 
mais alg-uns Sr~. senndores, não se pude, som 
emhm·go <lisso, proc~dot· iL votnr;ão, pot~JUe 
dons scnntloms, cu c o Sr. Thomaz Ct·uz ha
víamos nos t•etiPado. 

Don.> dcclnmr ao :>cnado que ni'io csti ró pre
sente it alm·t.um dn. srssão; motiYos inteit•tt
mentc alheios iL minlm Yontndc não me Rer
mittir·am compttl'Ccrr r't hot•tt rcgimcntn.I. Che
g-uei justamente quando\'. Ex. ncn.baYa de 
smpemler a ses~iio. Nem siqucr eutl'Oi no salão, 
porque !'ui ttvistdo por· um dos nossos colle
g·a,; ele tel' sitlo levn.rttatht tt se~silo, sem te1· mo 
declatmlo que teria de ser J•eaberta dLtl1i ít 
meia !10m. 

Decltu·o ao Senado que, ~i soube"e que teri;1 
de continuar a. ~essiio, eu ni\o tel'ilt me reti
rado. 

Foi ptnn. esltt explic;tç,lio que petl i tt paltt ym; 
Niio !Jtt\"Ciltlo mu.is fJUCill fitÇJL obset'Y<'\'Ões, 

ence!'l'a-;e tt eliscuss~o. lllliltndo-se n, votaç~o 
por tltlttt do nu mero legal. 

O Sr:. I" SJWJlE'I'.uuo dít conin t!o segltinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio dtt ~Itwinlm. datado ele 5 tio 

cot·t·cnte. restituindo, de ordem tio Sr. Vice
Presidente drt llellll h!icn. n m dos rtnto
g-t'ttpltos. jit ;;:tncc:onado, do decreto tlo Con
re;;:;o ::\'Jtcional, tttttorisantlo o g·ovorno n. con
ceder u, Adolpho Fortumtto Httsselnmnn as 
honras do 11osto ele ca.pitilo ele li•ttg-ttta da ttl'· 
mada wwiona!.-Ao ;u•cllivo o nutogt•ttpho e 
communiquc-se ti outrn. cttl!lttl'tL. 

Do prcsitlente elo ostat!o do S:tnttt Cttt!nt
rintt, clrttado de 27 tio mez findo, tmn;;mit
tindo n. rept•csent:u)i'Lo que diversos lle.~oei
n,ntes impoJ•ttttlores d:t c:tpitttl daquelle es
tado , dirig'ümtto Scnatln, :LCCJ'Cit do t!ect•eto 
n. 803 de 20 de :tbril ultimo, quo estJtbelece 
a.s lil.ctut·as consulttt•es.-A's conunis,;oes de 
comme:·cio, ;tg-t·ieu!t.tu•tt, int!ustl'itt e ttrtes e 
tlo tlnan~ns. 

Dn mcm do Senado. do estat!o do IIli nas Ge
t•aes,tlatltt!o elo ·I do cot·ronto, commtwicando 
que aq uella eot•pot•tt\•ilo appt'OI'OU a iwlknç,~to 
de um tle soJtB mcmht•os, nfim elo quo ~0.111. 
lcntni.JJ.dlt n. excepr;ií.o tlotot•minatla no ttrt. I n 

elo tlcct•oto n, 328 do 28 do junho tlo 1800, 
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com rclaç:í.o ,·,, t•nkatl" n<l:l pol'lo::~ dtt Repn
blic" do,; int!igcna;; tln.,\sia. ctln. AJ'rica .. -A'>: 
commi,:,;,·,e,; de coloni;;~r,•ilo e tlc flnn,Jir;:L:;. 

Do consellto di redor do Clubrlc Engcnli:Ll'i:t, 
d:tt:lllo dt'i>lct c:t.pit:tl de O do cor!'ente, re· 
mcttcndo " rilpt•cs~ntnçiLo qne ii. cow;itlrmt
~iio do Scn:trlo snhmt,tte o mesmo clulJ ülll 
J\wot• d:t prompt:L dect•cta~ão de auxilios it::: 
indust,rias.-A ';; eommi;;,;ües tle commercio, 
:J,gTicnltur", imlnstl'in, e artes e de fln:w~as, 

O Stt. Dom:-.aos YtcKSTI' ( sr!•·vindo rlo 2" se· 
ci"iJIIII'io) le, e Yac '' imprimit', p:tm cntmr· nrt 
Ol'dem dos tmb"lltos, o seg-uinte 

P.\1\ECE!t X. IO·l-1802 

Considcrltlldo que, c~-vi do a.rt. G•l da. Con
~l.itui~·~o. portenc2m aos cst:ulos a.s terra.s devo
lutas situn.da:l nos seus respectivos iel'!'itol'ios, 
snl ro os cnsos pt'e\·istos no mesmo :wtigo, não 
sendo excluidos os terrenos de marinhas, 110r 
ser contt•aPio ao pensamento do leg-islador; 

Consitlerando quo '' lei do orçamento vi
g-etlt;e consigna. tL seguinte verba de l•eccit;1-
Ft'tt•os de tet•Penos de m:winhas, excepto os do 
Districto Fedem! e producto da. rcndtt c posse 
ou ,[, •minios uteis dos tet·renos de marinhas, 
nos rc;·iiws da lctJisla!!r1o em vig·or; 

Considemndo que a citada lei de 20 de ou
tnlll'O de 188i não Jbi explicittt ou implicita
mente revogaria. e nem é contraria. ao systcma. 
de gm•crno, firmado pQI:t Constituição e aos 
pr·incipios nella dcclara,los ; 

. A commiss~o de Jhmnças compulsou tmlos Cnnsidemndo qne, por aviso do Ministerio 
. rb Fn.zenli:l., n. 21, de 4 do corrente, Jbi de-

·os documentos que in::ltrnrm a pew:iio em que d:tmdo n. ue, it visr,a d:1 lei n. 25 de ;jQ de de-
:0. Adclia. Caroltn:t de Oliveir" Ennes 13:tn- ., 
I · 1 · -1 - zemlwo de ISO!, Joi retirado ús municipali
' en·<L pct e que lhe i'C.Jtt reverti( :t a pens:w dado~. excepto :t do Districto Fedcrnl, o dit·eito 
que a :m:t m~.i. n. fin:lll:L D. Cat·olin:t Cr•cilia 1 l' · 1 . 1 . 
Ca.mpo< de O!iYeim, vim':t do finado cl1ul'e tle 1 ü a oral' tci·renos 'o marmta.s c snmcnlc JlOr 

esn 111 rr"P'l•o F'll ·, lc0lt'\·er·1 .. 1 J'ot"' c111 a""'' lei JWClc;·â .~ar estabelecida essn. f<Lculdade; "I i l ic UI l •e' 'Ull:Ll ' · "' ,, I. • 

!. 1 1 t o c· 1 "' 1 · 11 1 Con~iderando, filmlnwnte, qne, por todos 
CCltl" por' cct•e ·0 11 • I v;) 

1 e _::; 1 e .JU 10 ' 0 e~S('S f'nndan1ento~. é dtt mttiot• conveniencit•· 
1800, e as;;im tnélas as inlbrm:uyje< prt•stadas 

. Ft;;~~llll'~ Co~~~~fJ~'~ :~~n~!l;t~~~\~ 11~a~;~a~·1~ t~~~; 1~ :.~~ ~:~~~\~~· ~~~rtli~~~·n~\~a~~~~~~l~t~OI~sg~ ~;:~~~~i t~~ 
1 constitucionaes ; temos :t honra. de oll"erecer iL 

Deputtulos adopton " proposir:ão 11• 2·!0, 1 ele- consideração do Senado o se!!.'Llinte Jll'O.J. ecto. 
rint!O n. lll'ctcnr,•~o. ··· O Cong·resso N:tcion"l decrct:t : . 

Com·em pontlet·a.r que esüt concessão jit :\I't. !." Fica mantido aos est:trlos da. União 
tinhtt si,lo Jl:lit:L pelo g-overno provisorio 0 que o direito de albr:u· os tert·enos de Jntwinhas e 
só :t 1\tltu. de uma 1Lwmalitlade, <Llilts simples e :werescitlos, nos termos da lei n. 33,18 de 20 de 
em üwot• dtL peticiomtt•itt. demopou tt ex- outubro de lSSi. 
11edição do respectivo decreto. t ~ 

AtterrJcnuo tL com missão iL releva.nci" de Ar .. 2." llevogtun-se as disposiçucs em con-
tr:wio. 

serviços prestn-llos ''0 pt'ir., ta.nto pelo ptti dn. Saltt ll:ts sessiíes, 11 ele ;julho de 1802 .. -
peticiomwia, distincto rtlmit•ante, ·como por .l;lton i o Baenrr.-Jlrmoet lJuJ'ata -Nina Ri
seu m:Lrido, que quasi morreu n" sua cadeit·t' 
I · · l '"''''o .-.loaq11iu1. 8nn11ento.-Raulino Jlorn,-

. c. e prolil;;:;ot• d:t E:;cola Polytechmca; c ttlll( tL E.<lut•c., Ji!;do;·. -Sou~rt Coellw.-Jor7o Coelho. 
que se tr':tttt nmi,; de um:L rev:üitl:wão do que 

I. · , · 1 t -GOi<lcnso;·o.- riJ•gUio lJamasio,-Saldanha 
·Cl'CtU'( Irei to novo.e de Jltl,!'Ccer que se,]:L ac op te· Jlrrri;dw. -Cunhn Jrmio1· .-Rosct Janio1·.-F. 
-dtt a. propo,ição da CttllltLm dos Srs. Depu-· Jlrtcltwlo. 
tados. 

S"Ja rlas commissücs, O de julho de 1802.
F. Jll. drt Ctodta .hwio1·.-A. CMalcanti.
.Scrltlanlta Mrti•inho.-DOil/.!11 rJOS T"ir;unte. -Jllon
teiJ•o ele Bw·1·u.~.-J. L. Coelho r! Ow1pos. 

Vem :t me.>a, é lido c, est:tntlo :tpoiado pelo 
numero t!c assigna.turas. vae :t imprimir.· pam 
·entr·ur na ordem dos u-"balhos o seg·ninto 

Considern.nrlo que, cm Yi!'tudc dtt lei n. :33,18 
<lo 20 do outnbt•o de ISSi. lbi translerido its 
camams municipaes tltts antigns provincin.s o 
direito de ttl'omr o., tr,rrcnos do marinlras () 
accrescitlos, passttndo a pcrtcncm• :'t receiLtL tl:Ls 
mesmas corpol'açõcs a t•endLL r]tte da !ti provier; 

-----

ORDEM DO DIA 

Entm em rliscussüo unic:t, "qun.l e sem de
bate cnccrmda., adimulo-se tt votar;iio por l\1lta 
cle numero leg-;ü,tt red:tcçüo do project;o do Se
nado.n. JS de !802, rcgul1L11do os vencimentos 
e aposent:tdoria;; do~ empreg-ados dtt a.rroctt
daçiio do imposto do gado. 

Sr. Pre,.;i<len'te tliz qne seg-ue.;;o 
n:t tll'dem do tli:t tt coutinmtr,,ão lltt votaçiLu 
tla~ emendas rio Senado, rt•jeit.n,rJas pela. 
C:tm:tt'tt dos DcputadnR, ú. pr•oposir;iio dtL 
uw;;nm ctuntLt'tL, n. 43 do ISO I, HOIJt•o :t orga
ni~u,;ão do Districto Fcdel'al, interrompidtt mt 

- - -
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penultinm ~cssií.o, c bom assim tt Yotar;ão das 
materias cu,ia tliscussão ficou encerrada na 
~essão u.nterior, mas, como até agora tcem 
comparecido apenas 27 Srs, senadores, conti· 
nuam adiadas essas Yotaç.ões,ate que haja nu
mero legal. e vassa-sc ús outras materias con
stantes da ordem do dia. 

Segue-se cm 3' cliscussão a proposição dn 
Camttra dos Deputados, n. 14 de 1892, conce
dendo ú vi uva e filhos do Dt•. Tohias Bar1•eto 
de Menezes a psnsiio annual de 3:600$000. 

O Sr. Coelho e Cam1~os-Sr. 
presidente, .iú. rendi gt•aças ao honrado sena
dor pelo Piaully ]!el:t gentilesa com que de
ilmdeu este projecto, del~sa que talvez me 
competisse si, por molestia, não !ora ausente, 
comparecendo na sessão seguinte para ).lor 
meu Yoto sustentar o parecer ele que sou si-
gnatario. · 

E.' certo que com isto não perdeu e só teYe 
:1 ganhar n justiça, o pensamento generoso do 
pro,jecto por ser delbndido com brilho, que eu 
nilo podia !lar-lhe ... 

VOZES- Nilo apoiado. 
0 SR, COELI!O E CAMPO~ .. , C com a. isençio 

com que o fez o illustre senador, e que t:tlvez 
si não me suppusesse por tt•ntar-se da família 
de um meu conterraneo, embom fosse este 
um homem notavelmente illustre, como lumi· 
n:tr, que lbi, da sciencia nas variadas adapta
ções do seu espírito !bcundo e genial (apo· 
iados,) 

Para quem soubesse o que foi o Dr. Tobias 
Barreto de Menezes e a situaçiio penosa de sua 
desolada Jb.mi!in, este projeçto devia pussttr 
em silencio, sem discussiio, como pa.ssou na 
camttra dos Deputados e contllsso que espe
raYa que assim t:tmbem passasse no Senado. 

Desde, porém, que o projecto solfreu impu
gnação, e essa impugnação partiu de um hon· 
rado senudor,que. como o Dr. Tobias Barreto, 
é tambem nnturttl lle Serg·ipe, e que !bi posta 
em duvida a sua justiça e poderia p:trece1• que 
essa duvida. repetia echos set·::·ipunos, por ser 
orgão della um representante daquclle es
tado. 

Mas nem uma nem outra cousa, St•. presi· 
ciente; e é o que me traz ú tribuna. 

Não sei si .iiL ttppareceu no Congresso cln 
Republictt pretenç·ão particular mais legitimtt 
e l'undadtt do que esttt, s<tlvo, se quizerem, t1 
homenagem prestadtt n familia do general 
Benjamin Constant, e convenço-me de que, se 
conlrangel'ia tt alma ser·gipautt si visse re· 
cusado um abulo ú familitt em tJenul'itt do 
sergipano que tttnto lwnrou e mais que todos 
. illustrou u. term de .seu berço. 

Sem in,iustiç•a tt intenç•1io tlo honrado sena
olor por Set•gipe, quando em 1lefesa do contri· 

• buinte se oppue n certas pensões impetrudtts, 
Slt~."t,OO 2::; - V, IJ 

qu~ro crer que, impugnando este projecto, 
qmz S. Ex. dar prova. de sua isenção, come· 
çando, como se diz, a Justiça por casa. 

Permitta S. Ex. que lhe diga que não era 
esta a occasiilo. 

Ou não reconhece o honrado senador ser
viços que mereçam pensõeJ ou outro meio re· 
munerador, ou não está a par dos relevos que 
tanto salientaram e ao mesmo tampo consu· 
miram a preciosa existencia dó nosso eminente 
conterraneo. 

Quanto ú primeira hypothese, dou testemu· 
aho do espirito equidoso de S. Ex., quando por 
sua palavra e seu voto tem reconhecido e re· 
munerado serviços de valia aos seryidores do 
estado; e, membro da distincta classe que leva 
o seu patriotismo até ao sacritlcio da vida pela 
honra e defesa nacional, sabe s. Ex. como, 
por suas leis, tem a nação reYelado consbnte 
e inolvidavel reconhecimento aos benemeritos 
tlessa classe. 

:Mas e de ver que não e somente nos campos 
de batalha. que se propugna a ca.usu. da pa· 
tritt. 

O Duque de Caxias, e Marquez do Herval 
não se recommendam mais a gratidão publica 
do que José Bonifacio e Visconde do Rio 
Branco, nem met•ecem meno> jurisconsultos 
da estatura de Teixeira de Freitas e Nabuco · 
de Arau,io e essa pleiade nota v e! de hrazileiros 
illustres mts sciencias, nas letras, na religião, 
nas artes e nas industrias, como outros tantos 
agentes Jbcundantes propulsores do progresso e 
civilisação do paiz,(jlluito bem.) . 

O Dr. Tobias Barreto, St•. presitlente, foi 
um desses apostolas deYotados, um cultor no· 
tabíllissimo, indeJllsso o raro das sciencias e 
letras no Bmzil. (.~p~cu!os.) 

Sem tomeridade nilo se poderia desconhecer 
o seu profundo Sttber e alta capacidade como 
plliloiopho, ,iurisconculto, publicisttt,!iterato, 
poet:t, polemi~ta e cultor exímio da arte . de 
Verdi, e tudo isto em escalti elevad:t,tão eleva· 
da que não 1bi excedido por nenhum contem
poraneo e poucos o igualaram. 

E e para notar que todo esse sabel' nito fi· 
cou incubado nos arcanós de sua in telligencia 
privilegiada e culta, nem sumio-so com a exi· 
stenciu. tlaquelle que o possuía? 

Quer o Senado s11ber os tmços luminosos 
que de sua passagem pela vidn deixou o ii· 
lustre cidadilo? 

Jit li que smt vida literaritt de 22 mmos 
consta de tres phases, qual mais distinctae 
apreciaYel : ntt I 'ibi lítterato, critico e poeta; 
mt 2" !ttnçou as bases desse novo movimento 
intellectual, que intitulou !!C1'11wni;mo ; lllt 3" 
foi ,im•isconsult~ e professor insig·ne tltt üt• 
culdade do ReCife. 

., 
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Dos seus tmbalhos mais particulrtrmente 1brtuna, si outras riquez11s e thesouros não 
nos ela noticia o Dr. Sylvio Romero, preiilci- foramo ol.1jectivo da sua ambição. 
ando os- Eseuclos do Dirciln, qun,mlo diz : Morretl' pobre, eomo pobre viveu! 

«Com os elementos actualmente existentes O Sa. ELYSEU MARTINs-A ndvocncin, elle 
em meu poder, dei a seguinte orgttnisnçüo aos sempre tt exerceu em favor dos necessitados. 
escriptos de Tobias Bn,rreto : Estudos de Di- o SR. COEL!IO E CA.MPos-Sua familia, por
?'cito Estudos ,\llemr.i~s. Qu~s·tüe,· 1'iqwtes de tndom de um grande nome, não teve, entre
Pitil~snphia e Littcrall.wa, Ensaios ri~· Phitoso- tanto, com que celebrn,r-lhe os i\meraes, !~itos 
phia Cl'itica, M011orcs e Lona o.< ea1 Direito C1·i· por discipulos e amigos. . 
?nina.', Dias c Noitc11 (poesias), Pequenos escri- Se <liZ que, qmtndo pel11 publicação de suas 
ptns c PcMmnentns, Discursos, Polemicas, e fi. obras pretendia constituir um peculio iL fa.
nalmente Ru~.·;hskhtslo e BrirJ(e odeJ• deutsclw milia, aggravou·Se·llie o mal, colheu-o a. morte. 
Sclwiften bJ·a<ilianisclwll Inlmlts · Foi um Llescuitloso, um imprudente t,u,Jvez 1 

«Ao tot.al dez volumes de reguhw tamanho. .o\ h! a higtoritt diz que os grandes espíritos 
A materi!t perdida <le que tenho plen!t !em- que mais serviram a humanidade, os seus me
brança poderia encher mais rlois vo_lumes do lhores bemfeitores, se esqueceram sempre de 
mesmo formato». si ! Não v111em haveres pemnte os explen-

Não é, porem, pelo numero dos volumes dores da gloria ! 
que afiro o merito do auctor, sinilo pelas con- O Dr. Tobi!ts Barr·eto trab:tlhou, tr11ba!hou 
.cepções ol'ig·inaes, especifici1S do seu talento quanto possivel ; sull !itmilüt ahi está pobre, 
criadol' - pel(\ originalidade das doctrinas e pauperrim11 ; quem lhe herdou esses the
systemas, verdadeims conquistas nos v11rios :,ouros de saber adquiridos e difundidos com 
ramos u. que applicou-se, e mais que tudo por ttio nobre esforço e pl'ol'usiío! 
su11 poderosa influenci11 no desenvolvimento Digam-o-tt mocidade, 11s lettras patrias, 
dos estudos no Bmsil (apniaclos). o Br11zil! (Apoiados, ím<ito bem.) 

Aquelles que conheceram ele perto o Dr. Ora, Sr•. presidente, si o trabalho é riqueza, 
Tobias Bn.rreto, honra que não me foi dado si devemos trabalhar lleli. humanidnde, pela. 
ter, niio lhe admiravam somente o seu talento patria, mas t:.mbem pel11 litmilia, pergunto: 
superior, sinão o seu saber universal, repu- nilo seriL deYer de consciencia cer·ta compen
tando-o mesmo um sahio. saçilo à !il.milia·!laquelle que a esqueceu, ou 

Certo é que não conheço entre os contem- antes, que antepoz ao seu bem estar presente 
poraneos nome em torno do qual homesse ou fnturo, a conquisttt r> ditrusão da sciencia, 
mais rumor no paiz e türtt delle. a cultnra intellectual qo paiz! (Apoiados.) 

A mocidade votavtt-lhe tal estima e admira· Que outros ou me!IIOI'es ser•vi~'os legitimam 
çilo, que se 11figurava idohttria ou f11natismo. 0 reconhecimento do estado premil1ndo os seus 

As Sllmmidatle~ littertwias reconheci11111 e servidores ,amparando suas !lunilias! 
contemplavam o descortino dos vastos hori· Senhores, llOLLVera umjury mteional, um 
sontes de sua novtt orienta<;,ão Séientifica. plebyscito si fizesse, exposto o caso, tal qu11l é, 

Corporu.ções scientificas, nacionaes e estr·11n- não me fn('o illusilo rLfHrmando que não só
geiras, disputavam a lionm de sua collahot•tt· mente as classes litterarias, sinilo todas 11s 
~lão,conlllrindo-lho suas distinc~ües honorificas, cltt::<ses, todos os estados, o Bmzil todo vot11ri11 
uma das quaeso diplomtHle doutov por· uma· pela íltmilia elo Dr•. Tobi11s Barreto de Me
das Fnculdacles Allemils, sem que elle ,ittmais nczes ... 
lá fosse ! Pois bem, Sr. presidente, neste posto de 

O Sn. ELYSEU MARTINS dti um apa.rte. confiança, cleleg·11dos do povo, nüo represen
tamos sómento seus direitos e inter·esses, si nilo 

O SR. Cm;r.uo E CAMPOS- Eis a largos tm- tltmbem os sentimentos altruist1ts, os deveres 
i;Os o que lbi o illustre homem de lettms, tt cltt nn,~ilo. (Jllrtito uvm; ?mtito uvm, o orador 
CUjiL memoria O projecto presta modoota h o me· J (elicitado,) 
n11g·em. 

VozEs- Muito bem. 
0 Sr~. COI~LIIO E C.\)!l'OS - 1Ias, Srs., todos 

sabemos : tii:o magnificas conquistlls, si tra
zem IL /atnit e conduzem iL gloria, niio se con
seguem impunemente •. Já de annos !'oi o Dr. 
Tobius rtccommettido de rnolestiiL gmve, de· 
pois chroniett e letlml. Smt ot•gtu1isa~'iio physica 
nüo supporlou 11 JlLina lttboriostt de seu espí
rito potente. 

Doutor '"m direito, rico rle ta.lento, rico elo 
salJcr· c<lc vontade, cllc poüeritt ser rico tle 

O Sr. Lui'.~ Del:f"ino-Sr. presi
tlente, como lrumilimo representante das let
tras patrias no Semtdo, tenho o dever de dizer 
tt!gumas p111avras niio só em respeito · iL me
mor·ia do gmmle mestre, como ti. proposta da 
camt•m dos Srs. repr·esent11ntes. em debttte 
neste momento, pmposttt que procura, na lh· 
milia tlo morto illustt·e, maniJllstar, ni1o se es
quecendo delta, que os. set·l·iços dos grttndes 
citlutlüos, n11 hom pt·eciSa, devem encontmr 
um premio ; que ó seu dever, que é mais qno 
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·O seu dev'r, que ó o seu orgulho, em as- de dar-lhes o meu applauso, o meu voto, e 
signalal·o no seu caminho. glorificar os que trabalham e se apresentam 

Sr. pl'esidente, fallando agora, depois dn no meio dessa poeira de luz que levantam pelo 
brilhante oruçiio do nobre senador de Sergipe, caminho percorrido. · 
sinto-me pequeno pam assumpto de tantn Quem tiver acompanhado a historia contem· 
magnitude. A ma teria está esgotada : que pomnea do nosso paiz lm de ter ·encontrado o 
:poderia accrcscentar 1 que novo recanto não. nome ue Tobias Barreto repetido muitas vezes, 
mvestigado pelo orador, cuja voz ainda se como uma dessas organisações cerebraes pra
ouve neste recinto, dur-me-hia uma nesga li vilegiadas, que se reconhecem desde as suas 
mitida de assumpto, com que prender a at- primeiras manifestações. 
tenção do Senado ~ · Não entrarei nos detalhes dess:t vida tão 

Acode ainda, Sr· presidente, que, para tor- trabalhada, nem relembrarei os diversos ra· 
n11r a minlil1 posição mais ardua nesttl tri- mos de conhecimentos humanos em que se 
huna, o illustrado senador por Piauhy, que av11ntajou Tobias Barreto •. 
defendendo esta proposição do ataque com Os honrados senadores pelo Pi11uhy e Sergipe 
-que o primeiro orador que iniciou o debate fizeram-o com brilho inexcedível. 
o recebeu nesta ca.sa, houve-se com tal profi· o primeiro conheceu-o de perto em Per· 
ciencia, deu-lhe um toque tal de convicção e nambuco, e de perto mediu a estatura do ho· 
de enthus'asmo, por tantos lados apresentou e 
·questão, illuminando-a sempre com sua pala- mem. 
vra, que uo fundo de toda a sua arg·ument11- O segundo, seu· co-estadoano, pude tambem 
ção destacou-se 11 figura que procurava pàr acompanhai-o de perto, e disse-nos, inda !la 
em relevo, e a üttalidade logica .que punhtt á pouco, que este illustre brazileiro pertencia ao 
salvo de qualquer nauf'ragio o triumpho da Brazil, e não a este ou âquelle ponto do seu 
proposição debatida. territorio. 

Mas, Sr;; senadores, o que torna mais dii~ Direi, pois, sobre o seu ~nsino jurídico : 
fiei! a tarefa que emprehendi nesta tribuna, S11beis, senhores, melher do que eu, (nlio 
ó que mna causa ganha com tão bons def'en- ,poiado<) que as mais graves questões de di· 
sores, que e no fim de tudo o meu objectivo. reito se levantaram desde o seculo XVIII, e o 
não póde ofl"er·ecer mais interesse a ninguem, agitaram profundamente, determinando are· 
qua não fia obstaculos a vencer, que h11 só a torm11 e codificação do direito publico interno, 
colher os trophéos do combate. que estas questcies teem continunllo a 11gitar o 

Em todo o caso peço ao Senado que me re· nosso seculo, c que neste tlm do seculo ainda 
leve repetir de um grande cidadão o nome, o se lançou elementos novos, desconhecidos, não 
serviço, o interesse que, por seus represen- ponderados até então, e que estes novos casos 
tantes, o pttiz mostm pelos seus homens ii· hilo de corresponder a novas applicações ju-
Justres. ridicas. 

Logo que esta proposiçlio desenrolou-se na 0 Sn.. CoEr.no E CAMros-E' verdade. 
tela do debate entre nos, senhores, p11receu-
me que uma onda da opinião rugia e se Je- O Sn.. Lurz DBL!'II\'O-Como 11 reforma do 
vn.ntavrt para· subvertei-a. direito interno ag-itou o seculo XVIII, o se-

Esse rugido tornou-se em verdadeiro movi cu lo XIX tem sido agitado por todas as 
mento de opposiçüo na palavra do primeiro questües que tendem n reJbrmar e coc!ificar o 
orador que enfrentou a discussão. direito das g-entes,e estabelecer definitivamente 
. Senhores, si tivesse de vencer a opinião do tunl1 justiça internacional. 
honmdo preopinante, esta Victoria constituiri11 A sciencia, diz Mancini, que chegou n. for
para a RPpublica um crime, para 11!iberdncle mular as regras juridicns das difl'erentes ns 
unm tl'lliçflO • · sociações da filmi!ia, .da commumt, do estado, 

Sr. presitlente, tudo que tem alguma cous:1 não poderia mostmr-se inferior :1 si mesma, 
de novo, tudo quanto significa um progresso no que concerne ás leis da coexistencit1 dos 
ou se timbra como um acto de justiç11, tudo estados, no. hummtidude. 
em que posso prever um p11sso para, frente n11 
marcha progr2ssiva tln lnunanidn.tle, :trrebrtta- O Sa. SALDANHA MAmNno-Apoiuclo. 
me, domiJm-mo ele tal modo que niio posso O Stt. LtJJz DELFJNO -Senhores, Tobias 
deixar do entrar nesse movimento com o meu 13Jil'reto, rompendo com as doutrin11s da es
cbrn.çiio, com 11 minha intelligencin,com o meu colit tt•aclicional, iniciou a revolu~ão do en
esforço, o servir a idea que nuxilht a corpori- sino do direito, acompanlutndo a pleiado bri· 
s:tr o iueal drt civilis11çilo. lhante dos mestres cht Allemanlm, o revendo 

Pal'n os que lttnçam essas novas idóas 1111 os horisontes novos que a sciencia itpresen
sociedade, ou como creadores ou como prop11- tava na Itttlia, onde elln. foi sompr·li estudada 
rrndorcs, qtmndo e!las resumem o born,do qual· com esmero o dist,inc\'tio, como tL sutl patrin. 
quer modo que ollo so rc11lisc,nuo posso deixat• 1111tign c prcvilegmda. 
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O estudo toilo novo das applicações juriilicas 
sobre as descobertas modernas de Lomhroso, 
Gu.t·ofitlo, Prinz, Lammatch, Motet e Rous
sel, <tpostolos, niío sei na phmse ele que s;thio, 
da anthropologitl criminal,lbi agitado por esse 
g-rande espírito. 

O SR. Er.YZEU M.mTr:-<s-Elle em um sabio, 
tinha conhecimentos muito variados. 

O SR. Lmz DMr.FINO- Dos codigos roma
nos e harbaros, até Bcccaria, de Becca
ria ate aos criminalistas modernos, a sciencia 
juritlic~t tem leito progressos na altura dtt ci
vilisaçiío e dos tempos que atravessamos. 

O que e preciso estnd<tr, que livros se com
pulsam, qmtnilo a pttixiío do sabet• nos lev;t a 
querer saber tudo ! Vae-se ;i, Bu1l'on, Darwin, 
de Lttmark, de \V allace, que pt•epamm o ter
reno nos estudos de biologia; Pinel e Esquirol, 
celebres alienistas,entre os dons seculos, come
çam a esclarecer esse canto lbrmidavel cltt sci
encia. 

Caminha-se. A natureza toratologic;t o mor
bida do criminoso nato, estudado por More!, o 
;;rande mestre, e outros e até por Spencer, o 
sabia philosopho, por Tnine, o critico illustre, 
Zola, o romancilita da ttlma humana, estudan
do nella a sombra dos íntimos latibulos, ana
tonomista, psyohologist<l, physiologista a um 
tempo, em que Pasquale Fiori. encontr;t auto
ridade. pam que as sm1s obser~açüe~ tm~lutm 
o cunho serio de uma observaçuo SCienttfica, 
todos elles teem lev;tnt;tdo problemas inopina
dos, que alarmam as academias de s~iencius 
.i uriclicas, problemas com que enlí•eJltttm os 
maiores criminalistas modernos cltt Europa. 

O Sn.. CoEr.no E C urros-E' um estudo todo 
novo, e muito iUlllürtante. 

0 SR. L UIZ DELF!:'iO-Si os nossos homens 
de governo niío se tivessem emmnmnhado 
nas grandes synt!Jeses politicas o administra
tivas, e tivessem baix;tdo um pouco n, l'L'Onte 
para a term, as estatísticas, que são os olhos 
que cont;tm tudo, estariam sob os olhos 
tio ministerio das finanças, que dev.em 
ver tudo, dirigir tudo, e encontrar nel
las li bttse segura em que assent;un ns fimn
~·;ts de um Estltdo; e o Ministerio dtt JustiQlt, 
ha pouco reorgmlisado, teria tido um molde 
mais largo, o mais de harll!onia .coJl!. 1ts n~ces
sidttdes do tempo, e as exJgenCias tmperwst~s 
tla sciencitt. 

Senhores, no ensino todo novo do direito, 
Tobias Bt~rreto de su!L c11.cleira irruclin va-se 
pam todos os pontos que podiam te1· rell1ç•ilo 
com elht o vôs Sttbeis como b !hei! prender 
todos os ~·;tmos ele uma ~cioncia u um ponto 
(]elln, quttmlo a sua universalidade ó poswida 
por quem a ensina. . 

A innovttnüo immensu, produwllt fpor esse 
ensino, c tls'q uttliüades super i ores do um pro-

pagador calmo c bem orientado, no meio du. 
mocidade destin;tcht a occupar os ma.is altos 
encargos da Republica, deu ao seu nome um 
echo immenso por todo o paiz. 

No estudo sobrou-lhe sempre enthusiasmo. 
nunca o abandonou tt confittnça nos destinos 
da patria, nem arrefeceu, pelas ingratidões 
elo tempo, ti vontade com que misturava 
o seu Sllngue, a sua vidtt, a sua in.telli
gencia, a sull immensll sciencia ao ensino de 
sua cadeira. 

A sua pala vm. os seus li ~ros poderam che· 
g;w até á Europa, c na Europ!L ttos centros 
mais il!ustrados e competentes. 

Elle ele sua cadeira valeu um consulado, e 
todo um corpo cliplomatico com suu. presençn .. 
ostensiva e dispendiosa nas cttpitaes do velho 
mundo, onde o homem ha vinte mil annos 
recebeu e lbi preparando a seu turno a ci
vilisaçiío a que hoje attingimos: que e toda
via apenas o perystillo do monumento. 
ql!e, como a obra babylonica, jamais ser;i ter
mmudo. 

0 SR. RAULlNO 1-IORN-A ob1•a da civilisaçilo· 
não púde pttmr: um dia de parada. e um se
cuJo de contramarcha. 

O SR. Lmz DEr.FrNo-Tem razüo o no
bre senador, meu distincto amigo e . compa
nheiro. 

Mas, clizit~, senhores, n influencia civilisa
dora (\e um homem que se adeanta aos ou
tros homens niío é possível a ninguem calcu
lar, nil'.o e possível antever; sobre essa in·· 
lluencitt assenta-se um marco da !Jistoria: o 
homem sóbe sobm esse ponto de apoio: e t1 
nuvem clourmla em que pous<t um pe elo divino. 
mestre, no quuclro ele Miguel-Angelo, e nella, 
o outro ji1 lluctumlClo no espac;o, abre pam a. 
ascensiío infinita. (Jb1ito bem.) 

Conhecer o serviç•o de um homem dest11 
estatura niío é desconhecer o s2rviço de ou
tros que traballmm ao seu lado, nem ele toclos 
aquelles que ganham direitos i1 gratidão dtt 
patria. 

A somhm ele um mesmo loureiro pàde es
tencler··se sobre outros tmballmclores, dignos 
do mesmo triumpho. 

O momento Mtual pertence 11 Tobias Bar
reto. 

.1,., questiío gira cm torno clelle. 
Ah ! senhores, niío podemos, nüo elevemos 

regatet1t' um premio que mereceu e não teve, 
e Jltzemos r e verter i1 sua iiunilia. A Repu
blictt encontra os seus mais solidas runcla
mentos mt illustraçiio do seus filhos: elht 
crea os g·mncles lmbitos, enraiza os novo~ 
costumes, derroct~ o.; velhos e g1tstos, o con
solida ns virtudes t111steras, sem o,s qnttos os 
povos nilo podem lmurir em lttrgos haustos n. 
liberdade, e os codigos que gul\J:[.lam tts ta-· 
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lJoas r.ltt lei institucional sU.o Iettra morttt e 
sem signiflcar,,ilo. 

Veem de cima os lleroicos exemplos que 
doutrinam o povo ; o primeiro rebate ó o dtt 
seiencia. 

Niio lJasta conquistar uma instituição li
vre: é preciso conser.val·a ; e a liberdade é 
como o ibgo do templo de Vesta, é preciso 
vela.l·[t noutc e dia, quer o saeritlcio perenuo 
de nosso cuidado, para entreter: lhe a clmm· 
ma, sem que se deva descançar 11m mo
mento ti sombra das arvores llo seu pcri· 
bolo. 

Sr. presidente, o llo11!'ado senador que 
iniciou o debate, combatendo tt proposiç1io da 
camar::t dos Srs. representantes, alem de en· 
tender que o serviço prestado 11elo illustre 
morto não era daquelles que devem mere· 
cer da nação esse premio, avolumou ainda 
seus argumentos com este outro, o ua defii· 
ciencia do erario nacional, esgotado, e tollos 
os dias, hom por llortt, vendo crescer, tLU· 
gmentar rttpidamente, c rlc uma maneira 
àssustadom e colossttl ns despezns publicas. 

Senhores, acllo que tem razilo ·O nobre 
senador. 

Foi este tamhem um dos motivos su1Je· 
riores, que me trouxe 11, tribuna. 

Os omdores que me precederam tinham 
esgotado a mt~teria, mtdtt se podet·i::t dizer de 
novo que recommendasse it nação <t memoria 
de tão illustr~:< mestre. 

Mas era preciso que o Senado, que o paiz, 
que o mundo que nos observa, sonbe~~cm 
que não harttten.mos os dinheiros publtcos. 
que e com o m;Lior escrupulo que o ouro 
dos contl'ibnintes e dispensado; que estes 
premias só os met·ccem os servidores pl'ivi· 
legittdos, c que, si o m·ario publico concre· 
tizt~ssc em uma só voz ns vozes dos que con • 
correm com seus sacriflcins para abastecei-o, 
n.tlm de oceorrcr aos serviç,os nacionnes, teria 
um applttuso o nosso procedimento, sahido 
dn. bowt do m•ario cnd;t vez que elle J'nnc· 
clonasse nesse :wto patriotico que ocCLljJa tt 
attenç'ií o do Senado. 

Pur unut lm.rreit•n. ao crescimento das dcs· 
pezas pu!Jlic;ts ó um dos nossos nmiores de
veres ; porem, maior do que esse aiml;t e lo· 
ment;w o crescimento dtt riqucz;L naciomtl. 

Senlwrc~. não iJ "OI!l dcs1Jezns como estas 
que so lm de · cmlJtttw;n.r ;ts flll[l.llt;as do 
Estttdo. A pensl'Lo que so discute dt't-so a um 
l10mem que estit tLindtt lcccionan~lo ele sun. 
cadcir;t. O espírito do sua dontrum ficou; 
ficou, ramo o e8pil'ito de Soet'tttcs, como a voz 
de Pltttão, como o ruido da ynst[l, scicncia do 
Aristotelcs. 

Esses ~mndcs mcst!'cs tht ant.i~uitln.dc ttÜ'n.
vcssttmm o tempo c cnsimtm scmp1•e. 

Nús onvimos tt sun. pn.ltWJ'n., ttintln. d('pois 
dc!lcs morto~, tüntlu, dCIJOi~ tlo lllOl'ÜL tL tcrm 

dos Hesiodos, dos Eschylos, dos Homeros, dos 
Pericles e dos Demosthenes. 

Essa pensl'Lo e apenas o subsidio a alguem 
que falia, tt alguem que doutrina, a alguem 
que ser1'e o direito, e, servindo o direito, e 
instruindo a mocidade, serve soliretudo a li· 
herdade e a Republic::t. 

Senhores, esta questão de despeza, que se 
filia ao projecto, não por essa quest1io circum· 
scripti, mas pela questão em si mesma, mas 
peln questão em g·eral, que preoccupou o hon· 
rado senador de Sergipe, que iniciou o debate, 
preoccupn.-me tambem--preoceupa-nos n. todo~. 
que sentimos a vusttt responsabilidade do mo· 
monto. 

Li em um tratadista notavel, que o unico 
caso, cm que os governos extrangeiros pollem 
immiscuir-se em outro. governo, e são nisso 
interessn.dos,e aquclle em que as finanr,,as desse 
Estttdo estão em completo descaln.bro. 

Lorll John Russel, e depois Lorll Derhi en
tcndcrttm, que o ministro Bulwer se immis
cuisile no governo da Turquia, pois que eru. 
um p:üz, que ~e encontrn.va cm crise de bn.nctt 
rot;L moral e Jimmceirn., e que tinlw. deixado 
de ser um Estado em condi~'ües nornmes, pltra 
ser n.penas um aggre::;ado de populnr:õcs reuni-· 
llas soll um governo moml e n.dministmtiva.
mente inc;tp:tz. 

Quizéra morrer primeiro, partt n1io ouvir 
isso do meu ptti.z, si o tivessem de dizer. En
tre o;; grandes· inlortunios da Republica, não 
cabe, em meus presentimentos os mais som
brios, esse infbrtunio sem nome. 

.\s c;tus;ts que biio de trazer preoccnp:tções · 
ao g;oyerno deste pn.iz emrela~ão aos meios de 
tLcuilir ttOS vn.rios serviços pu blicos são va
rinll;ts e mnltiplas, mas podem retluzit·-se n. 
uma; e esttt, que ttln·ange todas, e a politicn.: 
O que ellllJt\l'ttr;a tudo e tt mú. politica, e a pO· 
litic:t do clitt tle hoje, esquecemlo o ditt tle anm
nh1i. 

E' n. politica sem politic[l., em que se não 
sente passado em que se não sente presente, 
em fJ ue se não sente futmo. Affirmn. e nega: 
complíe e decompõe: l'OthL cm tomo de s1 
mesmo, e, como o ~Iaelstrom, devortt o que se 
ltjll'OXima delltt; eterna ameaça, estar Jong·e 
dclla, c apemts ir nutis seguro. 

}.!inuscul:t sombra dtt politictt romana. que 
era mnis corajosu., c tinha outra grandeztt ! 
Intervil• nas querclln.s das naçucs p:tm prote· 
gcr o ft•aco contm o Jbrtc, e sul~jugn.r assim 
o forte e o ft•aco; i!lllllir com sulJterfngios as 
pt•omc~sns c os tl'tÜtu!os; jogm' cntt-o si in· 
cn.uto eontm incttuto ; escttptw tltt ltwtn., que 
Jll'ovoctt: procm'ar no innocrnte o criminoso, 
conltcl'cntlo hcm o seu ct•imc, o ycstit• torlns 
e;~n" i n.iu~tir;as com o véo dtt . igu;Lldadc, e 
dtt g·t·awleztt; ot·g·anisnl~ tt tm!tir;iio cmtlm, cru. 
tL ~na ll~i primeira. 
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Essas m[l,xim~ts deram ú. Roma a Italia; e it 
Roma e ;i, !ta \ia o resto do mundo. 

Foi csstt a politica dos chefes de Roma. 
Os pobres philosophos, os poetas, os rendi

lhat!ores rle pttltwras, os methaphysicos, os 
iclealistas, esses diziam: O mundo que vês 
encerra as coustts divinas e humanas: e uno; 
nós somos os membros ele um gmnele corpo, 
o homem nfio e extrangeiro em pttrte alguma, 
a sua gmnde e unictt patria e o universo. 

Venceram no momento os Cesares. Entt•e 
os monumentos .i uridicos legatlos pelos roma
nos não se encontram os direitos ela humani
dade. 

Mas o J'omr.no flli sempre grttncle no crime 
ou na virtude. Esse traço verifica-se em cada 
nome que fig·um ntt historia ela vasta nação. 
Nilo achareis um, cujo c;1!'acter fraco, ,iJJC!e
ciso, irresoluto servido por umCL vontade 
omnipotente, ou antes nãoserviclu por vontacle 
alguma, porque a irresoluçiio, a fraqueza, o 
receio, a indecisão é a negação da vontade, c 
a vontade immobilisada, não poelendo ser di
rigida, nlio podendo ser fixada, não tendo um 
ponto, que a determine; mas essa mesma au
sencitt de vontade, continuada., prolongada, 
indefinieln, inexplicacla, emqua.nto os !actos 
surgem, amontotun-se, sobem, descem, encon
tram-se, chocam-se, reapparecem, turbilho
nam, encadei[l,m-se, desencadeiam-se, e pas
sam na sua. vida de ca.tastrophes, implacavel
mente, desordenadamente, parecem ser de
terminadas por uma vontade, que não é a 
vontade, e a inercia. e a impotencia, de quem 
tem os elementos ele um munelo debaixo ele 
suas mlios, mas não tem o fiut que os ordenrt, 
e equilibra. 

Entregae a uma orgttnisação mental assim 
apparelhada os poderes ele uma nação, e ahi 
tendes 11 Jhtqnez:t servida de poderes, dando 
autorida(le ao acaso ; a desordem com pode1·es 
para tttltot•is:tr tt desordem: a. anarcliia gt·a
vemente legislamlo tt amwchia.: e o propt•io 
tempo que passtt pttrecenclo um louco, como 
o rei Lear· elo poeta inglez, tlialogando com a 
tempestaele. 

Alti teurles um tlom_inadol\ vendo tudo espe
da~:ar-se elerrnte ele st, e nao senelo talvez o 
seu desejo; ott vindo de todos os pontos uma 
voz incriminando-o ; ou vinclo cm todo o sopro 
que passa tnn espl'ctro, que lhe repete t;·ai
do?"! A sun pt•opritt consciencia: segredando
lhe: traidu;·!e:;pantuLio ele tudo, esptLntu.do de 
si mesmo, nlio fJ uerenclo o que quer: seus lll'O· 
prios ttmigos n:io encontrando ttpoio no seu 
apoio, incerto, v;willante, innocentc de tudo, 
criminoso de tudo, canç:n.clo, hirto, oJfegante, 
irado qnasi de tel' feito tudo, sem tm· Jeito 
cousa al~llllllt: umn gmmle sombm tdms de 
uma. gmnllc obscul'iclllllo- o enygma fJlW· 
rendo tlcciJ:r·ar tt ~pltyugc: a trova dando Ot'· 
rlens t'L nouto! 

Nilo e este um caracter romano. 
Quando se encontra um chefe, como alli 

fica em esfuminho, e elifficil que tudo que o 
cerque não se resinta elo mesmo fundo de 
que elle emerge. 

Os homens que encampam, para. servir o 
seu paiz, e salvar uma situaçt1o que periga, 
ns Jltltus, os erros, os crimes talvez dos sobe
mnos,nem salvnm a situação que lleriga, nem 
os soberanos que servem, nem ia si mesmos, 
nem à ordem, nem ú.liberclacle, nem ú. ~ivili
sação. 

O dia de amanhii serit o dtt justiça,e não es
tará como elles ; o dia ele amttnhã set·ú. o da 
historia, e ella não os chamará, si niio para 
proiligal-os; os propl'ios amigos esc.trrariío 
sobre elles um olhar de pieclade e vergonha, e 
a. nação, ou vindo o nome clelles, h a de negai
os. 

Tudo isto e uma. hypotiJese sombria, senho
res. 

Li talvez mm pag-ina de Tacito. 
Que sei eu? ... niio set•ú. a ·verdade : -não 

quizera, que o Jbsso. 
E, todavia, olhando em torno deste augusto 

Sena(lO, vejo que alguma cousa o divide e que 
não é o amor cln. pat.ria, nem a pttixão grande 
peln$ instituiçqes que foram a nosso. oh~~· e a 
nossa gloria; nus todos queremos a establliclade 
da Repttblica; na ordem deve ella a-sentar e 
quet·emos tt ordem : mtts, então, quem nos se
pam, e o que n~s sepat'tt? Tudo e nada. . _ 

E niio lm duvtda, senhores, ha uma sctsao 
neste Senado, que explica o maior attentado 
que o poder ti v esse imaginado contra a nossa 
obra, contm tt obra ele todos: o ataque it au
tonomia Llos estados ! ... 

Todo o nosso mal, tts catastrophes que se 
derum, a.s q ne se hão de dar, todos os outros 
infortunios ela Republica,prtrtir·,un desse erro. 

A politic~ tem. sido cega. ~ inexo,ravel- e 
domina a vwloncta, onde clevm clommar a se· 
renn. calma dtt lei temperada com a. benigni
dade, que pedia o momento, e as. faltas ele 
todos aconselhavam. 

A nuüor•itt confia no governo da Republica, 
parn. su.lv.ttr tt R~public~; ma~. si tt. Republica 
corre pertgo, ~ mt~d!l' J:ao esta ~e!lnJt!vamen~e 
consolidada, st os mumgos da h e pu hltcl1 estao 
esman·aclos, que Ji~lt.a mais it Republictt? Esmo.
gur o"resto, tthrir umalarg-tt covtt para as in
stituir,:iics novas, e pla.nttu• uma eruz sobre a 
ossada dtt liberdade. 

Sint.o que estn. trihuna ó um escolho: o mar 
tempestuoso o açoita, o nttuJ\•agio espitt de 
cimtL clelle, a cermção ó prol'unlltt, o navio do 
Estado cor•t•e no meio clella. 

Que set•t't, do tlitt do hoje? Quo sort't. elo 
clitt de amanhii 'I No meio de tocltt estt~ clu
vidn. (apo;1lanrlo pcwa a úonr;mlt~ dn opposiçt1o) 
n.i ! elo nús senhores: (aponttmrlo pw·t~ 11 nwsa. 
do Sc1wtlu) lll!l.S tttmbemtti! de v?s ... (Jllaito 
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bem., muito ba,J/., O 81·. Sa/rlanl11! Mcwinho tU
rige-sc ao. m·ado1· a Colmpfimenta-~, e alguns 
outJ•os senltoJ•es senadoras.) 

~ingue_m mai_s pedindo a pala vm, encerm-se 
:t drscussao, atlmntlo-se tt vota~ito por falta de 
numero legal. 

Segue-se em 3·• discussiio, ;L qtml encerm-se 
sem deb;Lte, adiando-se a votaçiio por· litlta de 
numero leg~l, o projecto do Senado n. 20, de 
1892, autot'Jsando o governo tt contmctar com 
quem mais vantagens o1ferecet• o serviço de 
reboque por meio de vapores e pelo prazo de 
10 annos, ms barras dos rios !tapem i rim e 
BeneYente,no esta.do do Espírito So,nto. 

Comparecem mo,is os I O seguintes Srs. 
senadores, a saber: Gil Goulart, Thomaz Cruz 
Fmncisco Mo,chado, Cruz, Elyseu M;Lrtins' 
Braz Co,rneiro,.Jo;Lquim Felicio, Campos Salles'· 
.Joaquim Murtinho c Luiz Delfina. ' 

Deixo,m rle comparecer com c;tuso, partici
pada os St·s.AntonioBaena,.Joaquim Sarmento 
Gomensor·o, C;ttunrbt, Almeida B;trreto Joii~ 
Neivo,, Aristides Lobo, E. Wandenko!k,'Aqui
lino rio Am:tral e Pinheiro Guedes ; e sem 
causa participada os Sr.>. Theodoreto Souto, 
Oliveim Galv;lo, Amaro Cavalcantl, Firmino 
da Silveira, Laper, Rangel Pest;tna, Sa.ntos 
Andrade, EsteYes Junior, Pinheiro :\-!11chado e 
.Julio Frot<t. 

O Sn. PnESIDENTE - As mttterias que fi
gmam no, or1lem do dia. esti'lo csgotnrln.s, fi
cando adia<la a respectiv;t votação por íhlttt 
de numero. 

O Senarlo continüa a niio podm· volttr. 
A' sessiio de hoje comparecemm apenas 31 

Srs. senatlo!'cs; deste> retirou-se um, de modo 
que existem a.ctuttlmentc na casa somente 30. 

Niio ptirle. por consequencitt, ter lagar tL vo
t;tçiio elas m:tterias cuja discussão ficou encer
radl1 ; continúa adiadtt o, votttção. 

Vou dttr a ordem do di:L 12, que u a s~
guinte: 

Votaç,iio, em discussiio unica,d:t redacção do 
pr·ojecto do Semtdo n . 18, de 1802, reg·ulo,ndo 
os vencimentos e aposentadorias dos empre
gadoR dtt arrccadaçiio do imposto do gado. 

Continmwiío dtL Yotaç,ilo interrompida das 
emendas do Senado iL proposição dtt C:umtm 
dos Deputados n. '13, tle 1891, solJl'e tt ot•gani
saçiio do Distt-icto Fedem!. as qtuLes lbt•:un 
re,jeitadus por uquelltt canmm. 

Votaç,fio, em 3" discussiio, dtL proposiçiio Lia 
Camartt tio~ Deputados n; 4, tle 1892, nmn
dando p~tgttr <LO p:ttlr,1 Antonio lv!n.rtucci o 
que lhe e devido por serviços presimlos em 
litvor dtt immigraç,;io. 

Vot.aç,ão, om :~· tliscussiio, Lln. proposiçiio rht 
mesnm ctLillar;t, n. 15, do I 8!12, concedL•ndo ;t 
Antonio Via.mm Gon~;Livcs Ft•tt~·;t, Jlol do thc
som·eiro tht C;tixa rltt Amortiza~iio, s0is mezes 
de licCJl~it, com seus Yencimcntos. 

' 

Votação, cm !• discussiio, do projecto do Se
nado n. 23. de 1892, concedendo o,mnistio, aos 
revoltosos do estado de Matto Grosso. 

Votação, em 3" discussão, da proposição da 
Cmnam dos Deputados n. 14, tle io92, conce
dendo it viuva e filhos do Dr. Tobias Barreto 
de olenezes <L pensiio annuo,l de 3:600$000. 

Votttção, em 3' tliscussiio, do projecto do Se
nado n. 20, de 1892, autorisando o governo a 
contracta.r com quem mo,is vantagens oiferecer 
o serviço de 1•cboq ue pO!' meio de vapores e pelo 
pro,zo de 10 annos,nas barras dos rios Ito,pemi
rim e Benevente,no estado do Espírito Santo. 

Discussão unico, do parecer·n. 101, de 1892, 
da commissão do constituiçiio, sobre o oficio 
em que o go1·ernador do estado de Alagôas 
recusa-se !ot·malmente 11 dar cumprimento u 
decisão pela q mtl o Senado declarou vago â 
log-o,r de senador pelo dito estado, que occupl1VO 
o Vice-Presidcnte da Republica. 

2;• discussiio dtt proposiçiio da Camo,ra dos 
Deputados n. li, de 1892, concedendo a 
D. Adelaide Telles Pires, viuvtt do capitiio de 
o,rtilharitt Antonio Telles Pires, Jalleciclo em 
"erviço do estado, na exploração do Rio S. Ma
noel, o direito tL percepr;iio do soltlo integral 
que co,bia àquelle olllcial na epoca. em que 
fttlleceu. 

Levanta-se tt sessão iL I hora e 30 minutos 
da tarde. 

45n SllSiO Bill 12 ~e jUlhO de 1392 

Prcside11cia do S;·, ]Jntdolltc de Jiwcws 
( oice-presidante) 

SUjL\L\.l:í.1- Ch:ntmtb- LolLnl'rt. 1ln nct:t - Adia .. 
Juont•J t\a , .. ,tn(::i.n- l•:xl't·:llll·:.-;'1'1~- (lRU!':~I nu ll!.\
ObROt'\•at:ü.os •lu 8r. pt'utoõidt)nte-Discus..;ü,. d11 paL'OCeL' 
n. 101-IJiSCtl!'Sil 1lmt St•s, Blr~~·n .\[tu•tins, Fmncisco 
:\[nch·•!lo 1' Atttnr\e•l L<~hn-ltoqnot·iutcntn-ni~ICHI'NOS 
1lo:-~ :-:rs. \'it•:.dli.• Unu1a~iu, CnluJIIJS S:lllos o ~\tuorico 
Lnlw- l~ncot•ratn •nt•J da tli-;cns..:;it:l - I:•~Jnj,;ilo do 
J'IH}Ut.H'imontn t.lo ~~·. A!llorico l~·•llll-Appt•••\':u;ii.n do 
pnL'OCtH'- Dticlnl':tl.''ies •lo Y•ltn-OhseJ'\'fl•:··,,~s th• Sr. 
prcs;tJontc- AJlJ-II'dV:Iç:·LO do nctns- Appt•tw:u;tln cln. 
l'Odncc;ii.n tio~ JH'ojuct n. I~- \'ntnt;ii.u das u t.oudns 
ti. pt'Ll[HlSir:ii.u 11, -\:.1 rlll 1~\ll- Aai:l1Lwtlt11 th \'ütttr:iio 
- Cha1111td:~- Pmec.J~'l-lS- Llrde.t: •lo di:~ p:u•:L 1:.1 Uo 
COI'l't!llll.l, 

Ao meio-ditt comparecem 22 Srs. senadores, 
lt saber : Prullente ele Moracs, João l'crlro, 
Gil Gouhtrt, Antonio Bn01m, Ft•nnci~co Mt~.
challo, Souza Coelho, .Joaquim Sarmento, Nina. 
!UIJeiro, ~lttnoel Bamtl1, Cunlm Junior, Go
mensol'O, Elyseu Mnl'tius, Tlteodoreto Souto, 
Josli Bermtrclo, Ttwttres Bastos, Coelho e 
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Cn,mpos, Monteiro de Bm•ros, Snldn,nlm 1fa
rinlio, Cn,mpos Salles, Sílvtt Ci1nedo, Pa.mnhos 
c Rmilino Horn. 

A bre·se tt sessiio. 
E' lilht e post:t em discussilo, tt <jutü en

cerra-se sem debate, t\l!in,ndo-se :t votação 
JlOl' ttindtt não lin,ver numero legu.l tt ttcta dn, 
sessão :tn terior. 

O Sn. r• SECRETARIO dti contll do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do lllinistcrio tia Guerr:.t, d.~tndo d~ 8 do 

corrente mcz, l'estituindo, de ordem tio Sr. 
Vice·Presitlente d:t Republicn,, del'id:tmetlte 
.~:tnccionado, um de cttdtt um dos autograplws 
d:ts rcsoltH,,CJes do Congresso Nacional, Jllttll" 
d:tndo readmittir no rtmdro activo do exer
cito o bwnto reformado R:wmundo Perdigão 
de O li veir:t c n.utol'isllmlo ,;, concessiio de um 
mmo de liccnç11,' sem venr.imentos, ao c:tpitão 
de nrtillnwitt Oct:wio Gonç,n.lves d:t Silnt.
·~o arciJivo os tmtogmphos, communic:tndo·se 
i1 OU tl'lt Calllttl'lL, 

Do ).Iinistcrio d:t Pazcndtt, de O do COI't'ent.e 
mez, de rol l'cndo, s:tnccion:ulos, um tlc Cttcltt 
um tlu~ :tlltogt·:tpllos das I'i'Soltwüf's tln Con· 
gt•esso Naciomd, isenmntlo do imp'osw de im· 
portação todo o m:ttcl'ial destinado tL c:anali
snçiio de ngtm potl\I'Cl mt Vill:t rlo Currdi
nlw. do estatlo cl:t B:thi:t o recon\Jeccnrlo tt 
D. P:LUlin:t Huet tle Bacd!:tr Pinto <iuedes e 
outras o direito :'t pet•eept;iio do meio soltlo, 
como 11!lias do mnjor rcl'ot·matlo do exer·cito, 
Vicente Huet de H:wellttl' Pinto Guedes.·-Al'· 
cltiYt•nH~> os ttutogrttplws c communique-se it 
,outr-a camarn.. 

Do referido ministcrio chttn.do de 11 <lo r·ot·· 
rente lltez, informando em respostn, ao olllcio 
do Senado, que naquellc ministerio não exis
tem. mas sim no dtt ttf.\'ricultm·a, os tlocumcn· 
tos reltttivos no requerimento em que Abel 
Pereirn Guimat•iies redn,mn, o pagamento dn 
sommtt que alll'g'tt ter de,pBmlitlo como til o· 
soureiro d:t Asso·iaçiio .Jnclusl;riu,J tlo H.io do 
.Jnneil'O, incHmiJitln. de cxldiJir os pt•oductos 
mcionaes nn Exposir:ão Coul;inental tle Bueuu~ 
Airc•s, em 1882.-0meie·sc :w i\Iini>tt·r·io tl:t 
Agricultm·:t, lazenclo llrnq uisiçiio. 

Do mesmo ministerio, datado de 12 do COI'· 
rente tnez, devolvendo um dos antogmplius 
tltt rcsoluçii.o tio Congl'e:::so Nacional. jit pi'O· 
mn!gn,tla pelo Sr. Viec-Pt·csidcntc t.l:t Jle]lll· 
b!ic:t, f'[lle concedo isenção tle qualquer llll· 
posto de impot•tltção pttr•:t totlos O> macliiuis· 
m1.1s e nparclhos importados du t:stt·ang-eir·o 

p:tm as l'ttbricn,s de fiação e tecidos, compa
nhi:ts de ttgun, e tmfego mn,ritimo, no estado 
do ?IJamnhão -Ao nrchi I' O o autogrllpho e 
communique-se it outra. camn,ra, 

Do ppesidente do estado de Sn,nta Cn.tlmrinll 
cl:ttado de 4 elo corrente mez. remettendo dons 
exemplares d:t mensagem liclll, n:t sessiio de 
alJertura do congresso claqncllc estaclo.- Ao 
archivo. 

17 authenticns dtt eleiçiío senn,toriala fJ.Ue 
se procedeu no esl;nclo da Bn,llitt mt I" secç,ão 
dn cllpitul; mt l" ele .Jacobin::t; lllt I' do Pilnr; 
na l" dll Conceiçiio de Aimeid:1 ; nlls I" e 4" de 
)Jante Sttnto ; lltts 3• e -1• de S:tnto Antonio de 
Alngoinlill ; mt :3" de Cayrú ; na;; secçue~ 
unica;: dtt Piedade de M:ttoim e Novtt Boipobn,; 
ntt 3" de Entre IUos; na ]"ele Cnrr•ttlinl!o ; 
mt G" d:t Cachoeira ; nn 5" de .Tttgn:tripe e n:ts 
I" e 3" de Nnzn,reth e ntt 2• de Villtt Novtt cltt 
R:1inll<t c 70 ttutltenticas t!n, eleiçiio scnlttorial 
aq uc se pr•oceclen no csttulo de Minas Gemes, 
na;; secr;õcs unic:J.s de Queluz (C<tttas Altas), 
Sant,n Anna (Queluz), Sttbarit (Bello Horisontc) 
S. Gonr::tlo dll Ponte (Bomfim), Peixoto (Silo 
Scbastiii,O do Pllrttizo), Sttnto Antonio do·Am
paro, Conc:ei~'iio do Se!'!'o (Morro do Pil:tl'), 
Ubel':tbtt (Conceiçilo das i\fn.g·mts), Lima Dtmrte 
(Bocttin:t), Bocain:t (Ayuruoc:t), Sn.puc:thy 
(Voltn Gmnde), Pará (Pequi), S. Domiugos de 
i\fontc Aleg-re (Bltrbavena), Cacttu (Mot·ro Ver
nwllio). Caot;te (Uniiio). Caetté, Santtt Rita 
(Snm:t Cttr.hn.rina), C:tmpanlm (Ln.mlJtwy), Sií.o 
.To::<e tl~> Toledo, V:wginlm (Pontttl), Olh·oim tlc 
Pirang·a c Santa Lnzin. (Ln.g·t~n. Santn,) ; nn. 5~~ 
sccr,•ão do S. Selittsl;ii"to do Coimbm, rm 3,, de 
s .. Jose tle Alem P:u·:thyl,::t, nas 1" e 2• de 
Ponte No1·a; !lt1. 4" do Tm·,·o ; 1m 2• d<• Tres 
Pontes; nas 111 ,2\ a\ 4:\ c 5'1 de S. Scbu.stliio 
do Pllt':tizo ; mt I" de Campo Bello; nn 2" dn, 
Hocn.irm ; ntt l" de Sn.puctthy ;. u:ts :3• c t}• do 
Parti. ; wt l" do Bomfim ; n:.t 4" tlo Sact•n,mmüo 
na,~ I" e 2" do Set'l'O ; na~ 5" e Ü" de Oliveir::t; 
na Jó' tle S. ?IIigncl de Gn:mliiics; na 5" do 
Rio Pt·eto: mt 1" dn, Cncliocim: rm 2" t!c 
?llonte Aleg!'c; 11:1. 2" do Pomlm; i1as 2' c :i" 
dn, BcLg'iL.~·mn; llt\ ;.?,a dnJ Ca.mpn.nlm; lltt ~tu de 
Pomo Alto ; na~ 1" c 3" de Tres Pontes ; nlls 
2" c• :3 • tlc Vi!ln. !\'ova. <I e Lim11 ; nn.s I" o 2' d11 
V:LI'i(in!lu.; mt Jade Pas~o,;; 11a~ 1" n 2" ele 
.Jng'tli\.l'Y; nas 1 a c ;~a tlu H:t.l'll;~ccn;t; nu . .ta de 
Oul'o l'r.oto; llil$ -1" c G•• tl.e Pra< los: n:t 4" tio 
Clil'i~tin:t o n:t I" tln. Conceit;:io ; c 4G mühen~ 
tim,; da l'lei,,ii,o scnn,tot•ittl a que ,;e pt·ocedeu 
110. estado tlo Pn.r;tn:'t. nn.s 111 , ::?.1

', :J.l o :tu, sec· 
(;•Ue:-; de VotuVCl'H.YtL ; nas 111 , 211 , 311 o -1 11 elo 
Purto <lo Cimtt; JHL~ 1•. 2", :}• o 4" de Imhi· 
tltun. : na~ 1'', 211 , ;}' c .Joa do Tibagy; nn.s 1 u, 
za, ~} 1 , ·l 11 C ;)01 de ti1Jttl'I1]Jlll'LYiL; lln~ }a, 211 , ;.j.t 
n .(u (lP Conclm~ ; na 21' Llo Rio Ncg·po; nn 3•' 
do Cot•ytilta.; Jii.lH (ia o i" de S . .Tnii.o do Tri
lllllpliO; lltt~ 111 o 2" do Pa!Inll~; 111),; I", 2", :l" 
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c 4• de S .. Tosé da Boa Vista; nas 1•, 2•. 3•e 
4• de Jngnariahynn ; nas i• c 2• de Assunguy 
do cima ; nns i• e 2• do Serro Azul ; nas 5" e 
6• da Uniiio dn Victoria e na sessão unica de 
Jatahy .- A' commissão de constituição e 
poderes. 

0 SR. 2' SECRETARIO dec!arn que não ha 
pnrecer. 

ORDEM DO DIA 

o. Sr. Presidente diz que a ordem 
d? dm ~omeça pela votação das ma terias cuja 
eliscussao ficou encerrada, nas sessües ante
riores, mas como atli este momento compare
ceram apenas 27 Srs. senadores continuam 
adiada ess:ts vottwües, e passa-se rL discussão 
das outras matel'ias constn.ntcs da ordem do 
dia. 

Entra em discussão o parecet· n. I O I de 
1892 dn. commisslío de constituição e poderes, 
sobra o ollicio em que o governador do est:1clo 
de Alago:1s rocusn-se Jbrmalmente a dn.r cum
primento à decisão pel:t qual o Senado decla· 
rou vago o lagar ele senador pelo .dito estado, 
que occupi1Yi1 o \'ice-Presidente da Republicn. 

vem collocar o Senado cm umu. situação lJem 
pouco suport:wel para um:t corporação como 
elle e: um dos ramos do Poder Legislativo. 

Depois de outras considemções, o orador diz 
que e certo que o parecer encar:t a questão 
pelo seu verd:tdeiro prismas segundo os prin
cípios de dil·eito consagrados mt Constitui<;ão. 
:Nenlmm governador de estado pode ter com
petencitt para julgar a ma teria. Mas .iit que se 
levn.nt:t duvida a este respeito, já que se tem 
o exemplo provado por este incidente, e força 
conlcss:tr que ha necessidade· de se di1r solu
r;ão completa á materia e nlío ha outm, em 
seu juizo, sinão a de Ullli1 lei. . 

Por isso e que diz que a honrada commissão 
devia ter concluído neste sentido. 

Niio e uma censura que lhe faz e si tomou 
a p:tl:wr:t Jbi p:wa que a honrndn. commissão 
dig:1. si ha lei, si ha disposição que possn. ser 
apresentad:t com m:tis propriedade elo que tt 
re!erencitt que ütz ao art. Ü' eh Constituir;lio. 

Depois de responder a alguns apartes, ter
milm dizenelo que tomi1ndo tt pltlaVI·a teve, 
como objectivo, ouvir os membros da com
misslio. 

O Sr. Francisco 1\ít'l.Cll.a.do
Sr. presidente, :t impugnaçlío que :to parecer 

O S.c.•. 1-<:::aysen JUartin;,; come~:t iez o nobre senador pelo Piauhy, com o fim 
dizendo que, com o respeito e tL consillertu;ão ,Je considerai-o inellicaz por ütlüt de base 
que lhe merece a illustre commissão que deu legal, parece-me que não prOlluz o resultado 
o pnrecer·, orn. sujeito it apreciação do Senado, que teve elle em vist:t. Vej:tmos; o p:trecer, 
confessa que não. percebe, t:tnto quanto dese~a- escudado n:t lei, firm:t as attribuições do 
ria, seu pensttmento, concluindo o pttrccer Senado e dos govet•n:ulores dos estados reli1ti
pelo modo por que o fez. vamcnte :'ts vag~ts que se dlío nuquellc ramo 

O Presidente d:t Republicn., p:tra qtiem se do Poder Leg-isltttivo Fedem!. 
appella, parecc-llw ter menos competencitt O govern:LilordasAlaguas exorbitou, proton
p:wa resolver a. questiio, que nflccta ,]e tal Llendo invadir a espllertt elo Senado. julg:tndo 
modo a integridade do Senado, do que o pro- de suas delibernr;<ies, Jhzemlo assim o des
prio Senado; e o consell10 que este lhe dit não equilibt•io entre os dous podet·cs e ct·eanrlo a. 
resolve tt difllculclade. dililculdade 1ue se tt•at:t de remover. 

Parecc-llle qno, si :t commissrro não encon- A commis;;:io, estucl:tndo :t qucstlio, reco-
trou l1lt Jcgisl:tçlío remeclio etncnz prtm o em- nhecen que o meio mais pr•ompto e leg:tl pttr'tt 
bnra~'o cm q uc o Senado cstit, pela pat·tinuci:t :t remo~ão cless:t tlifllculL!aL!e em u que Jltz 
do govet·nador do estado das Alaguas, devi:t constttr do seu parecer e tem :t stm t·aziio de 
concluir aprescntttndo uma lei que regulasse set· no § ·l" do :wt. Ci" d:t Constitui~'iio. E, si 
ess11s hypothoRes. isso não Jbr bastante pnm !llzer o re!brielo 

Nem é de admir:tt• que nn. execuçlio da Con- govern:ulor L!esistir do proposito cm que se 
!titui\'lío, taes emb:traços ttppareç·:tm, porque' mostt'tt c:>tlll', nüo me parece tambem que o 
o p:tiz está clrectivamento no inicio de um:t sc.i:t o meio lcmlmulo pelo nobre scnaclor pelo 
nova ordem do cousas c e natuml que o Jogis- Pin.uily. . 
lndor· constituinte não poelesse prevenir cst:t EntL''' os :wg-umentos em que n.quolle go
c outms hypotilc~c~. 1Ias no Poder Lcgisl:ttivo vet·n:Lclor bnsl'ou a sn:t insistenci:t, o unico 
orc\in:wio compete Jitzel-o. que se; :qll'esl'nt:t com mais !br~a e o tirado 

Desejaria, pois, ouvir ttlgum dos membros do n.rt. iO Ll:t Constituiçlio, onde se estalJo!cce 
el~. hom·atltt commisslío p(tm escl:trocer o Se- incompa.tibilid:ulo p:tL'tt o exercício ele !'une
nado ou a ~i, pot• sm• possível IJUe estejtt cm ç"il's elos tres poderes Jcdet·ae~. 
unidade no mo1lo porque apt·cci:t :t soluç·ão E as;;im conclue que :t investidura do 
oJrerecid:t no parecer. cargos <lo tli!l'erentcs poderes !cdemes p,',cle 

A quost:io ri muito serin. o muito g·mvc. A suiJsist;ir ,Jesclo gue não soj:un olles sin1lllLLt· 
posiç,fi.o assumiLI:t polo govormulor das Alag,)as ncnmenlo exerctdos. 

j .. 
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Mtts, Sr. presidente, ll ser assim, como quer 
o digno governador das AltLglias, nenhum 
valot· teria o preceito l'undamenttLl do regí
men constitucional esttLtuido no art. 15 da 
Constit.uição, onde se firmou o principio ga
rantidor dos direitos do cidadão rlc que os 
poderes, orgüos dtt soberania nacional, silo 
harmonicos e indepenrlcntcs entre si. 

Comprchende-se iitcilrw.entc que csstt httr
monia e independencitt desappareceriam desde 
que o mesmo Jhnccionario podcsse. n,indtt que 
interrompidamente, exercer cm•gos de di1Ie
rentes poderes 

Sendo ttssim, e evidente que a incomptttibi
lidade resulttt ela proprin. Jmtureztt do systema 
que nos rege e não Lle disposição da, lei.· 

o Srt.Er.YsEU ::\IARTINS - A esse respeito 
não tenho rluvida. 

0 SR. FRANCISCO M,~CITADO- Ainda bem. 
Portttnto, não tem razão o honrttdo g·over
nador tias Alag,}as. 

E, qtmndo mesmo tt th·esse, excedia-se, 
porque, no caso. não tem competencitt pnm 
arguir o Semtdo, opponclo-se ás suas tlelibe
raçües; por f[llttnto o n,rt. li, § :3·•, é clttt·o, 
impondo-lhe a.pemts o dever de manrltlr 
proceder it eleiçiLO, desde que s~ja conhecida 
0t -vaga .. 

Tendo, porem, desobedecido, c impot•lttndo 
isso em dosobetliencia a um prec3ito consti
tucioml, pa1•eccu iL commissão set• o caso de 
üwocat' o preceito contido no § '1" elo art. 0" 
tla Constituição. 

·E nesse sent.ido, hwt·ou o parecer que se 
rliscu te. 

O SR. Er.Ysi;:u MAR1'1:-;s - Mas , qual o 
meio empt·cgmlo 11elo Porler Executivo ptll'tt 
fazet' o governador cumprir a lei ? 

0 SR. FttA:-;CISCO MACHADO- Ptll'ece-mc 
basttwtc enviar-llte 11 elelibernç•ão do Senado, 
lcmlmtmlo-lhc o preceito constitucion!tl jit 
citatlo. J\ ellc compete <t exccur;ito lias leis 
fcderaes, niw no SenttLlO, que nií.o tem, como 
bem diz o pttrecrr eh conllnissfio, 111bio alult/11 
coetcitivo JUWa /lt :.m~-sc obmlecCl'. 

O Stt. Er.Ystm l\!AR1'rNs- i\las, UJTI:l lei po· 
dia dar ao Exncutivo o.; meios de ützer ex· 
ecutar o prüceito constituciomt l, 

O Srt. FttANC!SCo MAC!t\!Jo- Não lia dn· 
vida; mas isso niio implictt a re,ieir;üo do ptt· 
recer que se discute. E' elle restricto ao caso 
cm questão, e tt lei Yirit estaltclcc:•r princi
pias gemes para tnl!os os semell.m.nt.cs; o ,Ji
gno scmtdor pelo Plt\ulty poelm·n., nesse sPu
tiLlo, Hpresentn.r l!ll1 tn•o,iccto. A commiss~o 
entendeu tlc liom consollio o nwio que lomJ,m 
no parccet•, que poLlcrit set· ttcceito ou rejoi
tlttlo. 

0 SR. ELYSEU MARTI:-;s -Mas, O que Virá 
n. Jitzer o Poder Executivo ~ 

0 SR. FRANCISCO MACHADO- Alem do que 
já disse, nada m~tis posso saber. 

Estou certo de que o honrado governador 
das Alagôas, destle que reconheça estar em 
erro, não quererá entrar cm lucltt com o go
verno. 

Os SRs.ETXSEU MARTINS E GENEROSO MAR
QUES- Mas elle .iá recalcitrou ? 

0 SR. FRANCBCO MACHADO- Apresentou 
argumentos para 1'nndamentar n. sua opinião, 
não passou dtsto. Estou, por~m. certo de que, 
achando-se elucidadtL a questão, illustrado 
como é, niio deixará ele tlemovor-se do pro· 
po;üto em que se acha. · 

Portanto, a commissüo, assim pensando, 
não devia elaborar p:1recer dilferente do que 
teve tl honra de n.presenttLr ao Senado c que,a 
mim me parece, mesmo depois de combatido, 
deve ser sustentado como unica e . prornpta 
solução ao caso occurrente. 

E' o que me cumpre dizer como um tlos 
membros da commissüo que apresentou o pa
recer. 

0 SR. CAMPOS SALT.ES E OUTROS SRS, SE· 
NA DORES- Apoittdo; muito bem; 

O Sr. A.Jnerico Lobo-Vejo in
felizmente, Sr. presidente, que a conclusão do 
parecer em discussuo e algum tanto impolitica, 
porque appelltt pat'll a mediLla extl'aordi!lllri<t 
da intervenção armada, que e a que se contem 
no tll't. o• dtt Constituiçofio; lendo, entretttnto, 
ttlei n. 35 de 26 de ,jtLneiJ'O, p11rece-me que !ta 
outt•o alvitre menos violento : eu me ex
plico. 

A dita lei reconhece duCLs especies de eleiçílo, 
um~t ordinarill, com dia CL~rto (30 de outubro), 
e outra, cventuitl e incerta. Os governatlores 
não tem meio de impedir as pl'imeims .. 

0 SR. ELYSEU MARTI:-15 da Ull1 aparte. · 
o Srt. A~!ER!CO Lono-0 governttdor e or· 

gão da soberania. local; çomo quer o nobre se• 
nador, voltamos à centJ•alisttçilo imperial. 

Niío !LthnirCL o aparte do illustre scnttdor, 
porque lm poucos dias o nobre rept•esentnnte 
do Pttmnit lJCI'guntou no minisko da .i ustiça 
porque não intervinlut nu. nomea~ii.o elo ser
Yenttmrio de olllcio vitalicio dttqtwlle eslrtdo. 
Assignalo apenu.s estes symptomtts de retro
ces~o it antigtt concentmç•iio. 

Voltltndo, por•óm, á quest;lo, observo que 
não litt Jll'ttzo 1\ttU e prcdetermitmdo paL'tl as 
clci~•ücs il'l'egulttr•es, quttndo tt mol'te ou a re
nunci~~. Ihz ral'C!Ll' nOSS!t COl']lOI'!lf;ito, 

Nesta. ltypothese, destlc qtw o govm·ntHlot• se 
!'I'Cll~tL a maULlur pt·occtlm· it doi~;~ o. como re· 
solvct• o conflicto 'I Mttrctmdo o Senado o Llil1, 

-

ij, 
'·I 

~I 



SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1892 203 

visto não ter o Presidente da Republica re-1 O SR. AMERICO Lona-Si o governador im· 
preseritante seu no estado, e lhe 1Ultar com- pedh• tt eleição ordenada e marcada pelo Se
petencia. nado, collocar-se-lm furada lei e incorrerá em 

Indico que o parecer volte ti. commissiío,para penalidade criminal. 
esta propor dill, e uma vez desig-naclo pelo Se- Confio, Sr. presidente, em que o illustre 
nado, a mesa communiet~l-o-llll ao Presidente governador das Alagoas não opponha obsta
da Republica, c se procederá a eleição, sal- culo ú. execução de uma delibemção constitu
vando-se as difficuldades oppostas pelo gover- cional do Senado: marcado dio,, o, rcsponso,bi· 
nador ele Alagoas. !idade da falta de eleição serit toda do povo e 

O tacto alugoano lLttentlL contra o SenlLdo e de su:1s camarus municipaes. 
a Constituição, mas eset~pa á sancçfio penal. o SR. FRANCISCO MACHADO di um aparte. 

0 SR. SAI.DAl\1IA MARINHO dá Ulll aparte. 0 Su. AMERICO LOBO-Respondo a V. Ex. 
O SR. A~mmco Loao-Não é anarchia pro- em duasllal:wras. . . 

priamente dita, mas excesso de vida: as fartas O Congresso,por meio de umo, let,morca dta 
commettidas nil:o passam de erros communs ú. para o, elei~l"to dos membros de ambas as ca~a_:;; 
iniciação de todos os novos systemas. logo, o Senado póde marcai-o pam :1 eletçao 

Não nos entristecemos por isso, nem quei- singular de um senador, em caso de vaga, e 
memos nossos na vi os. assim a Camat·IJ. em relação a seus membros. 

Estou certo que o illustmclo governador das Sendo incontestavel que o Senado pócle 
Alagoas attenttt contra a Constituição e contra mandar )lroceder Íl eleição, dada qualquer 
o Senado, cuidando que prtttica um acto de vaga em seu seio, como não lhe reconhecer 
patriotismo e que clá ao pacto fundamental poder pam marcar dia, quando o governador, 
interpret:tção verdadeira. orgão estr;tnlto, recusa-se a fazei-o, e não ha 

Marcado dia pelo Senado, tem este compe- quem o lilça? 
tencia expressa na lei n. 35, art.62 para com- Quem )lóde o mais, póde o menos. E na· 
municar-sc com as autoridades locaes sobre fttlta ele llelegn.ção clttda, expressamente a 
materia eleitoml: restará sómente que os re- outra autoridade que não sejtt o governaclo~ 
presentantes das camaras municípaes convo- a presumpção é que o Se!1ado reservou p~ra SI 
quem os eleitores. · a competencia, tttnto m:tlS quando a eletçao fi-

Chamo a attenção dos nobres senadores para cariL frustradtt, si nüo rur marcttda. 
este ponto : convem que s~ja o proprío Se· Pot· isso, St•. presidente, envio :1 mesa meu 
nado, ou o Presidente ela Republica, quem faça requerimento. 
o acto declamtorio d:t elei~ão? Parece-me ser Vem ti mesa, e lido, apoittdo e posto em 
necessttrio que o Senado lllitrque dht, porqne discussão 0 seguinte 
desta arte será ftttal a eleição, salvo si o povo 
alagoano preferir deixar intacta nesta casa a . 
et~deira clestinadtt tLO ex-senador Floriano Pei· 
xoto, imitando tL viuva do Xindostiio que se 
abmsa sobr·e tt sepulturtt do mariclo. (lia um 
apw·te,) 

REQUERIMENTO 

«Requeiro que o parecer volte :i commissão 
p:Lrtt propor cli:t pam a eleição do lagar v11go 
de senador pot• A lagoas. 

Sala das sessües, 12 ele julho de 1892.
Ame;·ico Loba. 

Respondo que, si um grupo de alagoanos 
comparecerem :ls urnas e votarem, dar-se-lm 
a representaçil:o tlo est:tclo. E si não compa
recer ning·ucm? NiLo IuweriL representação, 
mas sómente por f~tltn. dos reppesentados. 

Chamo de novo n attenção dos illustres col- O Sr. "Vir ~·i li o Dan~asio pro
legas pttl'it o seguinte: do v e ou não deve 0 nuncia um discurso. 
Sen11do marc:tr o dia 1 · 

0 SR. SAT.DANIIA MARINIIO-Pttl'lt SCl' des
obedecido nmis um vez. 

O Sn. A~mmco Louo-Por quem? 
0 Sa. SALDANIIA MAIUNIIA-Pelo governa· 

dor; que ,íú. comc•;•ou :t desobedecer. 
O Sa. AMn:1uco Louo-0 gbvcrn:ulot', quando 

marcu. clitL pttt'tt tL eleição, lÍ simples ol'g-ão 
transmissor; qu:u1to iL convocaçii.o, compete 
c:c·nffido its aut.ol'idn.tles )lopuhwes. 

Os SttS. SALlJANil,\ MARINHO E FRANCISCO 
MACIIAJJO tlii.o a par Los, 

O S1.·. Can~pos Salle"' diz que 
Lambem se oppüe a pttssagem tlo requerim~nto 
apresentado pelo nobre senntlor por Mmas 
Get•aes. Pcnstt que a conclusão do ptwecer 
ofi'orece no momento actual a resolução unica 
e possi vel leg-n.l. 

A Constituiçiio estabeleceu de um modo 
claro e expresso que, no caso do vagn, . cm 
qw1lquer rins casas do Congresso, ao .wl\'erno 
do estnclo em que cll11 se der, compeül'tt man· 
thtl' lH'ocedet• immedilttamento ti. elei•;iio. No 
reg-imento do Senado estl~ tttmbem prevenida 
a llypothese prescrevendo-se quo ao Senado 
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compete tom:w conhecimento lltt existcncin. 
da vnga c tomnr providencias p:tm que o pre· 
ceita da. Constituição s~jtt respeitttdo pelo Po· 
de1• Executivo estrrdon.l, por!.ttnto não e um 
cn.so novo, elle est:'t perfeit:tmente l'eg·ul:tdo 
ntt Constituição. Mas, ao 'Senado não e por 
certo que compete intervir nem empregar os 
meios necess:wios para coagir o gove•rnallor 
do estado :t cumprir o seu dever t:tl como se 
acha imposto p2ln Constituiçiio. 

Tmtn.-se propriamente de uma funcçiio do 
Poder Executivo, porque, como se sabe, ao 
Senado, como um llos.mmos do Congmsso, não 
e.'tlJem siniio 1hncç:ües Jeg·islativas. salvo aquel· 
las que são especialmente indicadas na pt·o
pria. Constituiçiío, isto e, salvo aquelles casos 
espechtlmcnte determinados n:.t Constituiçií.o, 
nos quaes o Senado intervem como Poder 
Executivo, isto e, comp\eta.ndo as actos do Po· 
der Executivo. A niio ser nesses casos espe
ci:tlmentc indicados nn. Constituição,e visto que 
ao Senado não cn.lJem si não actos legislati Yos. 
Portanto, trnt:1ndo-se de um acto de :tdminis
tração, e evidente que elle pertence a outro 
}loder dn. Republica, qml o Poder Executivo. 
Assim, pois, paroee evidente que :t commissã,o 

· concluiu pel'leitamente indic:1ndo o remedio 
)XIr:t o caso occorrente. 

!vias diz-se t:1mbem - niio 1m meio coer
citivo, nlio !ta meio rlc tomar-se efi'cctiva est:1 
obrigaçiio por parte do Porler Executivo es
tadual, porque ella ni'io esti1 prcscript:t cm 
nossa legislaçüo em vigor. 

N'o entr·etanto o orador· pensa de modo 
contmrio, porq ne pam tOllos os c:tsos de om
missilo de cumprimento de deveres, p:trn. 
todos os casos de resistencin. :'i. cxecussiio rlo 
ordens legacs c elas leis 1eclemes, está esta
belecido coercitivo nn Jegislar;ão penal. (.'lzw· 
iaclos. ) 

P[lrcco por conseguinte que este e precisa
mente o caso. 
. Niio lm. duvida QllC n. Constitui~üo implíc :~o 
governatlor do estado m:mlllM' procetlm• li elet
ç~ão, n ma, voz decln.rn.dtt a vttgn. l)eln Camtwa 
na qual elln. se deu. 

.Es~:~_ obrigar;ilo estit estaiJelccilht pcltt Con· 
stJttuçao. 

· Nesse cnso, si a :mtm•idade pnblic:t se oppu
zer ao cmnpl'imonto llo preceitoconstil:uciona.r, 
tem commettido um OJ•imo ; c p:u·a arjnrlle> 
q uo commcttem et•imes, lm na nossa legis
lar,:ilo os meios de pu nir;tto. 

O Sn 'l'lli~ODO!lll'l'O SouTo - E si clle l'Ol' 
absolvido 1 

O Sr:. C.l~il'og S.u.r,Es responde ~ne, ~i el\o 
fm· aiJsol vida, 6 porque ni\o commetteu o 
m·imo. 

U~t.~ ynz - Quem o julgnril? 

0 SR. CAMPOS SALLllS responde ainda : OS 
tl'ibunaes fedemos. 

Proseguindo, c omdm• diz que, em todo o 
caso, iss~ é. UI)l:t·questiio. de processo e o pro
cesso esllt md1cado lltt Je1. 

Portn.nto, parece-lhe que o Sen:tdo não tem 
outrlt cousa a fazer sinüo approvar o parecer 
ela commissiio, porque, desde que ao Poder 
Executivo compete promover a execussilo das 
leis d:t Republicn., elle dará u.s providencias 
que o Ct1$0 reclama. 

E si, a despeito dos eslorço e providencias 
que nesse sentido houver dado não conseguir 
o resultado que tem cm vistn., então ao Se
nado, com as suas deliberações, compete dnr 
as providencias no sentido de lltzer eJJ'ectivn. 
a lei que niio Jbi cumprida. Termina. dizendo 
que vottt contra o requerimento c " ftwor do 
p:1recer d:t commissiio. 

O Sr. Americo Lobo- SI'. pre
sidente, ambos os illustres senadores quo 
occupamm tt tribuna conclemnamm meu re
querimento sem tet·em-o lido ... 

. O SR. VHWILIO D.~~IASIO-Li-o. 
O Sr. .. CA~Iros SALT.Es- Ouvi a leitura !'cita. 

na. mesa.. 
O St:. A.\IERICO Lóno- Então, a leitura 1bi 

de mais instn.ntanen.. SS. EExs., ao passo que 
sem exame rejeitttm minha indicaciio, .me
rlitadn. e conscientemente apoiam :t conclusão 
do pn.reccrreH:lronte ao :trt.l:i" da Constituição, 
que tr·:tttt somente da intervenção twmada nos 
c~tat!os... · 

o SI\. CA~!POS s.u.r.Es-Perdtic, a Constitui
çüo niío diz isso no :wt. 0"; diz o contrario. 

O Si:. A~rEmco Lono- V. Ex. obrig-a-me lL 
ler o artigo constitucionn.l, onde está p:itente :1 
n:ttm•eztt milibr d:t intervençilo d:t Uniiio (lê): 

«O Governo Ferleral não JlOllertl inter.vir em 
negocias peeuli:tres rlos estados, s:tl v o: 

1" P:tm rcpellit· invasão esti•angeim, ou 
de mn e't:ttlo com outro ; 

2" Pam manter· a Ji:•rmtt rcpulJ!icamt ·re
derativa. ; 

:3" Pa.r:t rest:tbcleC31' a ordem c :1 tranquil
lidatlc nos estlulos, tL requisi~ã.o dos respectivos 
govet·nos; 

:t'1 P:u·tt assegurar a cxecueão das leis e 
s~·n lcnr,·:ts l'etlerliCS. » ' 

O SI:. CA~rros SAT.r.Es-Mas aqui niío tem 
nnr\n. do armaR; nfio é preciso emprego rle 
arma~ pa.m thzer·sc. execut:u· leis. 

O Si:. ,~~mmco Lnno-Do texto m:ll:erial rlos 
11~. 1 u, zu e ;}• 0 OVillcntc O reCUl'i-lO dtt Ji:n•en. 
n.t•nmdn. ; li mc:mm cYillcncia. r·csu lt:L tlo § .t'n, 
11orq ne a~ leis e scntont:as :ti.·tlet•ttes sno ex e .. 
quiYei' em toda n. Uniilo, pot· itJOio 1le meios 
DI'•linarios l', si o g-O\'Cl'llO ledm·n.l Ctlrccc r lo 
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intervir pttro. asscgumr SU[t execnç:iio, se
gue-se que presttt·sc ti recursos extt•aordi-
nal'io mww mitita,•i. · 

Adoptada !I conclusão do parecer, temos o 
ttnomalio. do. intervenç:ão militar da União na 
estado das· Alagoas pttrtt o fim exclusivo de 
obrigar o governttdor a m<trcar a eleição ue 
senador ! Basttt esttt considemção pam !I con
uemnaç[io liminar do parecer. 

Na fórma delle enviaremos ao Presidente dtt 
Republica o pedido dtt intervenç:ilo ; mas; si o 
governador continuar deixar de marcar dia, 
terit o Presidente competencia para fazei-o? 

0 SR. CAMPOS SAT,LJ~S da Um aparte. 
O SR. A~nmrco Lono-A mttrcaçilo de dia não 

e acto de Poder Executivo, siniio attrilmiç:ão 
legislativa, como exercemos tttntas outras si· 
milllantes-apuraç:ão de vetos, reconhecimento 
tte poderes, etc. 

Quando o governador marca dia, nilo pass:L 
de mero instrumento do Poder Legisla ti v o, o 
qual, por isso, póde, si não dispensai-o, supprir 
sua. inacçiío. Em nenhum texto originaria ou 
constitucional encontra-se, porém, essa com· 
petencia no Presidente dtt Republictt, e os go· 
vernadores dos estados não são representan· 
tes do chefe da Nar;iio. 

Corre o.o Senado a obrigação de velar por 
sua. conservação e pela defesa da Constituiç:ão. 
Si não se proceder à eleição em Aiag-ôtts, tlca 
o precedente da ':iol.ação do pacto federacti1·o 
e tt oJrensa dos cl!rettos c do. Jgualdade dos es· 
tados: o Senado mutila-se. Ora, tocla corpo· 
ração l'epresentativtt, cu,ia origem é ttme· 
ar;ada, defende-se, sob pena de morret'. Desta 
arte, niio .comprehendo como hesite o Sena.do 
cm supprir a inac~iio do governador alttgotLno ! 

OlvidartLm-se os illustres contendores do 
caracter populttr da ultima lei eleitoral, na 
qual entrega-se tt convocações dos eleitores 
:i. quasi espontaneidade tios representantes das 
camaras municiptles. Sciente o governo tto 
dia dtt eleiçiio designado pelo Senado, n elei~ão 
se Jl1rit necessariamente, excepto si todos os 
representnntes das cttmtll'US municipaes de 
J\Jan·i)as deixttrem ele cumpriL• seu stricto 
dever e se despo.inrem dtt iniciatim cmnula
tim constante do art. 30, §§ 2'' e 3" dn lei 
n. 35. 

Não sei pot• que motivo os dous illustres ora
dores impugnat•nm com tttnto aliLn e tttmanlm 
energ·itt·o meu singelo requerimento. Nenhum 
motivo de verdade m'o inspirou: cogitei delle 
de momento, quando or;wa o illustre senador 
pelo Piltuhy. 

Lembro 11 ss. EExs. que tt o.clop~ilo pura e 
simples do parecer imJ?orttL este dilemma: ou 
o go,·ermtdor de Aln.goas obedece iL interven
••iio do Presidente ou n~.o obedece e, nesta hy
JlOtllcsc, l't•ustl'll-SO o preceito constitucional 
qno dit itqurllo ostntlo trcs votos nesta cttstt 

o acirra-se o conflicto-translbrmado quem 
SillJe si cm gucrrn declal'ada, cujo ob,jectivo· 
scj;1 obrig11r o governador a fizer um acto 
que elle reputtL inconstitucionnl. Na primeira 
hypothesc, desmoralisa-se o governador e des
moralisa-se o Senado, porrtue uquelle que 
despreza a autoridade dos intitulados em
baixadores dos estados, vae ceder ante a inti· 
mativa do Presidente da Republica ! 

Repito que o Senado, marcando dia, entrega. 
a decisiiQ da questilo a pessoa competente-o 
povo das Alag<las, e não expõe o governador 
ás Jbrças caudinas de ama vel retratação, ob·· 
tida, não pela discussão, mas pela intervenção· 
armada ou quasi a.rmada do Governo Federal~ 

Terminando, Sr. presidente,. creio. lla.ver 
demonstrado tt sinceridade com que fiz o re
querimento em discussão, e a ~ua utilidade. 

Encerra-se a discussão sem mnis debate. 
Comparecem mais 12 Srs. senadores: Tho

mn:t Cruz, Cruz, Amaro Cnvalcanti, Vir
gilio Damasio, Domingos Vicente, Braz Car· 
neiro, Joaquim Felicio. Americo Lobo, Joa-· 
quim Murtinho, Generoso Marques, Esteves 
Junior e Luiz Delftno. 

Deixam de comparecer por motivo ,insto os 
Srs. Catuncla, Oliveira Gah·üo, Almeida Bar
reto, .!oiTo Neiva, Edual'do \Vandenkoll.:,Aris· 
tides Lobo, Aquilino llo Amaral e Pinheiro 
Guedes. 

Deixam de comparecer sem causa participada 
os Srs.Firmino ela Silveira.,Rosa. Juni·~r.Lapê!', 
Joaquim de Souza, Rangel Pestana, Santos An-· 
drade. Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado e 
Julio Frot;t. · 

Havendo numero legal, vota-se e e rejeitado· 
o requel'imento do Sr·. Americo Lobo. 

Continüa 11 discnssilo do parecer, a qual en
cerra-se sem mais debttte. 

Vota-se e e approvncht tt conclusão cb pare
cer. 

Veem it mestt as seguinte~ 

llECLARAÇÕF.S J.lg ·1'0,; 

Declaro que votei contra· .. ·,.recer ela "'~m-· 
missão tle ccnsti lni~fio e r" ;, por entender· 
que peltt !'ól'mtt pror:;os< . . .. o se resolve n. 
questão. 

Sala elos s~ssões, 1~ do julho cl6 1802.-Ely
se" Jlftwli n.s. 

Declu"o q~e votei contm l1 conclusiío do 
]!!t!'ecer tht c:ommissüo Ü!;l constituição e 
poder,,s, mttndando remetter ao Presidente dtt· 
Repnb: ica, partt tor execuçiio, tt rosolur;ão do 
Senado, declarando vago o Jogar do senndw 
pelo e:;tttLlO tle Alaglias,que occuptiV<L o mesmo· 
Presitionto da Republica. 

Snla (ltt;, sessões, 12 do julho do 1802.- 2'(t· 
'l.'a~·e~ Bastos. 

.I 
I, , .. , 

·I " . 
I 

J 
I 
I 

I 
I 

I 

" 
·.'I 

I 

• 
.I 

I 

I 
i Ji I 

I I 
I n . t 

I ~~ 

I i 
·.H 
l! '· 

~ 
I 



206 ANNAES DO SENADO 

O SR. PRESIDENTE diz que, luwendo agora 
numero legal, vne-se proceder ú. votnçã.o das 
maferia,, cuj;t discussão ficara encerrada nas 
sessões anteriores e nesta. 

São successivamente approvadns as actas 
das sessões dos: dias 8, 9 e 11 do cor.re~te mez. 

E' approvada a redaco;lio do proJecto do 
Sennilo, n. 18 tle !892. regulando os venci
mentos e aposentallorias dos empregados da 
arrceudução do imposto do gado. 

Com <t pt•esença no recinto de :32 Srs. sena
dores inclusl ve o Sr. presidente,procede-se, 
com o sw•·tünte resultado, á vntaçlio interrom
pida das o ememlns do Senado ;\ proposição da 
Cttmtwa dos Deputados, n. 43 de 1891, sobre a 
organisação do Districto Fedet•ttl, tts quaes fo
ram rejeitadas por aquella cttma.rtt. 

São succcssivamcnteapprovndas as seguintes 
emendas substítutívns dos seguintes pnra
gra}Jhos do urt. 15: 

Ao § II 

Decretar o Cotligo de PostmtLS, or~anisar o 
processo (\as inlí~acçiíes, podemlo impor multas 
até ao mo.ximo de 200~ e a pena de prisflo de 
cinco dias. (Por 26 votos contrtt cinco.) 

Aos§§l2e13 

§ 12. Conierit' attribuiç.ües especiacs ao pre
feito pat·tt casos mgentes e imprevistos, mt 
auscncía do conselho. 

§ 13. Legislat· sobre o tomlmmento e ca
tlastt>o do torritot·io e bens do muuicipio. (Por 
27 votos contra qmttro.) 

Ao§ 14 

§ l-1. Estt\tllil' sobre as condi~:ües rehttivas 
i1 hasta publica. (Por 21 voto; contm lO.) 

Ao§ 15 

§ 15. Providcnci;tr sobrn tt gtmr·tla e con
servnçilo dos r.~ens municiptte~. (Por 24 voto> 
con !.!'a sete.) · 

São rejoitn.tlas as se~uintes emendas suiJsti
tutivas: 

Aos §§ !Ci o li 

§ Hl. Crcat' e regulttr o scrvir,'o dn. assis
tencitt public;t. 

§ 17. Legislar sob!'o inst.ruc<,,lio primaria,, 
profissionlll e n.t•tistic:t no mnnicipio; crmt• 
o subvonciomw qtmlqucr instituto de in
struc<;:iLo e educa~·ilo qulltt~ neccssidttdes do 
muuicipio rechunar(IJJJ, (Por lO voto~ contr1t 
21.) 

São successiv[lmente approvndas as sen·uintes 
emenda'! substitutims: o 

Aos§§ 19 e 20 

. § 19. Regulnr o servi~o da hygiene muni
ctp:tl. 

§ 20. Crear e regular todos os ~erviços re
ferentes a casas de banhos o Iava,ndarias, 
feira~. mercados, theatros, espectaculos pu
bliCO$, extincçtio tle incendios, viação urbana 
e 1'ttbricas de qualquer natureza. (Por 26 votos 
contra cinco.) 

E' rejeitadtt, por ter obtido 16 votos contra 
15, a segnínte emenila sub;;titutim do § 21: 

§ 21. Prover sobre a instituição e atlminis
tração dos cemiterios e sobre o serviço fu
neraJ•io, sendo-lhe. JlOrem, vedado conferir 
monopolio a quem qnet' que seja, individuo 
ou corporação. 

E' approvn.da por 24 votos contra sete '" se
guinte emend 1 substitutira do § 22: 

§ 22. Regular tt }lolicin. sanit[lria. 
Slio rejeit;.ulas as seguintes emendas sub

stitutiv<t;: 

Ao§ 23 

§ 23. Resolver sobre ttabért.um e denomin;t
~'õas de ruas, pmçttS, estradas e caminhos, ali
nhamento e emuellezamcnto do;; mesmos, irri
gação, esgotos pluviaes, calçamentoeilhimina
~'iio, bem como sobre o transito rmblico. 

Lettras n e IJ-Sup}l!'imam-se. (Pol'.IS votos 
contra 13.) 

Ao§24 

§ 24. Pt·ovet• sobre o ;tbastecimento de 
n.gmt it população, curar dos mananciaes, 
tbntes, chafarizes e aqueductos. (Por 17 votos 
contm 14). 

Ao§ 25 

§ 25. Prover sobre a conscrvn~.iifl e plantio 
cl;ts mnttas e flores!tts, dos parques, .itmlins, 
monumentos e logmdouros publicas. (Por sete 
votos cont.rtt 24.) 

E' approvalln. por 23 votos contt•tt oito a so. 
:;uinte ememht substitutivu. i! o§ 26: 

§ 26. Prover sobro it eon~crvar,,ã.o tla. mtttta. 
mttritima, sobJ•e a mwegar;iio nos rios o ln.goas, 
sobre 1t cnçtt o a pescn, soiJl'll o embnrquu c 
tlcsemha.rque de pesso;ts, lJngngons o met•cn
doria~ no~ littoru.es tio mnnicipiO<, 
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Como consequencia desta approvação, con
sidera-se tambem approvada pela mesma 
votação a emenda suppres:;:i va do § 27. 

E' approvada por 29 votos contm dous a se
g·uinte e mentia substitutiva do § 28: 

§ 28. Regulamentar o serviço telephonico c 
telegruphico de natureza municipal. 

SiLo approvndas por 27 votos contm qwttro 
a emend<t suppre:;:siva do § 31 e por 24 votos 
contra sete tt emenda suppressiva do § 36. 

E' re,ieitad<t por 19 votos contra 12 a se
guinte emenda substitutiva do § 37: 

§ 37. Organisar periodicamente a estatística 
municipal com a maior somm;t possível de in
formações relativas á extensão do territorio 
população e movimento geral dos servi.ços mu: 
nicipaes. 

E' tambem rejeitada por quatro votos contm 
27 a emenda suppressi v;t do § 38. 

E' approvada por 22 votos contra nove <t 
emencht suppressiva do§ 39. 

E' rejeitada por 17 votos contra 14 ttemendtt 
suppre.~sivn do § 40. · 

O SR. PRESIPI!:NTE annuncia que vae pro
ceder-se á votação da emenda do Senado man
dttndo suppeimir o § 41 do n.rt. 15. 

O Sr. Gil Gou!fJ.l'1t (/dn. o,.dem)
Sr. presidente, esta emenda ftllía-se ao sys
tema udoptttdo pelo Senado nas suas emendas. 
Por esta cmencht, como o Senado vae ver 
posteriormente, o véto opposto pelo prefeito 
devertí. ser submettido ao conhecimento do Se
nado ; e pelo systema da Camara o véto op
posto pelo prefeito devertí ser submettido ao 
conhecimento do propr•io conselho. Em vista 
disto me ptteece que o Senado não deve resol
ver sobre esta emenda antes tle resolver so
bre a quesl:iio capital, isto é, sobre o artigo 
que regultt o modo de se nommu· o prefeito. 
(1lpciw/.as) 

· Por este motivo, requeiro <t V. Ex. que 
consulte o Scnatlo se tleixa a votar;ão desta 
emendtt p;tm deqois que se houver• decidido 
sobeo o artigo a que me referi. (Jluito bem). 

Consultado, o Senado consente no adht· 
mento. 

E' approvadtt por 20 votos contr·a cinco tt 
emendtt snpprcssivttdo art. 42. 

O SR. fnEsiDE~'l'E mmunciaquc vae pro
ccder·-so tt Yotaç;w dtt emendtt do Semtdo 
mandando supprimir o § 43. 

O Stt. Gn, Gour:AR'l' (pela o1·dam) requer o 
adittmento dest1t votação partt depois do YO
tur-se o art. 18. 

Consulttlllo, o Senarlo conceclo o adiamen-
1' to. • 

• 

. Annunciada, a votação da emenda suppres
srva do § 44, verifictt·se não haver mais nu
mero legal, pelo que se procede ú. chamada 
d_?s Srs. senadores que compareceram ú. ses
~ao e deixam rle responcler os Srs : Amaro 
Calvacanti, Sttldanhtt Marinho, e Americo 
Lobo. 

Não lmvenclo numero lcgttl, fica adiada a 
continuação da vota~•iio. 

~ SR. PRESIDEI'iTE cliz que, achanclo-se no 
recmto numero inferior ao ele I /3 de Srs. 
senadores, não podendo, portanto, c9nforme 
os preced~ntes, continuar <t sessão, mesmo 
em dtscussao, vae levantai-a. 

0 SR. 2" SECRETARIO le, e vão a imprimir, 
pa~a entrar na ordem dos trabalhos, os se
gmntes 

PARECERES 

N. IO:í - 1892 

A' commissão tle constituição e poderes fo
ram presentes II i authenticas da eleição a 
que se. procedeu no estado elas. Alagi:as, a 24 
de ma10 de 1892, partt o preenchimento da 
va::ra occorricla no Senado, com a renuncia 
do Sr. Pedro Paulino da Fonseca. 

A commissüo,examinando estas autltenticas, 
reconheceu não haver vicio nem irregul:tri· 
dade mt eleição e, apurando-as, encontrou o 
seguinte resultado : 

I. n Dr. Mttnoel i\Iessius de Gusmão Lyra 
7079 votos. ' 

2." Coronel Pedro Paulíno da Fonseca, 2174 
votos. 

3. n Dr. Manoel Ribeiro Bnrreto de Menezes, 
159 e outros menos votados. 

E', port~nto, .a comm!s~iío de pttrecer : 
I', que e valida a elmçao que so cll'ectuou 

no estado dns Alagõas. a 2·1 de mttio de 
1892; 

2", que seja reconhecido e proclamado se
nador por aquelle estado o Dt•. Manoel Mes
sias de G usmfio Lym .. 

Sala dns commissües, 12 ele jullto de 1892.
Joaquim JilJ!icio,- ;b·istidcs Lobo.-F. ,1[a
chcuto. 

N. 100- 1892 

A commissüo tle constituiçilo e pocle1'es, 
tendo examinado ;ts ll7 authentictt>, mtvindas 
a? Se~Jad~, dtt eleição tt que se p1·occtleu no 
dm LJ.de.Junho pt·oximo p1tssado no estado do 
Paratut, p;u•tt preench imcnto dtt vttg'lt occasio
tmtltt peht renuncitt do Sr. Dt•. Ubaldino elo 
Amar1tl Fontoum, Yerificou que niio houve 
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vicio,. nem irrcgularillauo que possa pre.iu
dicar tt rcJeridtt clciçfio. · 

A a1,mraçilo dos votos daquellas o.uthen
tJcas dtt o seguinte resultado : 

1." Ubaldino do Amaral Fontoum, 4900 
votos. 

2. • Manoel Alves de Arau.io, 3827 voto 
e outros menos votados. 

menor Adelht Ennes Bttndeim, repnrtida
meJJte, tt pensilo que percebia D. Carolina 
Cecililt Campos de Oliveira ; 

I" dita, do projecto do Senado, n. 24 de 1802, 
mantcmlo aos estados da União o direito de 
ttJLwar os terrenos de marinhas e accrescidos, 
uos termos dtt lei n. 3348 de 20 de outubro 
de 1887. 

A commissão, ]lois, e de parecer : Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
I 0 , que e valida tt eleiçilo realisacht a 15 tlc 

junho ultimo, no estado do Par:1mi ; 
· 2", que seja reconhecido e proclnmn.do se
nador por aq uelle estado o Sr. · Ubaldino tlo 
Am<tral Fontoura. 

Saln das commissües, 12 de julho de !892. 
JoaqHim Fclicio. - A1·istidcs Lobo.- F. Ma- 4fi" SeSSaO effi 13 de jUlhO de 1892 
chado. 

Nada mn.is 1m vendo <t tmtar-se. o SI'. pre
sidente desigmt para a ordem do dia 13: 
· Continuação cht votação intert·ompitÚ1 tltts 
emenclas do Senado á proposição da Camara 
tlos Deputados, n. 43 de 1891, sobre n orgn.ni
sn.ção do Districto Federal, as q ut1es ibrmil re-
jeitadas por aq uelht cttmarn. ; · 

Votação em 8" discussão dtt proposição da 
Cmmwa dos Deputados, n. 4 de 1802, man
dando pagtw no padre Autonio Martucci o 
que lhe é devido por serviços prestados em 
ütvor dtt immig;raçiio; 

Votação em 3;' dittt da proposiçiio da mesma 
Camarn., n. 15 de 1892, concedendo a Antonio 
Vianna Gonç,alves Fmga, fiel do thesoureiro 
da Cttixa eh Amortisação, seis mezes ele li
cença, com seus vencimentos; 

Votaçfto em I a dittt do projecto do Senado, 
n. 23 de 1892, concedendo amnistia aos revol
tosos do estado ele Matto Grosso ; 

Votaç,ão em 3" discussão d11 proposiç,ão da 
Camn.m dos Deputados, n. 14 de 1892. conce
dendo á vim·a e filhos do Dr. Tobias Btwt·eto 
de Menezes a pensão n.nnmtl de 3:üOOMOO ; 

Votn.ção em 3" dita do projecto do 'senado, 
n. 20 de 1892, autorisando o governo a contra
tar, com quem mais vantttg-ens ofl'erecer, o 
serviço de reboque, por meio de vapores e 
pelo prazo ele 1 O ttnnos, nas btwt•tts dos rios 
Itapemirim e Benevente, no estado do Espirita 
Santo; 

2• discussão do proposição tltt Camara dos 
Deputados, n. II de I 892, concedendo a D. 
Adelaide Telles Pires, vi uva do capitüo de nr
tillmrin. Antonio Telles Pir·es, Jitllecido em 
serviço uo Estado, mt explorar;ão do rio Sü.o 
Manoel, o direito 1'1 percepç,ilo do soluo integ·J•ttl 
r1ue cabia uq uclle o/llcial lllt epoca cm que 
litllecou ; 

2' dit11 dn. proposição dn. mesmrt ettmrtra, 
n, 20 de 1892, re,·erLeiHio 11 D. Adelia Carolina 
<lo Oliveim Ermcs Bttndeiru, n a 8Lm fllha 

Ptcsiclcncict elo Sr. Pntclentc ela 1\Iorae~ 
( vicc-presiclente) 

SUM~J.I.!UO-Clmmndn- Leiturn dn nctn- .\,linmonto 
dn. votnrãn w- EXPJ•:nmx·rlt.-Pn.rocea•os-Discul'SOR dos 
SL·s • .JI0nteiro dt3 Bn.a•ro~ e Rn.nget Pf!'!lltn.nlt.- OnUI~:\t 
oo nr.\-3bservnções rlo Sr. presldento- Aclin.mento 
tlns votrtr;rics constnntes dn. ot•dean !lo din.- Encoa•rtt.

·lllontn dn.s discussões cl11s proposiçiies ns, H, 20 o 
pt•ojocto n. 2t-Adinmcmto rln discussii.o-Obsorvnçües 
do St•. presitlento-Ordom do dia. parn.i:i elo cart•onto, 

Ao meio-dia comp<trecem 21 Srs. sen<t· 
dores, a Sttber: Pt•udente ele Moraes, Joilo Pe
dro, Gil Goulart, Antonio Bttenn., Fmncisco 
Mttchtlclo, Souza Coelho, ,Joaquim Sarmento, 
Manocl Bttrttta, Cunhn .Junior, Elyseu Mar
tins, Ttwares Bastos, Coelho e Campos, Vir
g-ílio Damasio, Domingos Vicente, Monteiro de 
Barros. Brttz Carneiro, Saldanha Marinho, 
Silva Cancelo, Paranhos, Rn.ulino Horn e Es
teycs .Junior. 

Abre-se <t sessüo. 

E' lida e posttt em cliscussüo, a qun.l encer
m-se sem deLate, ficando a vo!ttçü.o adiada por 
útlta rlo numero Jeg-.11, <t acta eln sessão an
terior. 

Compttrccem mais durante a sessão os 
St•s. 'l'hamaz Cruz, Cruz, Cttmpos Salles, Rtur
g-el Pcsto,mt, Generoso Marques e Luiz Dei
tino. 

DciX<t!ll de comparecer por motivo justo 
os Sr·s. Gomensoro, Catundtt, Oliveira Galvilo, 
Almeidtt Barreto, .João Neiva, E. Wo.ndenkoll~. 
Aristides Lobo, .lonquim Felicio, Aquilino elo 
Alllltl'IÜ e Pinheiro Guedes; e sem cnustt pttr
ticipttcla os Srs. Ninn. Ribcit•o, Tlteodoreto 
Souto, .foso Bermmlo, Amn.ro Ctwa1canti, Fir
mino ela Silveira, ltos1t .JnniOI', La per, Ame
rico Lobo, Joaquim tio Souztt, J6ttn um i 11m·- •· 
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tinh_o.' Sn.~lto~ Andrad~. Ramiro Barce!los, Pi- Prado e .ntt 8·1 do ~1~r de· Hest?n.nha, e quatro 
nheno M.tch.t.do e .Tnho FI'Otn.. autlwntJcn.s dn. r!Ci\'UD senn.torml a que se pro-

O SR. 1" SEC!tE'rAmo cli't contit do seg·uinto cedeu no esta1lodas Alu.g,·,as, na~ 111
, 2" 3" e 4" 

secções da Victorilt.-A' commissão ;le con• 
stitui~ão e poderes. 

EXPEDIENTE O SR. 2' SECREl'AR!O lê e vae a imprimir para 
entmr na ordem dos tmbalhos o seguinte 

Officios: 

Do Ministerio dos Negocias do InteJ•ior, di\
tarlo de 12 do coJ•rentc, devo! vendo, de OJ·dem 
elo Sr. V ice- Presii.lente dit Repu hlicn, devida
mente sanccionarlo um dos nutogriLJ>hos da. 
resolução do Cong1·esso Na.ciomtl, relativn. ú. 
concessiio da pensão vit:i.licia de 50s mensa.es 
à D. Isabel Curvello de Menezes,· víUVit do 
tenente reformado do exercite, Hclvecio Mu
niz Telles ele Menezes. -Ao ttrchivo, conunu
nicn.ndo-sc ;1, outm camitl'tt. 

Do govcrJiadol' do estado do Pianhy, dat:ttlo 
de I 5 do mez proximo pn.>sado, accusn.mlo rc
eepr;ã.o do officio cm que lhe lbi communicudo 
o resultado da eleição dtt mestt que tem de di
rigir os trttbitlhos do Senado.-Intcimdo. 

Do Sr. Coriolano de Carvttlho e Si! ViL, da
tacto de'l4 do mez findo, communicttndo que 
prestou o compromisso constitucional e tomou 
posse do cargo de govel'lliLdor do estittlo do 
Pia.uhy para que Jbi eleito unanimemente pela 
camarn dos deputaaos.-ln te irado. 

Do presidente do estado do Amazmms, da
tndo de 20 de junho, remettendo dous exem
plal·es impressos da mensagem que leu pe
rante o congresso legislativo daquelle estttdo 
por occasião d:t SUtL abertum.-Ao nrchivo. 

Da .iuntn ll}JUrttdom dn.s clci~'ics l'Citlisatlns 
no din. 24 de maio findo pnm um senadol' e 
dous deputados ao Congt•esso Ntteiomtl, pelo 
estado de AlitgOas, remcttcndo a. cópittautlJen
ticit da actit da apnra,;iio gerttl das mcsmttil 
elck,ões.-A' commissão de constituif.'fiD e po
deres. 

Dezoito authenticn.s dn. clci~ão scnn.torialit 
que se proceclcu no c,1tJJ.üo da Bithin na :3a sec
~'ão dtt Vietorilt ; no. 3a d:t Mn.tta de S .. João ; 
nas 3a e 411 do Andamhy ; ntts Jn o 2" do 
Brútn.s ; na 13" de Leal ; lllt~ .fa c G• dtt Villa 
'do Conde; nas 2", 4", 511 , 0", 7" c 8" de S. Fclix 
do Pttmgoua.ssú ; mt 5" do Sttnto AmtLro ; na 
'l" de Abbudia e lllt 311 do Curralinho ; 17 :w
tltonticns da. eleiçfio senatorhtl it que se pro
cccleu no estado elo Mimts Gorues. nns sccç•ue,~ 
unictts do Santit Barbttm, Sant'Annn. do Bar
roso ('l'irndente) : no Carmo da P:wahybtt, 
Santlt lUta do Sapt!Cttliy o S. Gonr:alo do 
Pal'i't ; nn. 4" secr:fio do Coimbl'IL ; lllt :~" do 
Serro ; nas 1 u, 2u o 1211 dtt · Vh;osa ~ na Qn do 
S. Mig-uel de Anta ; nn. 2" do s .. Jose 1lo Al<im 
Pamliybtt ;•uns I" c 11" do Curvcllo; mt li11 do 

1:1Rf'4A.l>O ,.27 - V • 11 

PARECER l\'. lOi-1892 

A commissão 'do fimtJH,,as, tcmlo examinado 
a proposi1;ii.o !lit Camam dos Deputados, n. 10 
de ISDZ, concedendo n.o :.roverno um credito 
eK[Jccial c cxt,raordinnrio de ,r:; 1.4üü-.5-0 ptwa 
.pn.g~t· n Luis. Colten & Sons a im110rtancia de 
servJr;os prestados mt CO!lllll'lL tln Estradit de 
Ferro S. Paulo e lUo do .litneiro, ó de parecer 
que n. referida. proposiç,fio sc.ja adoptada., por 
tratar-se do deuito contru.hido pelo Governo 
Federttl, dent,ro das tLttri bui~'Lícs que lhe com
petem. 

S:1la das commissües, !Sele julho de 1892.
A. Clwalcanti.- J. L. Coelho a Campos. -
Omhrt Jwtio1·.-Joaquim 1l!urtinho .-Saldanha 
Mttl'infw.-Dom:l1[/Ds Yiccntc. - 1l!ontai1'D de 
lJaJ•)'Q.Ç, 

O mesmo Sr. sccrcttuio le e e posto em dis· 
cussão, a qual ó som clebtttc · cncermdtt, adi
a.ntlo·se :t vota~iío por lhlttt de numct·o lcg'itl,o 
requerimento constttnte tlo seguinte 

J>Al~ECER 1\. 108-1802 

As commissõcs reuniclas de J!nan~as e de 
commercio. ngricultum, inclustrht e itrtes, 
tenclo examinado it rep1·esentaçfio do Club de 
gngenluwin. em lhVOl' tht decretação elo auxí
lios it imlustritt, rcquel'em q ne a mesma seja 
,iunti1 !LO projecto que i\, rsspoito ,jti, lbi npre
sentado por estas conumssucs, tt1lm de ser to
mrtda ntt devida eonsidcmção. 

Sidtt elas commissües, 13 do ,iulho do 1802. 
Amaro CMalc!tHli.-Josd Bel'IWI'flc.<.-.1. L. 
Coelho c Cawpas.-Joaquim Mtll'linlto.-Eslc
vcs .!uniu r,- Satdanfut 1llttt•inho.- Amcl'ico 
L aba.- Dolttinyos i'iccntc,- Jlunl~i·t·o ele 
!Jltl"i'OS, 

O Sr. Mo11toiro de. BarJ.•Ofiil 
totnit n. pttltwrn pam enviar it· mesa Ulllll re
prescntaçiio lltt Cttmartt municipn.l dit Tlllrl'tl 
tio Pirn.!Jy, cmlltvor dit immigTaç~.o cltineza, 
o faz algumas observações ~obra csto as-
8llii1[Jto. 

Vem it meSlt e ú remotr.irln ús commiosões 
J'cunitlas tlc colonistu;ii.o o fl!mn,;as iL rol'ericla 
!'CJll'CSCil ttLÇlto. 
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O Sr. nau.,:;;;el Pe~tau.a-Vcn!Jo e sete Srs. senaclores. Para discussão, não hu. 
dar uma explícaçiio ao Senado. . projectos que possam figurar na ordem do di[),. 

Niio tenho compareciclo iLS sessões dos ulti- Si os Srs. senadores que não compr~recerarrl 
mos dias por doente. Vendo, porem, qne a aoSenadoecontinuarem [),faltar•,não poderemos 
minha ausencin. tem concorrido para que os ultimar r~s mr~teri[LS pendentes de votaçiio. 
tr:tbalhos dest:t cas:t niio [Jrosigam regultu- Entre os pro,jectos oiferecidos iL consideração 
mente, fazendo um esforço sobre mim mesmo, do senado lm um 11 respeito de [LUXilios ás 
venho tomar pttrte nelles. industrias apresentado este anno pelas com- · 

Peço, [l,Ssim, ao Senado que me desculpe si missões reunidas de finn.nças e commereio, 
involunt11riamente, niio fttltando ao meu de- p!·qjecl:o que tem 0 11• 22. 
ver, m:ts obrigado por motivos imperiosos, Bste projecto, rrue foi apresentado no di!L 
níio concorri com a. minha. presen•)<t p11ra a 5 de julho COl'!'ente por aquellas commissües, 
regu.lttridade de seus tmbo.JJ,os · ' em eonsequcncio. de rcp1•esentn.ção Jeitn. em 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-A or•dem rlo din. 
do Senado consta qmtsi toda. de vo!Jtr;ües de 
materias cuj11 dhcussão ficou cncer!'lldl1. 

Não se pôde proceder nctualmentc u. essas 
votações porque ate ao presente momento teem 
comparecido ttpenas 27 Srs. senadores, e, por
tanto, passa-se ú. parte da. ordem do clia de
pendente de discussiio. 

Entru.m successi vttmente em 2" discussão, a 
qual ó sem delmte encerrada, tuli!Llulo-se tt 
votaçiio por 1\tlta de numero leg-al, os urts. I o 

e 2" da proposiíoilo lla C:tmar:1 dos Deputad_os. 
n. lI de 1892,. concedendo a D. Adel:tu\e 
Telles Pires, viuvn. do mpHão tle artilhttria 
Antonio Telles Pires, Jltllecido em serviço do 
Estado, na exploJ•açlio do rio S. lvimwel, o di
reito á percepçllo do soldo integr11l rrue cabia 
áquelle official n~:~ epoca em que üt!leceu, com 
o parecer das commissúes reunidas de ma
rinha e guerra e de finanças. 

Entrttm seguidamente em 2" disemslio, a. 
qual ó tambem sem debo.te encerrada. adiando
se iguo.lmente a vota.çiio por falta de numero 
legal, os arts. I • e 2" da proposiçü.o da. mesma 
camaro., n. 20 de !892, revertenrlo i• D. Adelia 
Carolino. de Oliveira. Ennes Bandeira c tL sua 
1ll1111 menor Ade!itt Ennes Bandeira, rcp:trti
damente, a pensilo que percebia. D. Carolimt 
Cecilia Campos ele O li veiril, com o Jltu·ecet• da 
commissiio de ftnttllliliS. 

Segue-se em I • discussão, a rtml.l é tnmbem 
sem debate encer•racla, aclianr.lo-se a vota~oü.o 
por faltu. ele numero legal, o pro,iocto uo Se· 
nado, n. 24 de 1802, mantendo aos estado~ cltt 
União o direito de a!brat· os terrenos de ma
rinhas e accrescidos, nos termos da lei 11. 3348 
de 20 de outubro de 1887. 

O S1·. Prel'lideu.te-A ordem do dia. 
ele llqje, consistente em lliscussão, ostiL es
n·otrLda. 
" Como disse. a maior JlOl'tn tlu. or·dcm do ditt 
consistia cm votaeão de mn.tel'ius, cu,itL discus
sii.o ficou oncermlitt. O Senado nü.o púdo votar 
cstus mo.terias,porque ha. na. casa n.penas vinte 

nome dos classes industriacs que pediam os 
auxilias nellc consigno.dos,foi impressos no diu. 
G, mas nlio tem figurado n[l, ordem do dia do 
Senado, e isto [Jel[l, seguinte mzão: 

Antes rruc elle fosse oiferecido pelas com
missões do Senar!o, do. C<Lmttm dos Srs. De
pqtados niio só jú. se havia apresentaclo lJI'O· 
jccto sobre o mesmo 11ssumpto, como tüncla 
esso projecto jú. estava. figurando na ordem elo 
dia claq uelltt ca.mara. 

.TiL por deferencia tL C[l,mo.ra dos Deputados, 
que teve a pl'ioridacle na iniciativo., .iú. po.ra. 
evitar o confiicto possível entre as du[Ls ca
mm•as por votarem projectos div·ergentes, 
como são o cl[l, Cam11rlt e o do Senado en
tendi que não uevi11 dar p11ra a ordem do cli11 
o proJecto do Sçn11do, agu:wclando a sorte que 
deve ter aquelle que actualmente pemle de 
delibera~oíio cltt Camara. elos Deputados. 

Assim iltzendo, entendi que procedia. com 
corecção. Entretanto, um orgão importante 
d:t impron'a destu. capital. que publica diari· 
u.mente o resumo dos nossos tr11ba.lhos e tom 
mesmo assistindo its sessões do senado um dos 
seus redactores, em sua edlçilo de hontem 
censurou o Congresso por• fi1lt,[l, de orientu.ciio 
visto que flgumvam na ordem do dia e em 
discussão nas duns camams o mesmo as
sumpto, islo é, o projecto sobre o i1UXilio ás 
iddustrilts, qua11do a verdade é[), que acaba. 
de rcJerír ao senado; a mes11 do senado peios 
motivos que acttba de expór, niio collocou na 
ordem do ditt o projecto das commisües de sfi
mwças c commorcio sobre auxilias i1s indus
trias ngmml:1ndo, como cu disse, 11 · so!uçü.o 
que deve ter o projecto que já está. cm dis
cussilo na Ctunam dss Deputados, 

i'W.o lw. mais nudtt a tratar-se, vou, pois, 
levu.ntar tt sesslio e designo pa.ro. a Ol'dem do 
clia 15: 

Discussão unica do parecer n. I 05 de 1802 
du. commissiio de constii;uiçiio e poderes, opi
nu.nclo que ú valid:t a elciçlio cjue so oifectuon 
no esktclo elas Alaguas cm 2•1 de maio do 1802 
o quo seja reconhecido c p!•oclamado scnadOL' 
}Jelo mesmo o>tado, o Dr. Mano(',l Messias llo 
Gusmiío Lyra; 

- -
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Discussão unica, do parecer n. I 06 de 1892 
ela referida commissão, opinando que é valida 
a eleição realisada no dia 15 de junho ultimo 
no estado do Paraná e que seju, reconhecido e 
proclamu,do senador pelo mesmo estado, o Dr. 
Ubaldino do Amam! Fontoura; 

Continuação d:t votação interrompida das 
emendas do Senado á proposição da. Camo.m, 
dos Deputados,n. 43 de 1891, sobre a orgo.ni
so.çiio do Districto Feder:tl, o.s q uaes lbro.m .re
jeito.das por :tquellu, co.mara; 

Voto.ção em 3' discussfio du, proposiç,iü:~ do. 
Co.mara dos Deputados, n. 4. de 1892, mM
dando pagar ao padre Antonio Mo.rtucci o 
que lhe e devido por serviços prestados em 
Jiwor do. immigmção; 

Votação em 311 dita dtt proposição d11 mesma 
c11mo.ra, n. 15 de 1892, concedendo a Antonio 
Vio.nna Gonçalves Frag11, fiel do thesoureiro 
da C11ixa do. Amortisaçiio, seis mezes de licen-
ça, com seus vencimentos; · 

Voto.ção em 1 a dita do projecto do Sen11do, 
n. 23 de 1892, concedendo u,mnistia aos re

47n sessao em 15 de inlho de 1892 

Prcsiclcncia elo S1·. Prudente de il!o1·aes 
( Vicc-Prcsidcnte) 

SUMMAH.lO- Chnmndn.- Loiturn. dn. nctn-<tdin.mcnto 
rln. votnç-ü.o - EXr>Jwm~·t'!•:_:Discnrso do St•. Amo rico 
Lobo-Approvnr;ii:o dns nctn!o\ ([OS tlim~ 1~ o 13-Votnr,u:o 
do l'Oquorimanto dn commis~~o do flnnnr;ns-On.ng~r 
no DJ,\-Votnt;,1ÜO dos plll'ecoros ns. iOí o iDO-Votação · 
d,ns omoud;u.;. ao projecto que roorgnnis::t o Districto 
l•oflm·nl-Admmonto da \'Ot:J.f'.ii:o-Ordom Uo <lin. paro. 
16 do COI'ronte. • 

Ao meio-dia comparecem 21 Sr. senadores, 
n.saber:Prudente dcMoraes,.JoãoPedro,Antonio 
Baena, Souzo. Coelho, .Joaquim Sarmento, Nin:t 
Ribeiro, Manoel Barata. Cunha .Junior, Go- . 
mensoro, Firmino do. Silveira, Tavares Bas
tos, Rosa, Junior, Virgílio Dama.sio, Monteiro 
de Bo.rros, So.ldanha Marinho, .Joaquim Felicio, 
Americo Lobo, .Joaquim de Souza. Silva Cano
do, Pm'anhos e Ramiro Barcellos. 

voltosos do estado de Matto Grosso; 
Votação em 3• eliscussüo do. proposição da Abre-se i1 sessão. 

Cu,mo.ra dos Deputadoii, n. 14 de 1802, conce- E' lidtt c post11 em discussão, a qual encer-
dendo á vi uva e filhos do Dr. Tobias Bttrreto ra-se sem debttte, adiando-se n. :voto.ção por · 
de Menezes a pensi1o o.nnual de 3:600$000; Htlttt de numero legal, a acto. da sessão ante-

Votação em 3• clita do projecto do Senado, rior'. 
n. 20 de 1892, autorizando o governo a con- O SR. !'SECRETARIO dit conto. doseguinte 
tmcto.r com quem mais vantagens oiferecer o 

· EXPEDIENTE 
serviço de reboque JIOr meio de vapm:es e pelo 
prazo de lO annos, no.s barms dos rws !tape
mirim e Benavente, no estu,elo do Espirita 
S11nto; 

Votação em 2• discussão da proposição da Oflicio do Ministerio do. .Justiça, datado ele 
C d I d 1 '9~ 13 do corrente, communic11ndo, em re-
amara dos Deputa os, 11 • 1 e ~ · :., conce- sposta ao do Senaelo de o do mesmo mez, c1ue 

dendo a D. Adelaide Telles Pires, vi uva. do 
capitão de artilharia .Antonio Telles Pires, naquellc ministerio não const11 que ibssem 
1i1llecido em serviço do Estn,do, no. exploração pri,:udos .dos. ~eus officios os servent~l1rios do 
do rio S. Manocl, o direi~o it percepqão do J~Sttço. vr~l1\tet~s d? esto.d? do P~r!L~u., e que, 
soldo integral que cabia aquelle ofilcml no. so ~m s~t!S~!tcç.w ·: mest~.1 r;qmstçu.o, nest~ 
ópoca em que falleceu; dat~: s~lt~tt11 ?~-mesmo ,ovemudor as .neces 

Votação om 2" dito. dtt proposição da J?CS- sar~,ts mf~!m.u;,ue.~, :~s q~11es, .logo que .ts re
mo. c11mo.m, n. 20 do 1Sll2, revertendo 11 D. ~eb,t, s~r.t,o. ~11V1.1das ao Senado .. -;\ quem 
Adelia. Carolin11 de Qlivcim Enncs Bo.ndeiru, l~z.~t reql!lSlç,u.o, devolvendo depms a ~ecre
e i1. smt filha menor Adelitt Ennes B11ndeirtt, t.trJ.t do Senado. 
repar'tidamente, u. pensão que pcrccbitt D. Ctt- Vinte c cinco o.uthontico.s dtt cleiç,õo senato-
rolina Ceci!itt Campos de Oliveira; rittl i1 que so procedeu no est11do dtt B11hitt, nas 

Votação em 1" dit11 do pt•ojecto do Senu~_o, 3",4", 7", 9", 10'' o 12" secções do Santo Amu.ro; 
n. !U de 1892, mantendo aos estados du, Umuo na 1" da cupitttl (Penlm); nas ·1" e 5" de Mo.ra
o direito do o.íorar os .terrenos do marinhas e gogipe ; nas I", 2", 3", 4", 5" o G" de Entre-Rios, 
nccrescidos, nos termos da lei n. 33,18 do 20 na Ü" de Co.misiio ; 1111 I" d11 Cachoeira ; nrt 
do outubro ele 1887. secção unica rlc Noss11 Senhora elo O' do Ta-

Levant~t-so a sessão ú ll!oru, o 20 minutos ripo; no. 2" do Curralinho ; MS 1", 2", 3" o 5" 
do C1tmpo Formoso ; n11 2" d11 Sm·rirtlut o n11 

da tarde. 0" de Alagoo.s ; o 2-1nut!wntic11s d11 eleiç,ão sc
mttori~tltt quo so procedeu no est11do Llo Minas 
Gemes nus secções unic11s do Alto do Rio Doco, 
So.nto Antonio do Mo.chado, Doumelinho (Ma
chado), Tres Corações do Rio Verde (Cmnbu
quim), Formigo. (Arcos), Ponto Novo. (Rio 
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Doce), Ouro-Preto (Amarnnte), na 1" secção de Comp:wecem mais durante a sessão os 16 
Villa Nova de Lima; na 1" do Machado ; na seguintes Srs. senaclores: Gil Goula.rt, Fran- ' • 
2" de Tiradentes ; na 411 de Curatinga ; na 311 cisco Macbado, Cruz, Elyseu Martins, José 
de Teixeiras ; na 111 do Carmo da Par:thyba; Bernardo, Amaro Cavalci1nti, Coelho e Cam-
nas ·2", 311 , 4• e Ü" de Inhauma ; nas 2" e 811 de pos, Domingos Vicente, Lapér, Braz Carneiro, 
Entre-Rios; nas r• e 211 de Abaeté; na i" de Campos Salles,Range!Pestana,Joaquim Mur-
Abre Campo ; na 5" do Bomftm, e na 5" do tinha, Raulino Horn, Esteves Junior e Luiz 
Bom Conselho.-A' commissão de constituição Delfina. 
e poderes. Deixam de comparecer par motivo justo os 

O Sa. 3" SECRETARio (se1·1Jinclo l/c 2°) declara Sr,;;. Thomaz Cruz, Catunda, Oliveir11 Gal· 
que não ha p:treceres. vão, Almeidn. Barreto, João Neiva, E. Wan-

, denlmlk, Aristides Lobo, Aquilino do Amaral 
O Sr. Anterico Lobo diz que na e Pinheiro Gueeles. , 

ultim:t sessiio o Sr. presidente declnron, si Deix:tm de com:perecet• sem causn p:wtici
não lhe tulha a memoria, não haver mais pad:t os Srs. Theotloreto Souto, Santos An· 
projectos a pur em discussão. drade, Generoso Marques, Pinheiro Mach:tdo e 

Insiste ainda uma vez sobre o 1ilcto prc- Julio Frota. 
domin:tnte no system11 represent11tivo, de Havendo numero legal, votam-se, e são np
que is commissões compete apresentar provadas, as actas das sessões dos dias 12 e 13 
projectos no Sen:tdo, porque as commis· • 
sões symbolisam o pensamento da corporação Vota-se, e é tambem approvado, o requeri-
e a ellascabe a iniciativa e aresponsnliilidade. menta· constante do parecer n. 108 de 1892, 
Mas, tendo-lhe feito certa emoçilo 0 vacuo d11s commissües reunidas de finanças e de 
que se di nas sessões, lembrou-se que tinha commercio, agricultura, industria e artes, 
dous projeetos, sobre um dos quaes 0 sr. ex- para que 11 representação do Club de Eng'e· 
ministro da justiça ouviu a opinião de,iuris- nharia, em f11vor d11 decretação de auxilias :i 
consultas e entre esses 0 parecer do illus· industri:t, seja juntl1 ao projecto que, a re· 
tre representante de Minas Geraes. Este pro- speito, já ibi apresentado pelas mesmas com· 
jecto não e momentoso, mas outro que a}lre- missões· 
sentou na sessão passada, quando o nobre 
Barão de Lucena innovou a materia muito ORDEM DO DIA 
gr11ve de sociedades anonymas,íbi infelizmente 
prejudicado por se entender que o Congresso 
era incompetente para declarar nulla o de- Entra em discussão unica, a qual é sem 
cr•eto daquel\11s sociedades. Immediatamente debt~te encerx·acht, o parecer n. 105 de 1892, 
o orador re11giu contra a votação do Senado e da commissão de constitui~ão e poderes, opi
formulou outro projecto, que Jbi bem acceito mtndo que e valida a eleição que se etrectuou 
pelo illustre Sr. seni1dor· Jose Hygino, que o no estado das Alagoas, a 24 de m:\io de 1892, 
achou razoavel. e que seja reconhecido e proclamado senador 

No projecto do Sr. Lucena havilt alguma pelo mesmo estado o Dt•. Manoel Messins de 
cousa de aprovcit11vel e o ori1dor declarou que Gusmão Lyra. 
11proveitaria delle algumas cousas par11 su- Votl1m-se e são 11pprovadas as conclusues do 
pprir o seu. Mas, inl()!izmente, perdeu-se o 
autographo. Como, porém,a materia é impor- parecer. . 
tantissimae refere-se ás socied:tdes anonymas, O Sn. PRESIDENTE proclama o Sr. Mttnoel 
em que se acham empenhado~ 11vult:tdos ca- Messias de Gusmão Lyra reconhecido sc
pitaes, lhe parece que este projecto eleve ser nador dtt Republica pelo estado das Alngoas. 
novamente submettido ao Sena~o. o sa. TAVARES BASl'OS (Jlela ordem. )-Sr. 

Lembra-se ter·. entregado ao !Ilustre repre- presidente, :tclmndo·se present~ no editlcio elo 
sentante pelo RIO Grande um tmpresso desse semtdo o Sr. Dr. M:tnoel Messms de Gusmüo 
projecto, e S. Ex. ficou de dar parecer sobre Lyra c1uo acaba de ser reconhecido senador 
e!le. Iní()lizmente, porém, os negocias de Santa pelo ~stado das Alo.goas, peço a V. Ex. que, nu. 
Cruz e outros encerraram tt sessão cxtmor- Jorm!t do regimento, se digne nome11r um:t 
din~ia ficando sem IJ:~d:tmento a questão. . commissiio para dar-lhe ingresso. 

E , portant~, occ!tstu.o ~le so .~pre~cntar de 0 Sa. PRESIDENTE nomeia os srs. cunha 
~o,v~ esse. proJecto, q.ue puqe. s~z. .tpp!o~ado ou .Tuniol', Coelho e Cnmpos e Esteves .lunior par:~ 
Hl)mtado , cm todo. caso, ~u.JeJt,t-o . 11. ~rtbmlo- , b , , •nllo, senado!' eleito. 
rilt do Senado, e, vtsto ter-se perdido o auto· rcce m o ~e 1 ' 
g'rapho, 11edo ao Sr. pre~idcnto q uo Jhçtt dis· lntr•mlur.itlo no recinto, com a~ 1\Jrnmlidades 
tribuir o impresso, sobro o qual :1 lwnrudtt rPgimontttes, o Sr. Ma~1oel 1'lc~SI'I.s contmhe o • 
commisgüo. de Iar.cndtt dttrit o seu pttrccm·. compromis~o constitucJOnal o toma ttssento. 

' 
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Segue-se em discussfio unica, a qual é tam- rejeitada a emenda do Senndo ao art. IS 
bem ~ncerrv.da_, ~-pnrec~r n. 106 de. 189"~. da dize~do que o prefeito serin· nomeado pe!~ 
ref~r!da comm1ssao, opmando que e valida a Presidente da Republica, com a approvaçiio 
e!mçao que se e!rectuou a 15 de junho ultimo, do Senado Federal; ao passo que o art 18 do 
no estado do Paran;\,, e que seja reconhecido projecto originnl dispõe que o prefeito e 0 
e proclam~do senador pelo mesmo estado o vice·prefeito serão eleitos por suifra"io directo 
Dr. Ubaldmo d_9 Amaral.J.i'ontoma. do município, em ma.ioria absoluta "de votos. 
votam-s~ e sao successtvamente approvadas Parece, portanto, ao orador haver nisto 

as conclusues do parecer. · uma contradicçiio, embora approve a rejeição 
O SR. PRESIDENTE proclama o Sr Ubaldíno da emenda substitutiva do art. 18, porque 

do Amaral Fontoura reconhecido ~enador da superior a i.udo está a harmonia constitucional 
Republica, pelo estado do Parnnil. e não póde ter prefeito autoritario o Districto 

Prosegue com o seguinte resultado o. vo- Federal, que tem nesta casa e na Camara dos 
tação das emendas do Senado á proposição da Deputados representação igual á dos estados 
Gamara dos Deputados, n. 43 de 1891 sobre da União. · 
a organisação do Districto Federal, ~ quaes · 
foram re,jeitadas por aquel\e camara. O Sr. President~ ~iz que .não lhe 

E' rejeitada, por ter obtido 17 votos contra parece procedente ~ contrad1cçao argurda pelo 
lO, a emenda suppressiva do § 44 do art. 15• Sr. sena,dor Amer~c~ Lobo. A e~~nda appro

E' approvada por 30 votos contra tres a se· vada ~o art. I~ ~rm•tou o exe~C!ClO do poder 
guinte emenda: executivo muniCipal ao prefeito, e o art. 18 

Art. 17. O Poder Executivo Municipal .; estab~lece a subst.ituição ªo prefeito pelo vice-
exercido pelo prefeito preferto.Estabelemda ou nao estabelecida a sub-

' . . d· , · . . "o stitui~ão. não ha contradição entre os arts. 17 
E. re.1eJta •1• por ter obtido ..-~votos con~ra e 18. havendo apenas falta de substituto para 

11, ~stando preset:tes 34 Srs. ~enadores, m- 0 prefeito. 
clus1Ve o Sr. presrdente, a sen·umte " O Sa, EsTEVES .lUNIOR (pela ordem) pede ao 

EMENDA 
Sr. presidente que verifique o resultado da 
votação sobre o art. 18, porque parece que 
houve engano na contagem quanto aos dous 

Art. 18. O prefeito serà. nomeado pelo Pre- terços exigidos para a approvaçito, achando-se 
sidente lla Republica, com approvação do presentes 34 ou 35 senadores. 
Senado Federal, par<1 servir pot• quatro an- o Sr.. PRESIDENTE declara que, na ocea
nos. O ].lrimeiro prefeito servira ate ao dia sião em que se verificou a vota~.ão, estavam 
31 de dezembro de 1804. na casa 34 senadores; é possível que depois, 

o. SR. ELYSEU MARTINS (]wla o·rdem) requer com a entrada doS~: Murtinho, se achem 35; 
verJtlcaçiio da votação mas na.quella occasmo estavam 34: votaram 

. · . 22 ·a Ji:wor e 11 contra, os quaes com o presi-
. Fe~t.a n co.ntra pr?v:1, ver•Jfica-se que a emen· dente dão o numero do 34. 

da Jo1 do Jacto I'C'ettado. por• "" voto co tr·l ] J " ' ~~ S ll• 0 SR. ESTEVES JUNIOR observo. que parece 
' · tel' havido empate. 
O SR. PnESIDEN1'E declara que a emenda d -

1'oi re,jeitada po1• não ter obtido 213 dos votos O Sa. PRESIDENTE resp~n e que na~ houve 
dos St·s. senadores presentes emp!lte, porq!le pelo regimento do Senado o 

• prestdento esta prtvado do voto, mas é sena-

QUESTÃO DE ORDE~l 

O Sr. ÀllJ.Cri~o Lobo, obtendo a 
pahwru. peln. ordem, tltz que lhe parece haver 
contra(\icyiio. entre a appmvaçií.o da emenda 
ou substttuttvo ao art. 17 o tt r(\jciç,ão da 
outrn. ao art. IS, 

O art. 17 do pro,jccto original do. Camara 
dos Deputu(los llizia que o poder executivo 
m~micipa\.scria exercido pelo prefeito do Dis· 
trtcto Fcrlet•ttl e, na smt lhlta, pelo viee-pre· 
leito; esta ttrtigo J_bi substituído pela emenda 
do ~e~mdo _quo d~z quo o poder executivo 
mntJIClpnl o cxcrctdo velo prclbito. E' um 
systmmt . opposto ; UIÜ\'C\tmto, acn,Ln, de sw 

. ' 

dor e por isso contado no numero dos pre
sentes ; portanto, sendo 23 os 2/3 de 34 e 
tendo a emenda obtido 22 votos, não o.ttingiu 
o numero preciso po.ro. ser approvada. 

O Sa. A~IERrco Lona-A segunda vez que lb.l· 
lei, objectei u.o S1·. presidente que, tendo elle 
dito Itiio llil.ver contradição entre as votações 
das emenuas aos arts. 17 e 18, vencendo a I" 
e veneh\a a 2.u, porque no seu entender ape
nas não havia substituto de prefeito; tal não 
ha, porque o art. IB refere-se a um v ice-pre
feito; e\egivel, como substituto do preJilito; 
entreto.nto u. ememltt substituindo o art. 17 
o elimina. 

O S1t. PRl~SlDENTN- O pttrttgrapho unico do 
n.rt. 18 promlece o nllo so llllrmonisa com a 

.. 
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rliSJlOSiçií.o do ar/;, li rlas emendas, a.pprovado 
pelo Senado. 

Mas n. vol.:tçli.o cst;'1. Jlnrln. o não me parece 
~er occn.siii.o oppod.unn. Jml'lt tratar tla. con
tmrlicçli.o a. que se rclcr·c o llonr1ulo senador. 

O SR. A)JERJco LoBo-Acceito a declara~ii.o 
de V. Ex.; depois se resol vcri1. 

O SR. PnES!IlENTE annuncin. 11 vol'ar:iio da 
emenda substitut.iv;1, do tert. 10 e §§ 1" tt 10 
da pr·oposi~·ão, c depois de tot·mtr saliente 
que essa emenda diverge :tpenn.s dn. disposiçilo 
do rel'erido n.rtigo c seus p:tmgr•aphos rw. p:wte 
que julgte pr0judieados os§§ I" e '1" e lllt que 
subst.itne o art. 0', diz que, si n;lo houver re
clamn.,•iio, 11 porú. a votos cng-lobadttmente, sal
vando as partes que acaba de citar. 

Niio !ta vendo rcc!lunaç•ão, e posüt a votos c 
rejeitada por• ter obtido IS votos coi1tr:t 14 a 
seguinte 

EME!\'DA 

Art. 10. Ao prefeito compete: 
§ i.' Exccutn.1· e fazer cumprir todas as de

liberaç•ües do conselho, qLmndo devidamente 
promulgadas. 

§ 2." Nomca1•, dcmittil', suspender e licen
ci:tr os J'uncc·íon11I'ios nlio electivos do municí
pio, exceptuados os dtt secretaria do conselho, 
e os de nomeac;iio do go,·erno Jecleral, ohser
v:mdo as g-amntins definidas em lei. 

§ 3." Promover :L <U'l'CCIHlac;ilo das rendas 
municipacs de accordo com o orr,,amento em 
vigor, approv1tdo pelo conselho. 

§ 4." Ordemw as dcsp~zas votadas pelo con
selho e autorisar seu pag'<Lmcnto. 

As ordens de p:tgamL·nto deverlio mencionar 
sempre o artigo e pa1·agr·apho da lei que o ~tu
toris:tt' c nenlmm:t dcspez:1 ser:1re:tli·md:t sem 
que estr~jam annexud?s ao pl'oeesso os do
cumentos comprob:ltOl'IOS. 

§ 5." Apresentar, pot• ocroasilio da alJertum. 
das scssl,es ordinurias, rclatorio circnmsrn.n
ciatlo de todas ns occm·rcncins que se tiverem 
dado no intcrvallo de uma <I otlti'lt, propondo 
as medidas que ,ittlg:u· oppo1·tunas. 

§ G." FormultLI' 11 proposta. de orç:~mento 'JUe 
deve sm· apt•csentarl;L ao consc·llto na segulllht 
~cs.,;ão or·dinaria. o Jurnecer todos os dados que 
lhe Jurem per! idos pelo mesmo conselho ou suas 
commissües. 

§ s.n Prorogar o or·<,oiLlllento em vigor, si no 
ultimo dia de dezcmbr·o nilo estiver vottulo 
pelo ~on;:c!ho o novo orç•amcuto. 

Como consequencio. destn vota~•iio con;:ide
l'<tm-sc prrjudicadas as segou intcs pa.r·tcs dnre
reritla emenda : 

!:i 7 ." COJwocm· ex l.t·arH'<lin:u·ia.uwn Lc o con
SL'llio, q ll:tiHlo j ulgm· con reuieu te ;ws interu"
ses IIHlUicipues. 

PJ·e,imlicatlos os§§ i" r' '1." 

C~UESTÃO DE ORDEl\1 

O Sn. GIL Gour,ART (pclrt Oi'flcm)- Pedi 
tt pttln.vrtt a. V. Ex. para voltar ao as• 
snmpto do ttrr .. I 8, que tratu, d11 nomeação do 
prefeito. Esta e a cruestiio capit:tl do projec.to, 
porquanto, cm torno cht L'menda tt este artig-o 
;.:imm quasi toLlns as ontt·as o1ferecidn.s peht 
commisslio especi11l eleita pelo Semdo para 
apres~ntar emendas ao pro,jecto, depois de es
tudado convenientemente. (;lpoict·lo.) 

E' de grande alcance esta cmendn., porque 
influe sobre quasi todos os artig·os que ele 
ora avante vão seguir.se na vot11çiio. 

No entretanto, votando-se esta questiio ca· 
pi tal- si o pedeito deve ser eleito, ou, con· 
Jbrme ti c·menda do Senado, nomeado pelo 
Pt·esidente da Republic:t, com approvaçiio do 
Senado, ti vemos como resultado d<t votaçlio 22 
votos contra li, que sommam 33. 

Resta, por· tanto, verificar ou firmar a inter
pretaçiio do regimento; não só p11ra regul11r a 
questão actual, como para as questões futuras 
que se ventilarem nesta camar<1; a qnestlio e 
esta: qual seri1 o quociente para 33 votos? 

Parece-me que, di v1didos por tres deve ser 
22 p;tra os dons terços, II p11ra o terço. 

O regimento diz que quando fbrém rejeita
d s emenda,; do Senado pela CtLmara e volta
rem as emenchts tiO Senado, seriio consideradas 
approvaLlas as <Llterar;ües, si obtiverem dous 
terços dos ·vo:os dos membros presentes. 

Porta11to, V. Ex. comprehcnde que é pre
ciso declamt· si entre esses membros presen
LC-' deve contar-se o voto rio presidente, que 
alias nlio vottL. (Apoiado.<. j 

Ora, nos ter·mos do r·ogimento, que se 
do.t ~ Votaram 33 senadores, presentes, 3<1; 
mas entt·e elles ac:~ttva-se o prcsirlente, cujo 
voto nlio deve ser contado ! · 

Nos termos do regimento, :1 emcondtt devi<1 
ter, JXtm set· approvuda, dons terços; e nestas 
condi<;ões, per,•o a. V. Ex. que consulte o Se
nado sobre este caso ocr:urrente e que se 
a.pre.-en ttl pehL p!'imeim vez, mas que mo ptt· 
roce d0 bas1.ante <llc:L!lcc, nlio só p:u·a esta 
q ttestiio como par<L outras f'utm·:Ls, isto e: si 
se deve contar no numero dos votos presen
te;, ]XL!'<t vel'iilc:Ll' us dous terços, o voto do 
Jli'CSidonte, que aliiLs não tom voto wts dcli
uet•:t<,o<·,es do Senado ... 

0 SR. RA)!JRO BARCE!,LOS-Siio quantidades 
heto.:t·ogerwu.s. 

O SR. GH, Gour,ART-... visto como de Jitcto 
niio vota., como succcde aos outros senador•cs. 

Nn primcil'<t ilypotllcse, ent: ·ndt:ntlo o Sena
< lu que o voi;n Llo prosiclenLu ni"LO su cuntn, por· 
i:;~o que elle 11fi.O tem Yoto, segue-se que e:;sa 
eiiiUIHln, do Seuarlu au tLI't. ll:l niiu lbi r•o,c•il;tL
Ll<L, lll!l>i <LJliJI'UVILLÜL, lJUl' I, '1' ,:UIJS guidc~ OS 
duus tm·"os cxiu·itlos nu reu·inwntu n un Cous-. .. ·~ ~ 

- --
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tituiçilo. Nn outm hypothese, flc:1 firmado o' neste resultado, que e umtt operação aritlnne
p~·ccedcntc de que conta-so pam _n Yeriflca- t!ca, v:tc influir o Sr. presi(!ente, que óqtutn
çao dos dous terços o voto do ]n·estrlcntc, ou ttdade hcterogenca. c nilo pude ser rcprcscn-
pot· outm o voto de quem nftO votou. ütdo nem nos 2,':3, nem no terço? 

O Sn. A~!ARO CAYAALCA!\'1'1 (pelrt m·dem) O Sr·. presidente nilo póde entrar como 
diz que nilo vem oppôr-se tt que se firme quantidade addicional na contagem dos 2/3, 

precedente no modo de contar os dous terços, porque não -yottl, porque niio estú, n:t lettra 
no modo de interpretar o regimento e .a nem no espirita do regulamento, que diz 2/3 
Constituiç,iio cm rclaç,ilo ús emendas offer·e- rios 11otos presentes. E neste caso 2/3 (\os vo-
cidas ao projecto. tos presentes (33) silo 22. 

WHe que tmta-se de estabelecer um pre- Portanto, entende o orador que o illustre 
cedente ad hoc para o momento, pttrtt resolver senador, que quer nisto ver uma interpreta
sobre uma vota~'iio que teve logm• hoje. Vae çilo para o momento, não tem razão, por
o Senado resolver por uma 'lecisão que terit I qun.nto contra a su::~ opiniiio não está a do 
applicaç,ão a casos identicos, si 22 formam os mesmo orador, nem a de ninguem, está o. lei 
dous ter·ços de 34. · · e tt arithmetica. 

A emenda a respeit9 de cu,ia _votação levml· o SR. tAPER (:pcl~t ordem) diz que como 
tou-se e~ttl qucstao e tt mars !illport~ntc, ,se- idótt apt•cciacla it questão, vem lembrar um 
gundo d1sse o seu honra()O collegtt ; e o erxo outro cnso em que a opinião do Senado po
de todo o :;ystema do proJeeto: . . der-itL ser· hesitante. em relação 11 interpre-

Neste caso, parece q tte serm mttrs cur-~ü, tação do regimento. 
uma vez que s~ leYanta de novo n questito, No caso vertente figuram :34 senadores, 
que o .sr. pr~strlent.e mandasse proc~der de pam t.leliberac;ãd. Supponlla o Senado que se 
novo <L votaçao, tttteuden~o 11 q~e (lt versos traltt de umn. votaçilo para a qual estejam 
senadores entr-aram t~epo1~ do üteto, e um:1 prescntl's no Senado 32 membros, comprehen
vez que se abre questao pam contcstttr-se tt dendo o Sr presidente 
validade rltl. decisão proclamadtt, porquanto · . ,. · . . 
tanto importa si 0 Sena([ O res(Jl 1•et• anom que 22 O ~enado est,t complet~ para .dtscuttr, mas 
silo d_ous terços de :3,1, Enten.clc, po;tanto, que t:cr:dtttt o o:ador: ~ue nao., estt1 talvez para 
este u o fim que se tem cm v1sttt com o roque- \ot.,tr, porque, pre•c:,ntcs 3~ m.embros com o 
rimento é 11utis curial repete, proceder-se a Sr. pt·es1 ~··nte, votarao apenas 31. 
11ova. voh1.9~0 da emr.nda, p1~rque os senadores E'. posstn:·et .. que ~10syre~e~lentes do Senad~ 
que entraram depois tomat·ao pat-te 1111, vota- ter)li,tm ~o m ado c,~so~ desta ordem, ~e ma 
ção, c tal vez mesmo se consiga. maioria de net!'tt a ~npnrt;tr tsto uma n.nnullaçao das 
votos em 1\wor da mesma emendtt, uilo dehberaçoes tomadas p~lo Senado em taes 
sendo preciso fir·mar-se o precedente de que casos. . , _ 
22 silo dons tcr~,08 de 34. Pergunta o orador : con Yll'tt ou nuo ftr-

. , . JJ1ttr-se o que deve prevttlecer para os casos 
OS!~. RAMmo BA!lCELLOS (JlCict oi·tlcm) ~lrz que fig·um lllt occasião 'I 

que justamente porque se trtl.ttt de nma m- Entemle, portanto, que se deve sujeitar ti 
terpt·eta~ilo slo regimento c de Jbrmtw u.n! pre- LlcliiJemç,lio do Senado 11 seguinte questão: si 
cedente, o ~ermdo deve enca!'lll' postüv11. c prcsentl'.s 32 semtdores com o Sr. presidente, 
dcsprcoccupadtlmcntc tt qucst~LO- (:lpoia~l.•s.) que nilo vottt, 31 poLlcriio deliberar. 

O ar·t. 01 elo regimento drz o segumt:e: 
« Quando o projecto llL• iniciativt\ dtt Camam 
dos Deputados voltar ao Semtdo pot' nüo te
rem sido alli acceitas as suas emendas, seriio 
consideradas approYntlns as alt.crtwücs si ob
tiverem 2j:l de votos dos membros presentes, 
setrtlo enWo remeti'.idas ii cam:tt·n inieitttlora.» 

Om, 11 qucstiio dadtl c que se Jll'ocurtt intcr
pt·eütr ,j 11 se.~uinte: ns votos tla. cttsa. sobre tt 
emcndtt toram 38, Jllll'CJUO o Sr. presitlento 
niio voltt, é umtt qmtntidt~lle hcterog-enmt, 
que nilo pótlu sot· sommatla nem ttos 2/:l, nem 
11.0 ter·~'o, pot•q 110 li eons:t iraliseiJti vel em 
al'it'•metica. que niln su fazem opern.çücs soltr" 
quantidade . ..; hetl~rog·uuea:-:. lln. !lu Sl•Jia.do ~e
lllttlüt"<•s '{lll'. v oLa tu e st•tttttlot• qllL', llliO vul.tt.: 

.o :-:euitdot• qw· u;iu \'OLa.,·. o St·. Jll't•:-:idunl.t\, 
Si 1\>'Sitn ú, tt•ud"-s' do tit·nt· u:< :~;:: dos l'll· 

tos ]n·êsentr~. conlbt·mc o reg-ulttlllento, como 

O 8l.'. Presidente-O Senado vae 
resolver sobt•o as diversas questões, propostas 
Ullllt pelo Sr. Gil Goulart, outra pelo Sr. 
Amt~ro Ctwttlcanti e outra pelo Sr. L11per. 

O Sr. Gil Goul:trt propõe ao Senado tt se
guinte questrro, qual o numero que constitue 
~/:~ dtt vottt<,,uo: acltamlo-so presentes 3-1 selllt· 
dores, inclusive o presidente ? 

S. Ex. entell(le que deve-se descontar o 
pt•e:üLlcnto do numet•o dos 34, devendo-se 
tirar os :3j3, niio do 3'1, mas de 33; que, ncsttt 
hypotlwse, ti tleliiJC•rat;ilo tomado polo Senado 
e annunciarh pcltt mestt cm relaçtlo it emenda 
tlott.J't,. 1,:, :;.•:•:'! f'OUI!'i\l'itl Íl ([UO lll'OCltlll\Ci: l\ 

L'llletllltt IL•r:·t. S•Liu n.ppt·ovmltt por:~~ voto> con
trtt 1 ], pot• tet• :~tt.ing-itlo os ~[:l tlu 33 ·sottado
res pt•u:<onte~. cxcluitlo o vicc-presidentc. 



2lú 

O SL'. Aumro C:w:tlc:mi.i lombrn. o expe
diente de proceder-se :t um:t novn. votação, 
'30ntn.ndo-se pn.ra. ;t solução du. questão com os 
votos dos Srs. senadores que compareceram 
ele pois· dessn. votar,,ão. 

o Sr. Laper ultimamente propoz que se 
resolvesse :t seguinte questão: si estando l1it 
casa lJrcscntcs :32 senadores. inclusive o presi
de~Jtc lm numero p:tra. deliberar. 

A solu~ão dest:t quest.iio envolve :t da se
guinte: Si o Yicc-presidente Llo SennLlo tem 
voto. 

A Constituir;ão dn. Republic:t dú. ao Vice
Prcsidente da Republica a presidencia c.7J·IJ/{i· 
cio 1!0 Senado, e n~o o consilleranclo senador, 
(no que o Senado ,está de accordo), de
cl:tra. que o presidente do Senado só tem o Yoto 
de qualidade, como presiLlente ex-officio Ll:t 
éOr')lOl'açiio. 

O regimento <lo Senado roprocluz est:t mes
ma. cLis[lOsif,,ilo, que o presidente do Senado 
niio tem voto si não o de qualidade. Mas pa
rece bem cl:wo que est:t rclel'encia é simples 
t:Olll'Oelnçiio d:t _disposiçii.o consl;i~ucional, que, 
fazendo o Presl(lente da Repu blw:t prcsidcnt1J 
do Senado, declam que clle sú tom voto de 
lJU:tlidade. 

Entretanto, respeitamlo essa disposil.:iio da 
Constitniçiio tr::1.nsporta<la para o nos~o regi
mento, onde nao se dccl:wa quo o vice-pre
siclente do Senado ou o lo secretario occn
}l:tndo o lagar do presidente tem on não voto, 
><:ystematicamcnte tenho-me n.hsti,lo Lln 
tomar p:ute ms vottwües. Mas cntcntlo que 
o regimento nestn, parte pt·ecisa do cort·ccr,ão 
aflm de que niio su prive um semulor do oxer: 
ckio de seu voto c de tomnr p:wte m1s L!i~cus
sões, quando entond:t que pú1Ie com n. sua p:t
lavr:t e o seu Yoto concorPcr pil.l'n. o bem pn
l~l!co. l\·~as 11: mi121 c~unprc. litr.et• o que tenho 
'(CitO n.te liO,JC, n;LO llltOrl'lllL]O 11:\S diSCUSSiiCS 
c não votn.ndo. 

Feita. esta. dccl:tJ•aç,fio, accrcscentn.rci que, 
Lle n.ccordo com este pensrtmento qno ac:1bo 1le 
emittir, foi. que flr. o c:tlcnlo d:t votaç~.o. 
Estando PL'esentc :34 senadores c tendo vot1ulo 
22 cm um s~ntido e I I em outr·o,:tnnuncici q]Je 
:t vot11r;üo nüo tinha :tttingiLlo os deus tct·
''os 
• ci S~t. G~l Gouhtrt propiíe ao Scnn.do csttt 
questao : St os dous terços doyia.m seJ• tomrt· 
l!os em !'cluq~o _lt :3-l •. incluiildn . o prcsidc.nl.c, 
em rcllLí'ao a.):3,mclumdo o pr•esJdentc. 

O 1trt. :10 ela Constituir;üo, tPatamlo Lla.s 
emendas diz, (lí!) : 

«Art. 30. O pt•o,jeeto de uma. c:tnmra cmen
dall~ n11 outr·a, volveriL ;'". pr·imeira, 'que, si 
ncr:ed.n.t• n.s emendas, ermiti.·O·Im, modiJlc1ulo 
e_m conli.lrmid:t1le dcllas, n.o Poder Execu-
1.Jvo. 

§ 1". No cn~o eont,•ario, volvm·ú. ú. Cam:wn. 
l'üYisura. e. si 11.s n.ltnPll.11'1it•s lt~)lJI,i \'or·mn douH 

terços dos votos rios membros prosentes, con
siLlera:r-se-hilo a.pprovaclas, .~cnelo então re
n)ot.tidas com o projecto iL cnmara iniciadora, 
cjue só podcra rcproval-1ts pela me.sm:t ma
ne\rl1' 

§ 2". Rejeitadas deste modo a.s altcrn,çües, 
o J)L·ojecto serit submettido, sem ellas, :i. sane_. 
f~ão. » 
' O re;timento reproduz ess1t_disposiçilo con.sti
tucional. O Senado vae, pms, resolver ~ os 
dons terços devem se!' calculados em relaçao a 
34 ou em rel:tr;iío a 33. Si a decisão tlo Senado 
Hw que o calculo deve sm· feito em relaçiio n. 
:14 n. Lleci~ão ela mes:t é correctn. ; si o Se· 
nn~lo entendct' que o ca.IculC\ deYe seP leito, 
não em relação a. 34, mas em reln.ção a 33, 
cxcluitlo o pt•csiclentc, neste caso a decisão é 
contraria e a cmend:t do Senado deve ser con-
siclcrada n.ppL·ovada. · 

Chegando a. este ponto, o SL•. Amaro C:tvn.l
canti lembrou que melhor seria proceelcr n. 
umn. novn. votação. 

O Senado resolvcriL como entender cm surt 
sabedoria.. · 

Consult:t1lo. o Senado resolve por 23 votos 
contra 13 que o c:tlcnlo deve ser feito em re- . 
lar:ão n. :·::3 votos e niio a :~4. 

O SR. PRES!DF.1-iTE- O Senaclo ncn.ba ele 
resolver que o calculo deve ser feito, nü~ em 
relaçiio a :34, m1tS t•m relaç,ilo a :3:3, exclmdo o 
presiclente. 

Eu. por minh:t Yez, snbmetto ao Senado. 
um1t consulta snpplcmcntttr Llest.n.: si o Se
nado entende que estlt 1lclilmraçüo que acabtt 
Lle tom:tr deve ~CL' u,pplicnda cm relação it YO· 
tar;i\o tln emenda ao art. IS. 

O Srnatlo acab:t de cstn.belecer uma. regra. 
o pcrgu nto si csl,tt regro. deve ser por mim 
a.]lJJlic:ula cm r·cln('~o :i. emenütt do m't. IS 
1ln projecto que li.li :Llltrll'iormct!to votn.tln., 
ou si st'> scrYirú. Jlttm. os casos futuros. 

O SR. Un. Gour.Ail'l' (p!Jla ordem) - Pa
t•ccc-mc inconcusso, Sr. presidente. IJUC, tcn· 
do-se suscitado llllllt questão, que provocou a 
rcsolu\·ão tomndtt pelo Sonudo sobre interpre
t,a,.fio do regimento, ni\o se p[,de tleixn.r de 
applicar essrt delihet•ar;ü.o que o Senado acn:btt 
elo tomar ao art •. !H do pro,jecto em votaçao, 
porquanto fbi just:tmento por se lmvcr posto 
cm <lttvidtt si esse artigo tinlm ou nilo sido 
a.ppruvado pol:t vota<,,iio ·apmael:t, que se lc
v:wton a quDstüo que o Senado reso~ vou. 
Nest:ts condir,,i:íes. llcou flrm:u.la 1t regm mtor· 
prcto.tivi.L que deve ser· :tpplieadtt ao caso oc
cnrrento c que provocou a. LluviLltt, resolução, 
q no devl\ ser, tttmllem. servir ele regr1t pttro. 
denticns votaç,;es rut.urns. 

A Jll'opostn. Jcil;:t pelo uniJru senador do l~io 
GJ•n.ni.lL• do No!'te nfio tem lllJLis mziio ele SOl', 
pnrq no .i mporl.at•iu. Yct·iflcn.r umu. YÇ>ta1;iill flnLln., 
iurJLtil'indo-su si lwuve ou niT.u t!uvicln. sobre u. 

-
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YotaQiío, quando niio houve duvitla n,J"'uma ços; mas, como esta resolução interpreta
sobre lt Votação, mas simplesmente sobre O tiva foi posteri0!'1'tquella VOt:tÇlLO, p:~.rece-me 
n~oclo de sua :tpumção; parece-me que a ques- que tem todo o cabimento a consulta: si esta 
t~o por elle suscitada ficou dest:~. arte resol- deliberar;ão deve sm· :J.pplicado. á votação da 
Vtda. emenda ao art IS já Jéita. 

Esta qu9stão. ~ão ó .de pouca monta, por- . ', · ,· : • 
qun.nto a thspost9ao t•e,g·1mcnta!,que se trn.tn. de . S~ o Senatlo resolver que stm, ficara. pr~ 
interpretar, é textualmente 11 mesma que se ,]U~tcadll. a pt~posm: do Sr. senador pelo RIO 
oncontm no re"imento da cmmr· do s Grande do Noite p~ra c?nsultar-se o S~n~o 
Deputados c a se~1 turno a repJ:orltwç~o ~~; sohr~ nom votaçitO ; SI ~esolver . que nu.o, 
texto constitucional (art. 39 >~ i") To la . ter~1 de submet!.er ú. votal}u.o do Seno.do o ex-
disposiçües declar·am que os 8dous ter~•~; ::~fi:~ I.Jedrente suggertdo por· aquelle senador. ~ 
apurados tl~ entr·e,os votos dos membros pre- O SR. LAPER {pal.ct orrlem) diz qu~ nao 
sentes e nao s3 put!e npUl'1tl' votos de quem 0 estava pt·esente quando se procedeu~~ vo
nilo deu. taçiio do artigo em que se determina a ele-

O Senn.do, portanto, acaba de 1~illrmar• uma gibilidade Llo pt•efeito. O Senado, interpretando 
interpretação que tambem respeita 0 preceit~ agom o regimento, fel-o por forma que im
constitucional. pede o orador de votar na presente consulta, 

porque pode parecer que vem interpor o seu 
vota em uma questão sobre a qual não votou. 
Portanto, pede ao Semdo permissão para 
abster-se de votar no caso · I.Jresente, porque 
11óde po.rer:cr que concorre para augmentar o 
numero dos que vot<wam no sentido de não se 
cont11r o voto llo Sr. presidente nesta ques
tão. 

O Sa. A~!AJW C,\Vi\.LCANTI-Mais correcto 
seri:1 modificar o regimento. 

O SR. G!T, Gour .. mr-Neste ponto estou de 
accort.lo com ? nobre s~na~l?r• e si niio propo· 
nho que S!3,[i1 t•eso.lvlda .P est..'l. questão reg-i
mental, r·elu.tmt a st tom ou niT,o voto o vicc
prcsiclente do Senn.tlo, é pot•quc me p:tr:ece in
opportuna. 

E' c~rto que o nmso regim.ento j1i. se resente 
de muttas lacun:1s 9uc }lrectsam ser Jll'eenchi· 
das e de contrad_!cçues que requerem revisão; 
esta nova. quest<LO que acalJ1t de suscitar-se 
com relação ao voto do vice-presidente eleito 
pel~ Senado p11ra presidir [l.S suas sessões torna 
t~ats ll!'gcnte o cst.udo e reforma do nosso rc
gunento. 

M11s, corno llcclarou o Jwnrado presiclentc. 
entende elle que deve continuar a manter os 
precedentes, abstendo-se de vottw c ile discutir 
ernquanto o regimento não for nesta parte in
terpr()t<'tlo e t•t>lbrmatlo. 

Ent:-etanto, ú cl111'0 que, qtmntlo se discutir 
o regtmento, esta questão tem enm•me al
Cltnce, porquanto nenhum estatlo pt'l!ltl ficar 
~este ~aso de~l\1lcado em sw1 reprosentaç•iio ; e 
s~ o vtce-presalente do Smwlo,occupa.n<lo into
rmamentc 11 cadeít•a d:1 pt•esidencin. IJca inhi
bido de votar o de discutir, unic1tmonte por
que ~ub.stjtue o pl'esidente designatlo pelu. 
Constttmçao, 11 consequenci<1 logica é que <L ro
pres~nta~ão do estado, a CJ,ne pertcnoet• o vice
prcsttlente do Senado,Jlctwu, sempre tlesJhlcnda, 
quer da palavra, qual' tlo voto tlu um do seus 
repl'escntantes. 

O S ~~. PRES!llEN'm- Vou fttzer ao Senado n. 
11 minhtt consultlt: 

Votou-se 11 emendtt ao art. IS; 11 meza n.pu
rou o resultado e, 1111 Jüt•ma pot' que entendin, 
ttnnunciou que consil!et'lWttrejeitt1da a omonth1' 
por niio tot· obtido os dous tet•ços dos votos 
Jll'escutcs. 

O $(1(1!1rlo ttCLlhn. tlo t•esolvm· em sentido 
eotttrnrio sr)1Jt'e o modo do contttl' os dons l.tíl'· 

lii~N.\UO ;.?S - V. 11 

O Stt. A)!,\RO ·C,\.VALCANTI (pala 01•dem) 
deseja chamar 1t attenção do Senado para 
um ponto importt1nte. 

Estab.,lecido como precedente que se póde 
interpretn.r o regimento p<tra applicar a in· 
terpretação 1~ votaç,ies anteriores já J?l'Oala
matbs, .iú. lWOtllw.imlo seu c!reito e ate já se 
temlo vot.<tdo artigos posterwres, pu.rece-lhe 
que seriu. continuu.t· a abrir precedentes que 
l.JOdem ser flmestos, estabelecer como norma 
que se púde interpretar o regimento um mo
mento !.lado e n11t11dal-o applicttr a uma deci, 
siio, si a esta. lor nworavel. 

Intm•prete-so, relll!'mo·sc o regimento, mas 
arl (ut/!1'/Uil, Applict~r lt interpretação 1\ co.sos 
rcsolvitlos, não iJ n. praxe, nii.o iJ o que se 
coalluna. com <t severitlade lias deliberações da 
!UCS(I, 

E' o Jll'imeiro a respeit<w estas deliberaç.ões; 
porque reconhece que a mesa s11be desigir os 
tt•ttbalhos ; mas por isso mesmo. quando S. Ex. 
o Sr•. }Jresillmlte pro~lamtt um11 decis~o e o 
ü1z di.lllOis de reclamaç.ao I.Jartt que se vertftquo 
11 i.lXlltidilo dcllu., ptwece ao omdor que é do 
seu llever niio con~entit'. sinilo \'encido, que 
se pratirtuo tlo modo contmrio. 

O ~r. Pre~iden.to-Vou consultar 
o Senado. 

Como llisso jú., cntendi11 q uc tlevin. calcuhw 
o> tlous terços cm rclu.~·ão n.o numet•o rle sena
Llot'PS presentes, consitlet·ando-mo senador, o 
pt•occ<lenrlo por esta fÜr•mtt, clwgnci ao rosul
tmlo q uo n, cmcml1t nii.o n.tt.ingin.os tlous torr,·os 
Llos sonatlorcs pt•esetttes. 
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Mas o Senado jú. cstabeleccü por votll~'iío, 
neste incidente, ~ue, qtmndo se trn.ta. de veri· 
ficar o result:tdo das votaçues, o vicC·Jll'i'Si
dento niío deve ser considemelo, porque niío 
vottt. 

Conseg·uintcmente, esta deliberação já esta 
11Jterad:L pela. reg-ra. estabolccidtt ag·ora Jlelo 
Senado. 

Sobre isto não tenho a. menor duvida, desde 
que o Senado pronunciou-se a respeito. 

Mas a duvida. sobre n. qual vou consultar o 
Senado e :t seguinte: si e-t:t norm:t est:lloclc
cidn. J?.el:t sua deliiJei·ação eleve ser a.pplic:tda. iL 
votaçao dn, cmendtt ao rtrt .. J 8 ou não. 

. O incidente sobre aquelle Jlonto jit foi deci· 
ebdo pelo Senado. O Sr. Gil Gou!n,rt manil'2s· 
ton c fundamentou sua' opinião O Senado 
acabou de ouvir o Sr. senador· pelo Rio Grn.n· 
ded~ Norte, sobre :t mesma. questão; e vou 
su.Jeit:w à sua delibemçiío si esse moelo de 
caleuhtr os dous terç,os deve ser tt]lpliclldo à 
votaçrto dtt emenda ao n,rt. 18, votada. ante
rio.-mento. 

0.> senhores que entendem que deve te1· 
applicaçiío á. emenda. do art. 18 :t decisii.o do 
Senado ultimamente tomatlu. pttra a conta
gem de votos gueimm levtttJt:u·-so. 

Consultttdo, o Senttdo resol vc peln. aillrma
tiva }lo r 17 votos contrtt 10. 

O Sn. PRESIDJoJX7'JoJ - O Senado acnba de 
resolver, por 17 votos contra Jl:i, que deve 
ser applicnd:t :i emendtt do nrt. JS sua deli· 
heraçiio sobre o modo de calcnln.r os dons 
terços. 

Sendo assim, fhzendo ttpplicaç,iío ela de!ibe
rn.ção do Senmlo, declaro approvtcdtt a emP!ldn, 
d~ ar·t. 18 do projecto que orgttnisn. o Dis
trwto Federal. 

Fica. prc,judic:LLla consegtlintemcnto a. con
sulüt nos termos pr·opostos pelo Sr. senador 
pelo lUo Grande do Norte ... 

senadoPcs nocessn.rio para. poder o Senttdo tet• 
o direito de J'uncciomtr, n:Io somente votar, 
nms deliberar, Yotar etc. 

A questão que lbi levn.ntadn. e outm; rele· 
re-~o ao caso CSJlecial. 

O regimento, niío só interpretamlo :1 Con· 
stituir;ão, como copiando n. disposição consti· 
tucionalrolere-se :t dous terços dos votos dos 
presentes. 

Mas, ~tmndo tt Constituir;iío c o regimento 
fb.l!am em deus terços dos votos dos senado· 
ros presentes, não púde incluir o. voto do 
presidente, porque este voto nii.opertence nem 
aos dous ter~'os, tt maioria, nem ao terço, a 
minoritt. 

A qut·stfío é, portanto, difl'erente, jic lbi de· 
cididtt. O que se quer saber agom ti si acaso 
o Senado póde funcciomw com 31 senadores e 
e mais o presidente. 

Entende o orador que póde, porque o que 
diz tt lei e que o Senado 1'uncciona quando 
estiver·em presentes metade dos senadores o 
muis um. 

Om, S. Ex. ó Sr. prbsidente e reprcsen· 
ta11te d.o seu estado, S. Ex. e senador e, por· -
tanto, deve concorrer ptwa se abrir a sessiío. 

O Sr. Presidente -Creio que não 
rui bem cOill}li'ehendido pelo nobre senaelor. 

Nüo ha du l'idtt que o Senttdo póde funccio• 
na1· 11ão só com :~2 senador·es, inclnindo o 
vice-presitlente, como ate com 21. (ilpoiados.) 
O regimento dispue que, :~chani.lo-se presente 
um terço de senadores, pode-se abrir a. ses
~ão. 

Orn., um terço de 63 é 21 ; e nós temos o 
exemplo de C! uasi todos os ultimas dias, em 
que o Senado tem deliberado, abrindo-se a ses· 
silo apc•nas com um terço ou pouco mttis. O 
r·cgimento, no ttrtigo ü2,permitte ·ist~ e no ar· 
tigo üü dispú" o seguinte : 

« Si tt esse tempo ~e veriflc~tr que ainda niío 
O Sn. A~IAlW C.wAJ.CANl'l -Sem tlm·itln.. Jm numet·o legttltb senadores piLl'a deliberar, 

isto ó mr:tttdu e mn.is um, o pr·esidente convi
dn.riL o Senado a, proseguír na ordem dos tm
ualltos, ficttndo as votuçüe~ acliadtts pam quun· 
do houver numet•o le~al. » 

O Sn. PRESIDEN1'E - ... mas parece-me não 
estar prejutlic:tda a. consulta Jmnhr·ad:t pelo 
Sr. senador }lelo Rio t!c Janeiro. 

Si o Senado tiYor· no seu rt;dnto :12 sen:t· 
dori•s, incluindo o vice·pl'esidnnte, temnumer·o 
p:w:~ dellberttt·, ou si p:t.r:t. deliiJemt· !ta m
eessitl:tdc de estn.rom presentes 32 sen:tdot·es, 
alem do vice·lJtwidente. 

Creio que crtt nestes termos :t. consulta tio 
nobre senador. 

O StL LA !'t~l: - Sim, senhor. 

E' o que temos feito todos estes ditts passa· 
tios. Tom-se adiado todas as votaçlies por lhlta 
t!e numero Jeg-ttl p:trtt votar. 

O St•. smuulot• L:tpér, lig-:tndo est.c incidente 
n.o outro que aca.l.Kt tlc ser resolvido pelo Se
nado, lemill'Oll e, tt meu vct·, nüo lembrou 
purUnentcmcnte, que se deliber·asse sobre este 
a.ssumpt.o, quu não deix:t de ser tle import:ul· 

O Stt. Jl.\~IItto 13.\t:CI~t.r.os ( JW'" rmfc,, ) citt, put·que todo~ os di:tsnos encontramos com 
tWJit\ que lL uOI!Ritll,t\ rlirig·irll\ ]JO[O SOll USRI\, li~']lOtltese: si ]ltLI't\l\S \'Ot:I<;ÜGS do Senado 
illusi.t•:tdu eollu!-[a, LI Sl'. Lape!', Ulll I" Ioga!', e jll'l'C"I) (jllll e~tr:jam lH'O;ent;:·s mct:ule e 
nãu se I'el\!t',• :1. qtw:;Lito du:; duuR l.et·r;os. Jl:tt'n. 

1 
Imds li III du' "l'llndut·es, :dem dn Jll'esit!euf.o, 

o l'tL~o ag-Lado 'l'l'a.ta-:.:e du J'e:-:olv. P suhl'e o' ou ::.ii IJn~t.u. que t~~t.t•jnm p1·e:-:eJHü~ :~1 scnatlo
lllllltel'u tjllU 'u n,~·itnent.u e~ i~" p:n·a o St•11:ulo 1 t•es, quu !..e III l'uLu, que teemo rlit•cito t!e in· 
se considernt• constituído, isl.o ú o Ittutwt·u t!e (i.c"·vit• uns dl'!ih:•rar;üe~ do Scruul11, o 'mais o 
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vice-presidentc, que não tem voto, que. pelo 
regimento, não tem o direito de intervir n11s 
votações. 

Eis aqui sobre o que versa· u questão le
~untuda pelo Sr. senador pelo Rio de Junciro: 
SI hu !lU'!I~ro para deliberar, nos termos d1t 
Constttmçao e do artigo 66 do regimento, es
tando presentes metade e m<tis um dos senlt
doJ;"eS, i~··lusive O presidente, Oll si e preciSO 
que este.J.afl'! presentes 32 Srs. srmadores, que 
teem o dtretto de votar, alem do vice-presi
dente. 
. O Sa. LAPi~a (pela arriem) entende que 

o _honrado senador pelo Rio Gr·unde do Sul 
nao resolveli a questiio que não c de tão 
pouca. mont.a .coll!-o pareceu a S. Ex., porq ne 
ella d~z respet~o 11 soberania du propria cor
poraçao e nuo comprehende o oradar que 
qualquer corporaçiio possa Jazer obra ou de
l~~er~r. ,despresa,ndo 11 ma,ioria,, is o e a, parte 
constttmda, pelo maior numem de seus mem
bi·os. 

Não c, poi~. pouco importn.nte essa questiio 
.e acl!a gt~e dtviu ficar perfeit11mente expresso 
o prmetplO que a este respeito deve ser obser
vado, afim de niio deixar que us menori11S 
decidam pelo seu numel'o presente. u.ssumptos 
de gra,nde alcance, transgreclinuo, ou niio 
res12eitando, a proprin. soberani11 da corpo
raçl1o. 

Pttrece-lhe que não h11verüt n11da mais cu
rial do que formur-se regra sobro assumpto 
ele que se trata. 

Crê que o regimento neste ponto tra,ta re
alme!lte qo numero ele senadores presentes ; 
IJ!-a,.s ISSO 1mporta !;Jma transgressão de prin
ctptos, transgressao, necessaria t11lvez, mas 
inconveniente pa,ra uma corpomção tal como 
o Senado, a Cum11m dos Deputados ou ontr<t 
rttmlquer. 

Portanto merece o caso toda a attennão e 
discussão. que possa. csclat·ecer per·Jeitttmente 
o lissumpto, pt•opondo:se mesmo ao Senado 
umu reforma tlo l'egimento, de maneira 
tt não pt·evalecer umtt disposição tão absUI'cla,, 
a seu ver : ou conforir-se-hitt o direito do 
voto. uo presidente, p11ru que não pot!e~e 
contunmr a 1Igurm- um cuso ele duvültL tao 
serio ; ou entlio se tliminuiria o numero de 
33, de maneiru que, o rtumero 32 potlesse re
soll'er. 
. O Sit. RANG!lr, PES1'ANA ( peln oJ·dcnl ) 
diz que ni'Lo tomou parte no t!ebttte <~nte
rior· po1·quo cst!mt resolvido n <tcceitar as 
dcli~ertt~•ues do St·. pre1idente pttm sug·g-or~t· 
opport;uuttJII.cn tu 1t intcJ•preta<.•<iO .<lu reg-l
monto ; mas, Jlwmulada tt questiio nos tet·mos 
em que Jl,i JiJJ•muJadtt, e ttpresentadtt n. eou
~ulttt ao Senado, vutOUJmra.sustentm•aiu.er-

• prcttt~•lio de Q 1.lo o~ votos dttdos om maioritt 

• • 

constituíam os 2/3. drsde que o Sr. presidente 
não vota.vtt na hypothcse. 

Posteriormente llw pa,rece que o Senado 
a,ind11 não se alltstou do regiraento, uppli
cundo tt interpret11r;ão da,dtt ú, questão ante
rior, isto é, tt votttçfto que motivou ess11 solu
~·i'Lo. A 2" parte do. eleliberar;iio do Sena,do era 
aindu umtt consequencia da, primeira,, que se 
trazia, agitacht ; era, 11m11 solução pa,m a veri
ficação do resultado que se desse, votando na 
forma elo regimento (Ar,oi·uLos). Nilo houve, 
portanto, umtt upplicaçiio interpretativa do 
regimento para um cttso especial.iiL vencido, 
jit decidido ; elle tinha tt soluçã" da mesma 
questilo formulada immediatamente pelo Sr. 
senador p~lo Espírito Sttnto .. 

Mas a hypot,hese levantacht agor·a pelo illus
tre senador pelo Rio de Janeiro c diverstt, e 
nilo parece ao orador opportuna a sua, solu
ção actmtlmente, porque o Senado tmta, de 
votttr o pr·ojecto de urga,nisação do Districto Fe
deral. A interpretttção que o honrado senador 
pelo Rio de .runeiro pede, niio tem absoltlt11-
mente nenhumu 11pplicação ás questcies que se 
tem ttgittulo ; e uma questão puramente nova, 
um11 questão de interpretação do regimento, 
que S. Ex. deve acceitur pl1r".t, nu íi'1rma, do 
proprio regimento, trazer ao Senado a, solu
~·ão; tttnto m11iS que lhe pttr•ece que ella e tiio 
di1rd·entc dtt primeira, que nii.o seriL muito 
difflcil à mesa resolver como interpreta,~iio do 
regimento puru otrereccr tto Sena,tlo. 

s. Ex. cxttmimtndo os ).)l'ecedentes. exa,mi
mtndo o reg-imento, pod~ru trazer na proxima 
sessão (cre que e 11 Jbrmultt regimenta,!) a 
solução para o Senado resolver por que actual
mente nilo tem applicação alguma. 

A llypothese sug-gericla pelo honrudo sena
dor apenus interrompe o trabalho cltt vota-
<;fto. . . . . 

A pt•tmen•tt, Stm, por que cm consequencm 
dtt questão ttgitad11: si cstavu vota,do ou não. 
Mus eStl1 e questão novtt, e liypotliese di!fe
ronte c, como hypothese diJl'erente, não pa
rece conveniente sujei tal-a its Jbrmulas reg-i
mentaes pm·a a interpretação do caso, além 
de que niio tem actualmente opportunidatle. 

O S1<. LAPBl~- A hypothcse por mim figu
radu em tlic.,e tem-s'e verificado, e talvez se 
pos.;ttm encontrar nos nnnues <livm·sos cn.sos. 

0 Stt. RANGgf, PESl'ANA re>ponde, que Ó 
,justamente o que estiL dizcn,!o; il unm questão 
pummente regimentttl; cst~t questii.o nada tem 
eom a outra, fJ ue estiL tlocillida, ; c como regi
mental cumpre tL mesu cxn.minal-tt e trazer 
1\0 Senndo ptLl'tL resolver; então abrc-,;c o de
bate e depois dcsl;;> vottt-se, mas adtutlnwntc 
Jliti'We umn. ques·ão inuppcn·t:uwL, que s[l set·· 
\'L', l'C[l tiriL n.ilula,, pnm intert•omper a votn.
<;ão qo1e se estú, Jltzeudo, o pur cousequencia 
perdendo-se tempo. 

• 



o 

220 ANNAES DO SENADO 

Rcqnce, portttnto, n.o St•. ]n•csidente, que· 
adie a solução dn. questão levnntadtt pelo no
bre ~enn.dor, p;wa ser n.presentacla opportilntt• 
mente como interpretação elo t•cgimento. 

São successivamentcapprovadas as seguintes 

l~l\IENDAS 

Art. 20. O prefeito suspenderi a exeeuçilo 
de qualqum• ;tcto emanado do .conselho, op
pondo-lhe veto, sempre que elle estiver em 
desaccordo com as leis e r guiamentos em 
vigor no Distrieto Federal. 

O Sr. Pt•e,..iden.te-N;i.o devo e 
liem posso adiar a solução de um;t questiío 
que foi lev;tntn.da por um Sr. senador, o qual 
requere a tL dclibemçiío do Senado tL respeito. 

E como tmttt-se de umn. miiteria J•eg-imen
tal, peço licença pam lttlln.r assim em tom de 
discussão, emborn. occupa.ndo este logn.r. 

Não me pn.recem procedentes ;ts raziies apre
sentadas pelo nobre .. :rmn.dm• por S. Paulo 
quanto it opportunidade da consulta, visto 
que a a pplicaçilo dn. 1•egr:t <t estahelee~r-se 
póde ser necessaritL ji nesta votação : daqui 
a muito pouco nús podemos estar na casa 
32 senadores, inclusive o presidente; e n. mesa 
11recisa salJer si pr)de continuar ou não avo
taç·ii.o. 

Applicando-se a delibemção tomttda pelo 
Senatlo em relação a ememla do art. 18, avo
taçiío não potlerit continunr llOI' que estarão 
presentes 32 senadores, mas su 81 votantes; e 
por consequcncia, seguindo aquella regra, eu 
teritt de suspender a se.<sií.o. 

Mas, como não desejo sob a minha. respon
sabilitlnde inverter as normas adoptad;ts, me 
parece de toda opportunidttde q•1e o Senado 
resoll•a a questão, mesmo por que,. segundo o 
nobre senador potleril. verifietw, tL re.~oluç•ão 
daqui it JlOUco tcri applicaf;üo na votação 
mesmo destas emendas. 

OS!'. senadtw pelo Rio de .l11neiro propun ao 
Senado a seguinte questão : si estando pre
sentes 32 senadores, inclusive o vice-presi
llente, ho. numero para deliberar, nos tet·mos 
do l'egimcnto; nn si pam t.leliberm• e nccc~
sur·io lttLVer 3:~ semulm•cs, n.ltim do vicc-presi
dente. O St·. Rang'Cl PestamL lcmhl'lL que se 
adie est;L q uc~tli.o, mas parece-me que e lia. 
deve ter llllltt solw;iio prompttt, pm• que o 
caso p1'1de l'CJJt•od uzi t·-so o. cada momento, 
mesmo em relaç•ão iL votaçilo que actualmente 
nos occupa ; por isso vou consultn.r ao Se
nado. 

Consultado o Scnatlo si aclm·sc clle legal
mente constituitlo pttl'tL delibet•ut•, estando pre· 
sentes 32 Srs. ~entttlot•es, inclusive o presi
dente, decide a.Hlrmttt.ivn.monto por 22 votos 
con trn 12. 

O Stt. PnESIIJI•:NTt•: annuncitt 11 vottv;ão cla~: 
emendas suppre~sivns tlos §§ 41 e 43 tlo ar!;, 
15, 11cliudtt nn. ponultinm sessão, 11 l'l'qtwri
mon to elo ~~·. Gil Goula.rt, ptLI'tL rlopols dn 
vot,tLÇ'~to dn. omcndtt reltttim no artigo tln pl'O· 
posiçi'í.o que rogultt n. nomc·a~·ão tlo prefeito. 

Neste caso submetteri ao conhecimento do 
Senado Federal o acto suspenso, tlando por 
escripto tLS mzües do valo. O_Senado d~ci~iEi 
si o acto suspenso viola ou nua a Constltmçao 
e as leis !'etlet·aes, assim como as leis e regu
lamentos da. municipalidade. (Por 23 votos 
contra 9.) 

Art. 21. O prefeito deverá, dentro elo p~a.zo 
improrogavel de ci~co dias, oppor por escrtpto 
o seu veto, Não o Jazendo !)esse pra.zo, se en
tenderá approvado o acto. 

O prazo conta-se do cli.a em que o prefeito 
tiver conhecimento offictal do acto. (Por 28 
votos contrtt 4.) · . 

Art. 22. Pa.ra :1 nomeaçiio do prefCJ to sub
sistirü.o as incomp;ttibilitlades especificadas no 
n.rt. 4. 11 ' • 

Paragrapllo unico. ~ão J20dem ta.mbem ser· 
nomeado prefeito o cltltt~luo que tenha com 
qualquer intendente o gruo de parentesco re
ferido no art. 14, § L• 

Art. 23. O prefeito não poderi ser de novo 
nomeado JlU.ra o periodo segu!nte ao ele 
smt atlministração, nem ser ele!to para o 
car•n·o de intendente no mesmo perJOdo. 

Art. 24. O prelilito JJiío pod~rú. ause~tar-se 
do municipio por mais de I O dias sem licença 
do Presidente da Republica: No caso cl~ au
senciti passart't o exerc~cio ~ sen substituto 
legal ü perdem a gr·atltlcaçao. (Por• 27 votos 
contrn. 5,) 

Art. 2fl. Na Jltltt1 ou impe~iment~ tempo
rari:.L tlo prel'ciio, suas 1'uncçues seruo ~xet'
ci,Jas 11clo pt•esitlmlte do conselho munlmp~l. 
No caso de vaga, o Presillente da Republwtt 
nomeari seu substituto nos termos do .art.IS. 
(Por 25 votos contra 7.) 

E' tambem ;tpprovadll por 25 votos contra 
7 tL se•·tlinte ementla. ttdtlitiva ao cap. 4.•: 

Art.~ o presidente do conselho m.rmipa!, 
rJtmntlo substituir o prefeito :1os seus Imll~th· 
mentos, tert'L direito aos vencnnet~tos ou stm· 
plcsmente ;i, gr;ttilleaçiLo do pr.efe.tt9, COll,lO 11? 
caso cnnber, e durante a substttmt;ao detxartL 
tlc pt•esidir o consollto. . 

E' approvndtt por 27 voto.> contra G t\ emen
da snbstitutiVtL dtt cpigmpho do cap, V. 

Siío successi Vttmcnte approvadus as seguintes 

~CLI.l ~llCCO>SiVtt.lliO!lLO ll.Jljll'liVlltitts Jlill' :!G \'O· 
i.o.; f!OIIt.t•a 7 tL l'llll'lllitL ~ll]l[li'CSSÍVlL do § ,j]; O 
pm· Zü vol.o~ cunl.r·;t ü ti suppre.<siva do§ '13. 

Al't. 30. S~.o u.gon tes lln prefeito no~ t~il,l'eren· 
tos disi.t·ictus os tlscttes e g-uartlt . .s muntct]ltLCS. • 

• o 
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Art. 31. Caela districto teriL um fiscal e ~~nd~r os Srs. Elyseu Martins, Firmino d;t 
tantos guardas municipaes quantos o conse- S1! ve1ra, Sali.l::mha MarinllO, Amefico Lobo 
lho .i.ulgar ne_cessarios ao bom desempenho i.lo Rai~.S:el Pestana e Ramiro Barccllos. ' 
serv1ço publico. (Por 25 votos contra 7). N<~O ha'::endo numero legal, fica aeliada a 

O SR. PRESIDENTE diz que se nilo houver contmuaçao dess:.t votaçilo bem como as das 
reclamaç:ão poriL a votos englobadamente a outra~ matarias dadas p1tl'i1 a ordem do dia 
emenda substitutiva do art. 32 e seus para- de ho,)e. 
graphos. o SR. PRESIDENTE clesi[;na p11ra a ordem 

Não lia vendo reclam11ção, vota-se e é ap· elo dio. 16 : . 
provado., por 27 votos contra 6 tt seguinte Continuaçilo tia votaÇrr.o, interrompida, elas 

emendas do Scnu.do ;'t proposiçilo dn Camam 
dos Deputado;; n. 4:3, tlc !SOl, sobre tt 01'"11· 
ni~a~:iio c.lo Distl'Ícto Fcc!eral, as qwws 1br~.m 
l'~JOitudn.s por aquella Cam:wa; 

E~IEN'DA 

Jlrt. 32. Ao fiscal compete : 
til ~ • Exe~utar e Jazer cxecutat• as vosturas 

e elelt!JCraçues do conscl!IO, Sttnccionac.las pelo 
prcfm,to, observando as instrucr;ues IJLIC por 
este torem cladtts. 

§ 2." Lavrar e remettet• iL autoridade com· 
petente os a.utos de flagrnnte contrtt os in-
1l.tctores das posturas. 

§ 8. o Informar os pedidos de licmwa p11ra 
·edificações, aberturas ele cas11s ele né"'ocio e 
exercício de quaesquer inclustrias, osp~ctacu
los e divertimentos iJUblicos e outros assump· 
to;; de interesse municipal. 

§ 4 • • Elimine-se . 
§ 5.' Cassar licenças nos casos previstos 

pelo. l~gislaçilo .municipal, com recurso para a 
autor1dade competente. 

§ 6." Org·nnisar e remetter mensalmente o.o 
perfeito uma relação elos 11utos que houver 
lavrado. 

§ 7.' Informar trimensalmente ao perfeito 
e sempre que clle o exig1r, sobro o estado {le 
todos os serviços e necessidades elo clistricto. 
· a) dessas inJbrmaçiJes, assim como das re
la_ç~es men~aes ele autos de flagmnte, ficará 
C?PI!J: em ltvro especio.l, Jbrnecido pela muni· 
ctp<tlldade e rubricado pelo pcrleito ou por 
quem clle designar. Esgotaclo esse livro serit 
recolhido ao archivo municip11l ; ' 

b) o fismtl não poderit rccus;u• a inspccç:ão 
deste livro a. qualquer munícipe. 

§ 8.' Fornecer ás commissões 11ermanentes 
as ínibrmaçiies que lbrem requisitadas. 

Sií.o n.pprovadas as seguintes emendas i 
. ~rt. 3::!.-0s guardas municipaes são ttU· 

Xtl!aros dos flscaes o ttgentes a estos subordi
nados. (Por 28 cotltra 5). 

. ~l't~ 3G.-Os J'l!_nciomtri?s municipucs tttt
Xtl!arao a oxecuçao chts lms c 11ctos de mtrac· 
ter 1ederal. nos termcs tio art. 60. § 2•' da 
Constitui,:ão. (Pot• 2G votos contm G.) 

Annuncil\da o. votar,:ii.o dt\ cmonta ao art. 
38, veriflctt·S(l niío htwot• nmis numm·o legtd, 
pelo que Jhz-so 11 chn.mn.tht dos Srs. sonadot•es 
que compaccmm a sessilo, o deixam de res· 

• • 

. Votaçii.o, cm :l" cliscussi'í.o. tln. prciposi<;ão tltt 
Ca.nmm dos Dcpubtdos n. '1, do J 802. man
cl:tn\10 Pl1~':tr ao padt·e Antonio Martucci o que 
lhe e clovtdo por serviços prestados em ütvot· 
el11 immigt·açilo ; 

Votttr;iio, cm 3·' elil;;t, tl:t próposiçii.o d11 
mesmn Camttrtt n. 15, do 1802, conceclent!o a 
Antonio Vütnmt Goneo.!vcs Fr;v•·:t, fiel elo the· 
sou~eiro dtt C;tiXtt dtt 'Amortis;tçÍio, seis mezcs 
de hcenço., com seus vencimentos · · 

Votação, em I" dita, elo pro,jecto' do Senado 
n 23, concetlenclo amnistitt aos revoltosos i.lo 
estado do M;ttto Grosso ; 

Vot11r;ão, em 3"dittt, ela. proposição ela C<t
mttra elos Deputados n. 1'1, tle 1892, conce
llendo it viuv<t e filhos elo Dt•. Tobias B;trreto 
de Menezes a pensão ttnmutl de 3:600$000 · 

Votação, em 3" dita, llo pt•ojecto tlo Sen~clo 
n. 20, de 1802, ttntorisando o governo a con· 
tractttr com quem mais vantagens offerecer o 
sm·viço elo reboque, por meio ele vapores e 
pelo prazo ele I O elmos, ms b:1rr11s elos rios 
ltttpemirim e Bcnevente, no estaelo elo Espirita 
Stmto; 

Votu~~.o. cm 2·' dita, tht prO]JDsiçilo do. Ct\
mara tlos Deputrtclos n. I l, de 1802, conce· 
tlcll(lo iL D. Aelclaiclc Tclles Pires, vi uva do 
capitii.o ele m•tilh:wio. Antonio Telles Pires, 
fltlleciclo em serviço do E~tado, nn. exploraçii.o 
do l'io S. Mnnoel, o direito ti percepçilo do 
~oldo íntog-ml que cn.bht úqucllo oJTlcial na 
epoc<t em que fitllcceu ; 

Votaç,ilo, em 2" elit1t, r.ht pro]losiç:ii.o cht 
mcsmtt Cttmam n. 20, tlo I892, revertendo it 
D. Adoli;t Carolina tle O!iveir·a Ennes Ban
eloim o it sttn. llllm menor Aclelia Ennes Ban
cleim., r•epttrtidn .. n~onto, tt pensií.o que percebia . 
D. CarolHm Cecllm Campos do Oliveirn · 

Voto.çilo, em 1" tlitn., do projecto do Senado 
n. 2'1, ele 1802, mantendo aos estados do. 
qniiio o direito de afbrar os tert•enos elo ma
t•mhn.s o ;tcct•cscidos, nos tot·mos tia lei n. :J:3.J8 
tio 20 de ou t,u bro tle 1887. 

LOVItllÜL·SO IL SO>iStLO ÍIS 3 I f-l JiOI'IIS do. tardo • 

11Dl DO SEG li~JJO VOLmi!il 
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