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INDICE

DAS

Sessões de 17 de seteID~ro a 15 fie ontu~ro àe 1894

Aetalil :

- da eleição a que se pl'Ocedeu a 21' de agosto
proximo passado nas secções segllintes :
Belém,4a ; Breves. 1', 2a e 3a ; Obidos, la,
2'. 3a e 4a ; Mel!iaço, ia: Santarem Novo,
ta ; Gnrllp", i', 2a e 4a : Vigia, la, 2a , 4a e
5' ; CiLltra la. 2" 4a, 6a, 7a e 8", (Sessão
de 17 do setembro.) Pag, 2.

- da eleição senatorial a que se procedeu em
Santa Catharina, no dia 9 de setembro.
(Sessão de 21 ele setel~~bl'o.) Pag, 37.

- 17 actas da eleidto a que se pl'ocedeu no
Estarlo de Santa Cathal'ina em 9 de setembro
corrente e cOl'respondente c,s se"uintes loca
lidades: Joinville. Destel"l'o, PaU70ça. S.José
Ribeil'ii:o e S. ~hg'llel. (Sessão de 26 Lle se:
tealbro.) Pag. 52.

- Doze actas da eleição a qlle se pl'oceden no
Estado de Santa Cathal'ina em 9 de se
tembr_o COI'l'ente, (Seôsão de 27 de setembro.)
Pag.06.

- Cel) to e vinte e um:J. autheuticas da eleicão
senatol'ial a qu" se procedeu no Estado -do
Pará em 21 de agosto ultimo e 25 da que se
procedeu no Estado de Santa Catharina em
9 do corrente mez, (Ses,ão de 29 da se tem
bro.) Pago 66.

AIDleida Barreto (O Sr.) - Discursos:

- fazendo nm I'equerimento. (Sessão de 26 de
setembro.) Pag. 53.

- sobre a nova discussão da emend:t ao proje
cto do Senado, n. 29 de 1894. (Sessão de
2 de outubro.) Pago. 75.

- sobl'e as fOl'Cas de terra. (Sessão de 4 de
outllbl'o.) Pago 82.

- sobre as 1'or.;a8 de tel'l'a, (Sessão de 8 de ou
tubro.) Pago 89.

- 80 bre o projecto do Senado n. 31 de 189-.1.
(Sessão de 9 de outubl·O.) Pag. 92.

Ahnino Aft"onso (O Sr,) - Discurso :

- sobre negocios do Estado do Rio Grande do
Norte. (Sessão de 15 de outubro.) Pago 125.

Antonio Baena (O Sr,)- DiscUl'sos:

- fazendo um requerimento. (Sessão de 10 de
setem bro.) Pag. 28.

- sobre a proposição da Camal'a dos Depll
tados, n. 30 de 1894. (Sessões de 11 e 13 de
outubl'o.) Pags. 115 e i22.

Campos Salles (O Sr.) - Discurso:

- sobr" Do l'edacçii:o do projecto do Senado
n. 47 de 1891. (Sessão ue i9 de seLem bro.)
Pago 28,

Coelho e CaDlpos (O Se.) - Di3Cursos:

- sobre negocios do F~stado de Sergipe. (Sessão
de 17 de setem bl'o.) Pago. 2.

- sobl'e a proposição da Caroar:t dos Deputados
n. 30. de 1894. (Sessão de 11 ele olltubl'o.)
Paf'. lH.

- pediLldo a reLirada de um req llel'Írnento.
(Sessão de il de outubro.) Pago 115.

Coelho Rodrigues (O Sr.) - Discursos:

- sobre o codigo civil. (Sessões de 24 e 27
de setembro.) Pags. 48 e 57.

- sobre um parecer da Mesa. (Sessão de 28 de
setembro.) Pago 58.

- pedindo in1'ormaeões ao go~erno. (Sessão de
iO de Olltubro.) Pa~·. 98.

- pedindo a retieada de um requel'imento.
(Sessão de 11 de outubro.) Pago 110.

Cruz (O Sr.) - Discurso:

- Robl'e o Pl'Oj"cto do Senado, n. 31 de i894.
(Se,são ele 9 de outubro.) Pago 95.
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Sala das commissões, 9 de outubro de 1894.
Pires Ferreira. (Sessão de 9 ele outubro.)
Pago 93.

_ A' proposição da Camara elos Deputados
n. 30, de 1891:

Fica p"orogado por dous anuo! o prazo con
cedido pelos decretos n. 108:3, de 28 de no
vembro de 1890 e 682, de 16 de outubro do
mesmo auuo á Companhia Kstrada de Ferro
Petrolina a Parllahyba, successora ela Com
panhia Estrada de Ferro Nordeste do B,'azil,
para dar começo aos trabalhos' da construc
ção da estrada de ferro que con~ractoll com
o governo. e que, partindo á margem do rio
S. Francisco, vá tel'minar no mllnicipio da
Parnahyba, no Est",do do Piauhy.

S. R.- Sala das sessões do Senado, ti de ou
tubro de 1894.- Saldanha 1l1arinho.- J. L.
Coelho c Campos.-João Pedro. (Sessão de ti
de outubro.) Pago IH.

'I.
1:000$

800$
600$
400$
320$
280$
200.$
140$
120$

'I.
900$
720$
540$
360$
288$
252$
180$
126$
108$

707:4.42$000

1.179:070$000

925:407$200

471:628$000

453:779$200

Ord.

750$
600$
450$
300$
240$
210$
150~
105$
90$

Ma.rechal .•....•...••..•
General de divisão .....
General de brigada ...•.
Coronel. •........ '" ....
Tenente-coronel .....••.
Major ...•..............
Capitão .
Tenente .
AlfeNs .

_ Ao projecto do Senado, n. 31 de 1894:
Additivo- Ao art. 1°, accrescente-se:
E' extensivo á armada, officiaes e praças e clas

ses annexas, o augmento de soldo de que co
gita este projecto, de accordo com o art. 25
da Constituição. .

S:tla das sessões, 9 de outubro de 1894.-~1
meida Barreto.-João Nciva.-.T. Joaqu~rn
de 80u:::a.- Cruz.

Havendo um saldo de 2.459:688$ com a redu
cção no numero de praças, segundo o pa:ec~r
n. 31, de 1894, apresentado pela com~llssao
de Marinha e Guel'ra, a qual propoe que
parte dessa economia, na importancia de ••
1.534:280$800, seja applicada a. augmentar
de um quinto o soldo dos officiaes nO valor
ele 707 :442$000 e o restante de um terço no
soldo das praças, deixando ainda nm saldo
de 9'25:407$200 para em tempo reforçar-se ~s
rubricas do orçamento da guerra que maIS
preci"arp:m.

Proponho então que se eleve de um terço o
~oldo do~ officiaes. de conformidade com aS
tabellas que offereço á consideração do Se
nado, visto que ainda. fica um saldo de
453 :779$209, como passo a demonstrar:

Despezas para o augmento de
um quinto ..

Idem para augmento da um
terço , .

Saldo demonstrado no parecer
n. 31. .

Augmento de um quinto para
um terço .............••.....

Saldo que se verifica do augmen-
to ele um terço .

Domingos Vicente (O Sr.) - Discursos:

- fazendo um pedido. (Ses!ão de 20 de se
tembro.) Pago 34.

- sobre um projecto que apresentou. (Sessão
de2de outubro.) Pago 73.

Emendas:

- Substitutiva do projecto 11. 10 de 1894:
E' fixado ~ prazo de dous annos para que as

companhias estrangeiras que se entregam á
navegação de cabotagem, entre os ~stados do
Pará e do Amazonas, se nacionalisem de
accordo com as disposições da lei n. 123 de
ti de novembro de 1892.

Sala das sessões, i7 de setembro de 1894.
Leite e Oitioioa. (Sessão de 17 de setembro.)
Pago 6.

- A' redacção do projecto do Senado n. 47
de 1891:

Ao art. 9.° Onde se diz: - n. 1420. de 21 de
fevereiro de 1871, - diga-se: n. 1420 A, de
21 de fevereiro de 1891.

Ao Titulo 11. Onde se diz: Titulo I1- Capi
tulo I - Da competencia dos juizes seccio
naes, etc.- diga-se: Titulo II - Da compe
tencia - Capitulo I - Dos juizes seccionaes,
substitutos e supplentes.

Ao ad. 61. Onde se diz: - n. 1420 de 21 de
fevereirO do corrente anno '-, diga-se: n....
1420 A, de 21 de fevereiro de 1891-

O art. 87 passa a ser 88 e vice-versa.

Sala das sessões, 19 de setembro de 1894.
Campos Sailes. (Se~são de 19 de setembro.)
Pago 28.

- Ao projecto do Senado, n. 24 de 1894:
Accrescente·se ~o art: 10 o seguin te:
Paragrapho UntCO. FICam comprehendidos na

disp_osição .desta lei desde a data da promul
g"çao os filhos dos officiaes fallecidos, cujas
esposa.a estiverem percebendo por inteiro o
montepio. - Almeida Barreto. - Pires Fer
reira.- Joaquim Sarmento.- Cntz. (Sessão
de 2 de outubro.) Pago 69.

Declarações:

- Declaro que ;otei contra a nova prorogação
das sessões do Congresso.

Sala das sessões, 1 de ou tuuro ele 1894.
Gil Goulart.

-Declaro que votei contra os projec:.os de
prorogaçào da actual sessão até 6 do mez
vi,,;dour.o, ~ dos prazos concedidoR á Compa
nhia Vlaçao Ferrea e Fltlvial do Tocantins e
Araguaya por mais um anno.

Sala das sessões, 1 de outubro de 1894.
A.Coelho Rodrigues. (Sessão de 2 de outubro.)
Pags. 68 e 69.

- Votei contra a emenda da illustre commi~
são de MariDha e Guerra ao art. 1" da pro
posta do Poder Executivo, lixando as f"rças de
terra, convertida em projecto de le 1 pela
Camara dos Dec·utados, sob o n. 19, de 1894.

Sala das sessões, 9 de setembro de 1894.
Abdon .Milanez. (Sessão de 9 de outubro.)
Pago 96.
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DE SENA.DORES

- do Sr. senador Aquilino do Amaral, de 19
do correnle, communicando que, obrigado a
ausentar-se desta capital por motivo de en
fermidade grave em duas pessoas de slla
familia, não poderá co,?,parecer, durante
alguns dias, ás sessões do :Senado •

- do S". senador Leopoldo de Bulhões, de
hoje, communicando qlle li obrigado a ausen
tar-~e por algum tempo deste< capital, por
motIvos pondel'osos, (Sessão de 20 de setem
bro.) Pago 29,

Leite e Oiticica (O Sr.) - Discursos:

_ sobre a 3a discussão do projecto do Senad(}
n. 18 de 1894. (Sessão de 17 de setembro.)
Pago 6.

_ sob"e a votação do projecto do Senado, n. 10,
de 1894. (Sessão de 19 de setembro.) Pago ZI.

_ sobre a proposição da Gamara dos Depu
tados, n. 89 de 1893. (Sessão de 21 de se-
tembro.) Pag. 39 _

_ sobre a navegação de cabotagem. (Sessao
de 22 de setembro.) Pago 43.

_ sobre o co digo civil, (Sessão de 24 de se
tembro.) Pago 48.

_ sobre o proJecto do Senado, n. 28 de 1894.
(Sessão de 25 de setem bro.) Pag. 51.

_ sobre a emenda da Camara dos Deputados,
substituti"a do projecto do Senado, n. 2 de
i894. (SessãO ele 28 de setembro.) Pago 63.

_ sobre a votação da proposição da Camara
dos Deputados, n. 13 de 1894. (SessãO de 9
de outubro.) Pa.g. 96.

_ sobre um requerimento elo Sr. Coelho Ro
drigues. (Sessão de 10 de outubro.) Pago 108.

_ sobre um requerimento do Sr. senador Coelho.
e Campos. (Sessão de li de outubro.) Pago til.

_ requerendo pl'eferencia na votação para a
emenda que otfereceu á proposição da Camara
dos Deputados, n. 30 de li:l94. (Sessão de ti
ele ou tubro.) Pago titi. _

_ pedindo informações á Mesa. (Sessao de
ti de outubro.) Pago li7.

_ uflresentando um projecto. (Sessão de 13 de
outubro.) Pago 1'18.

_ sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 30 de 1894. (Sessão de 13 de outu
bro.) .Pag. 122.

_ na hora do expediente. (Sessão de 15 de
outubro). Pago 124. .

- apresentanrlo um requerimento. (Sessão de
15 de outubro.) Pago 125.

_ respondendo ao Sr. Domingos Vicente ..
(Sessão de 2 de outubro.) Pag. 74.

- sobre o prc'jecto do Senado, n. 31 de 1894.
(Sessão de 9 de outubro.) Pags. 94e 95.

João Pedro (O Sr. lo SecretariGl- Discurso:

_ respondendo ao Sr. Goel:ao Rodrigues. (Sessão
de 28 de setembro.)' Pag. tiL

Joaquim Sarmento (O Sr.) - Discurso:

_ fazendo um requerimento. (Sessão de 27 de
setembro.) Pago 56.

- pedindo diEpensa de membro da commissão
de Instrucção Publica.(Sessão de 4 de outu bro.)
Pago 78.

- respondendo ao Sr. senador DominO'os Vi·
cente. (Sessão de 20 de setembro.) Pago 35.

- fnen do 11m protesto. (Sessão de 21 de se
tembro.) Pag'o 39.

- sobre o proJeclo relativo aos governadores
dos Estados. \Sessão de 8 de outubro.) Pago 87.

- sobre as forças de terra. (Sessão de 8 de
outubro.) Pago 88.

- whre as forças de terra. (Sessão de 13 de Officios:
outubro.) Pago 121.

.João Barbalho (O Sr.) - Discurso:

- Additivo ao projecto n. 30, de 1894:
Acc;escente-se como artigo:

E antorlsado o governo a pro rogar até 31 de
dezembro de 1896 o prazo concedido nos seus
contractos para aquellas eslradas de ferro
que já houverem completado os estudos do
seu tra9ad?, bem como daquellas que hou
Terem Imclado a sua construcção.

Sa la das sessões, 11 de outubro de 1894.
Lâte e Oiticica. (Sessão de il de outuhro.)
Pago 115.

- A' proposição sobre as forças de terra:
Restabel~çam-se os §§ 2° e 3° da proposta do

executivo.
Sala das sessões, 13 de outubro de 1894.

Pires Ferreira. (Sessão de 13 de outubro.)
Pago 121.

- A' proposição n. 30, de 1894:
Accrescente-se, depois das palavras - do seu

traçado - as segulUtes - ou secção desta [la
fórma dos con tractos de concessão
O mais como está. .

Sala das sessões, 13 de outubro de 1894.
Leite e Oiticica. (Sessão de 13 de outubro.)
Pago 122.

Estevelll .Junior (O Sr.) - Discurso:

- fazendo uma pergunta á Mesa. (Ses8ão de la
de outubro.) Pago 109. .

Francisco l.\'lachado (O Sr.) - Discurso:

- sobre a 3a discussão do projecto do Senado,
n. 10. de 1894. (Sessão de 17 de setembro.)
Pago 7.

Gil Goulart (O Sr. 2° Secretario) - Discurso:

-. sobre a nov:l, discussão da emenda ao pro
Jecto do Senado, n. 29 de 1894. (Sessão de 2
de outubro.) Pago 75.

Gonçalves Chave. (O Sr.) - Discmso:

- apresen tando um projecto. (Sessão de 2 de
oUlubro.) Pago 70.

.Joakhn Catunda (O Sr.) - Discursos:

...João Neiva (O Sr. 30 Secretario)-Discul'soS :

- sobre a emenda da Gamara dos Depu~ados.
substitutiva do proJecto do Senado n. 2 de
1892. (Sassii.o ele 28 de setembro.) Pags. 63,
64 e 65.
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- do SI'. senadol' Saldanha ~hrinho, de hoje,
cOI11~numcaudo que rlei:s:a de comparece,' ~I
sessao por lUcol11modo de sande. (Sessão de
25 de setembro.) Pago 50.

- do Sr. senador Leandro Maciel, ele hoje,
communlCanelo que, aggravanelo-se os seus
sotIrimentos, niio p6ele comparecer ás sessões.
(Sessiio de 2 ele outubro.) Pago 70.

DOS lIIlNlSTEIUOS

- ele 12 elo corrente, do !lIinisterio das Rela
ções Interiores, communicando a recepção
do oflicio da mesma üata. acompanhnnüo a
Mensagem em qne o Senaelo leva no conhe
cimento do Vice-?residente da Repllblica
que, naqndle dln, em sessão secreta. foram
approvndas ns uomeações do Srs. Joaqnim
Fra ncisco de Assis Br nzi I, Amaro Ca val
canti e Pernando Ozorio parn os cnr"'os de
enviados extl'aorelinarios e ministros "'pleni
p~tencinrios. do Brazil, nn Chinn, nn Repu
bllCn Argentll1a e no Paraguay. (Sessão ele 17
ele setembro.) Pago 1.

- do. Ministerio ela Justiçn e Neg'ocios In
terIOres, de 22 üo corrente, üevolvendo. de
m'dem do Sr. Vice-Presidente da Repnblicn
i esta Camara. como in iciaclúl~a,. o a-uto.o'l"a.:
pho ela Re~olu<;ã~ do Congresso NacionatCl'le
concede permlssao 11. AntonIO Medeiros dn
Silvl\. para. novamente lIla~ricular~se no
10 nl1no elo curso medico da FaCilIdade elestn
capitnl. e ~I qual foi negada sancção pelos
motlvos constltu tes dn exposição q lIe a es te
acompanhn.

EXPOSIÇÃO A QUE SE REFEP,E O OFFIClO SUPRA

Nego s:) ncção, nos termos do art. 87, § lo da
Constituição Federnl, por ser contrarin 'aos
lnteresF.e~ ela. Nação, ú. resolução elo Con
p:resso N:teionnl que concede permiss~o a
Ant'JnlO Medeiros da Silvn, ex-alumno ma
tl'icnlado na pl'imeira. serie do Cllr30 medico
ün Faculdade dn Capital Fedem\. no anno
de 1885. pnra. novamente matriculal'-se, in
dependente da pl'estação de qnalCjllCr exame
prepnl'atorio.

Em tempo algum matriculou-se nn Faculdnde
de Medicina destn capital o cidadão de ql1em
Lrnta 11. mencionadn I'eso]"çiio.

Apcnas em -1886 requeren elle ao g-ovcl'no a sua
matl'icnL.t naquelle estabelecimeilto de ensino, ,
prevalecendo para esse ejfeito o examo de
algebra que prestal'a na anti:;" Escoln
Nnval.

Não sendo attendido. pOI'que não o pel'mittinm
as disposições enl vigor, renOVOll eln ontubro
e~o ann? 'passndo o seu pedido, sobre o qual
tUI prolertdo IdentlCO despacho.

Isto posto, é manifesto que :t mntricula desse
cidadilo importarin em favor persollnlissimo
e de. todo po'nto excepcionnl, visto como serin
inc!nido em um num el'o dos nlitmnos de um
cnrs? supel'ior sem ajwesen tar ns indispen
saveL~ provas de habilitn,ão, que teem sido

Selllpre exigidas, COlll 11laior ou lllenor des
envolvimento, dos outl'O~ estudantes.

Capital Fedel'al, 22 de setembro de 1894.
FLORIANO PEIXOTO, (Sessfio de 24 de agosto.)
Png.46,

- d'J i\finisterio da Far.enda, ele 2-1 do cor
rente mez, LransmitLindo, de ol'dem do SI'.
Vice-Presidente da Re puhlica, 11. Mensagem
em que este submette II appl'Ovação do Se
nado as nomeações, que fez, dos nctuaes
membl'os do Tl'ibanal de Contas: presidente,
bacharel Didimo Agapito da Veiga, directo
res: José da Cunha Valle, Rodolpiano Padi
lha, Mig'uel Archanjo Galviio e bacharel
Fr:tncisco Jose da H.ochn, (Sessão de 25 de
setembro,) P.lg·, 50,

- do iVlinistel'io dos Neg\lcios dn Marinha, de
25 de setemhro de -189-1 :

Ao SI'. 10 secretario do Sennelo, Parn os devi
dos et'feitos, vos devolvo o incluso autographo
da resolnção do Congl'esso Nacional, sanc
cio nada pelo SI'. Vice-Presidente da Repn
hlica, autorisando o governo n concede\' um
anno de licença, com ordenado, para tratar
de sua saude, ~t Jose Gonçalve.> de Oliveira,
mAstl'e das ofllcinas de cnldeireiros de ferro
do Arsennl de l\hrinha desta Cnpital. (Sessão
de :26 de setembl'o.) Pag. 52,

- do j\linisterio dn Gnel'l'a, daiado de 25 do
corrente, devolvendo, de ordem do SI', Vice
Presidente da Republica, devie][1.mente sanc
cionado, um dns nutog'raphos da resolução
elo Congl'esso ~aciunal, que autorisa o go
verno ;:. conRldel'al' COlIJO approvados os
alul11nos dos j~scoias Militar e Naval que
tiverem Crequenklelo COIll aproveitamento as
aulas dns ditas escolas, até 6 de setembro
ele 1893. (Sessfio de 28 de setembro.) Pago
58,

- do j\liniõtel'io dn Industria, Viaç5:o e Obras
Publicas. cle 28 do correllta mez, prestando,
em nOIl1'~ do SI', Vice-Prp5iclente dn Repu
lJlica, :: ~ infol'lnaç0c,R solicitadns pelo .sena
do, na M,'nsagem de 3 de jnlho ultimo,
ncerca llo estnclo do POl'tO de Pel'nnmbuco.
(SessiLo de 29 de setembro.) Pago 66.

- üo .\Iinistel'io da 'Jnel'l'a, de 2 do corrente
me2, resl.üuindo devidall1ellte sanccionndo
um elos autog-l'aphos da l'esoluçfio do Con
gresso Naeionn.l quo 111auí..la revel' a. reforma
conceclitla ao general de hrigada Frederico
Christirtno I3nis. (Sessão de 5 ele outubro.)
Png, 80,

- do j\IiL1isterio <in Justip e Negocios Inte
riores, üatnc!o de 3 de outuhro. devolvendo
em nome do Sr. Vice-Pl'esidente, devida
mente sanccionada, a l'esolnção do Congresso
Nacional que proroga 11. actual sessiio legisb
tiva até 6 de novembro do corrent~ anno.
(Sessiio de 5 de ontulJro.)· Pago 85.

- do uIinisterio tia Justiça e Negocios Illte
l'iores, dntado de 10 do corrente l1lez, devol
venclo sanccionado o nutogrnpho dn Resoln
çiio do Cong'cesso Nncionnl relativo ~t dis
ponibilida.de do j'üz üe direito Augnsto Car
los de Amol'irn Garcin. (Sessão de 15 de
ontn hro.) Png. 123.
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DE DIVERSAS PROCEDENCl.\S I
- do governaelor tlo ESLaelo elo Pará, ele 15 do

corrente mez, communicanrlo que dei:.:ou
temporariamente o e:.:ercicio elo cargo ele
governaclor. que durante o seu impedimento
será exercido pelo vice-governador, desem·
bargador Gentil Augusto de Moraes Büten
court. (Sessão de 29 de selembro.) Pago
li6.

- do Sr. Hercilio Pedro da Luz, datado de
Santa Cath8.rinit, em 23 de setembro ultimo,
conllllunicando que assllmiu a administl'a
ção daquelle Estado, na qualidade ele gover
nadol' eleito em S do mesmo mez. (Sessão
ele 5 de outubro.) Pag.85.

Pareceres:

N. 121 de 1894, da cOll1mi.%ão de Reliacção,
sobre a organisação e processo da justiça
federal.

iiI. 122 de 1Sg4, da commissão de Redac~o.
sobre as emendas do Senado li proposição da
Camara dos Deputados, Cjne considera tele
~'rammas federaes e est:ldoaes no exercicio ele
'suas fUDcções. (Sessão de 1\J de setellluro.)
Pago 26.

N. 1~:3 de 1894. da commissão de Obras Publi
cas. sobre o· projecto do Senado n. 24 de
'1894. ISessão ele 20 ele set"muro.) Pag',:3L

N. 124 ele. 1894, da cOl1lmissão d" Redacçiio,
sobl'e companllif1.s estl"lngeiras que Se e(ltre·
p:n.lll á llavega.çiio de cabotageln. (Sessão de
2z de se tem bro.) Pago. 4~. I

N. 125 de 1894, das commissões de Finun\.as e I

Obras Publicas, sobl'e (l. proposição da Cf1.
mara elos D3putaelos, n. 22 de 1894. (Sessão
de 22 de setembro.) Pag·. 4:3.

iiI. '126 de 1894, da comll1issão de Constituição,
Poelel'es e Diplomncia, sobre o prujec10 do
S"nado, n. 24 de 1804. (Sessão ele 2"1 de se
tembl'o.) Pag.46.

N. 127 de '1894. da commissiio de Obras Pu
blicas e EmprezJs Priyilegiaelas, sobre :l
l'eclamação do cOl'onel João José Corl'eia
de Morf1.es. (Sessào de 24 ele setembro.)
Pago 47.

N. 128 de 139-1, ela cOll1nlissão de Mal'inha e
Guerra. sobre a petição elo capitão-tenen~e
Collatino Marques de SOllza. (Sessão de 2-1 ele
setembro.) Pago 50.

N. 129 de '1894. da Mesa, sobr" a indicação
n.7 de 1d94. (Sess~to de 25 ele setembro.)
Pag'o 41.

iiI. 130 ele 1894, da commissào de {<'inanças,
sobre a permula feita com a Santa Casa ele
Misericordia do Recife. (Sessão de 25 ele
~etembl'o,) Pag. 50.

iiI. 131 de 1894, da commissão ele Finanças,
sobre o c\'adito de 527:421$000. (Sessão de
25 de setembro.) Pago 50.

iiI. '132 de 1894. elas comll1issões ele Instl'Ucção
Publica e de Finanças, ~obre a proposiçào da
Carnara dos Deputados, n. 18 de 189-1. (Ses·
sào de 2;:; ele setem bro.) Pag. 51.

~. 133 de 1894, da commissão tIo Mf1.riDlla e
G'lel'ra, sol.H'e o requerimento do brigadeil'o
l'efOl'mado, Dl'. José Zacarias ele Carvalho.
(Sessão de 26 de setembro.) Pag.52, I

N. 134 de 1894, da commissão de Marinha e
Guert'U sobre a revel'são do coronel refo.:
mf1.do CI1l'istiano Frederico Buys. (Sessao
de 26 ele setembro.) Pag.53. _

N. 135 de 189'1. da commissào de Reelaeça~,
sobre propríos nacionaes do Estado do Par.l.
(Sessão de 2ti ele setewbro.) Pago 53. _

N. 136 de 1894, da commissão d~, Instrucgao
Publica, sobre o pro,lecto n. "S ªe 1S.-1.
(Sessào de 29 ele sútem bro.) Pag. 9;).

N. 137 de '1894, da commissão de ,Fin:lnças,
sobre a representação <;10 antigo _Senaelo do
Estado do Rio ele Jauelro. (Sessao de 29 da
setembl'o.) Pag. GÔ.

N. 13S de 189-1, da commissão ele Fi.nanças,
sobre o requel'imento do Pl·. FranCISco Au
g'usto de Almeida. (Sessao de 29 de setem
1;1'0.) Pa~·. 66.

~. 1a9 ele 1894, da com missão de Fi nallças,
.,obre o pro.iecto do Senado, n. 23 ele 1894.
(Sessào de '1 el~ outuhro.) pf1.g'. 68. .

N. 140 de '1894, da: commissào ele Ml~rlllha e
Guerra. sobre eliversos decretos expedIdos pelo
Podel' É:.:ecutivo. (Sessão ele 2 de outubro.)
Pago 70. F'

N. 14'1 de 1894, da commissiio d-;, manças,
sobra o projecto do Senado, 11. ,,7 de 1884.
(SessiLo ele 4 (le outubt·o.) Pago SI. .

N. '142 de 18\J4, da commissào de lIIal'lnha o
Guerra, 80 hl'e as forcas ele terra para o exer
cicio el~ 1S':fl. (Sessiio de 4 de outnbro.)
Pa". 81. _

X. ÚJ de 1894, dn. commissào ele R;eda_cçao.
sobre o cl'eelito de 527:-'!22SilOO. (Sessao de
:; ele outubl'o.) Pago 85.

N. H4 ele '1894. da commissiio ele Obras_ 1'11.
bricas e Emprez~.s Privilegiadas. (Sessao ele
8 d~ outuhro.) Pago S7. _

~. 145 de 18Dt ela cOlllmissiio ele Redaeçao.
sobre o monte-pio dos officia~s da al'mael~\ e
classes alluexas. (Sesslto ele 9 de outubro.)
Pano VSl

N. '14'; el;·1S'.l-t. elo;. commi""iiO de Obras Pu
blica.c; s0hre a nrnposir.5.o ela Canlal'n. dos
D~pl1 t~rlos, n. ;;'" ele 1894. (Se,siLo ele 9 ele
ollt'lI)1·o.) ?h~-. 92.

N. '147 ele 1::;\).),' ela cOffim:ssüo de Ob,'"s Pu
bJic,'s. sobl'e a proposição da CaHllll'a uo~
DepLlt,\dos n. '19 de IS()4. (Sessão de ') ele
out'lbro.) Pa,,', «L

N. 148 de 1894,' da commissào ele Finauças.
sobt'e a pl'oposiçfto e!:J. Can!ara dos Deputa
elos; 11. 35 de '1S99. (Sessao de 1') ele oum-
bro.) Pago 91. _.

N. 149 de tS04, da commissiio de Flnança;s.
sobre ° C['eelito para pagamento lle _ subs,dlO
aos sen::ldores a depnt.aelos. (Sessao de 'li
de outubro.) Pago 1:l0.

Pires Fe..reh·u (O Sr.) - Discursos:

- sobre um requerimento do Sr. Almeida
Bal'l'eto. (Sessão de 26 ele õetembro.) Pago 54.

_ sobre o projecto elo Senitclo, u, 3l ele 1894.
(Sessão de () ele outubro.) Pag·". 93 B 91.

- soln'a ns forças dp, terra, (~essiLo de 13 de
OuLulJl'o.) Pago 120.

- fazenelo uma rectilica,iio em um eliSC(lrS0
que pl·onunciou. (Sessiio de ·[S cl~ outnbl'o.)
Pago 124.
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Prel!lidente (O Sr. U. do Amaral, TTioe·
Presidente) - Discursos:

- respondendo ao Sr. Leite e Oiticira. (Sessào
de 21 de setembro.) Pago 40.

- sobre o projectü do Senado. n. 28 de 189:1.
(Sessão de 24 de setembro.) Pago 43.

- sobl'e a emenda da Camam clos Deputados,
substitutiva do projecto elo Senado, n. 2 de
1894. (SesAão de.:18 de s.'tembro.) Pago 64.

- responelendo ao Sr. Joakim Catunda. (Ses
sào de 8 de outubro.) Pago 88.

- respondendo ao SI'. Esteves Junior. (Sessão
de 10 de outubro.) Pag. 109.

- sobre a apresentação de uma emenda. (Ses
são de 11 de outubro.) Pag. 115.

- nomeando 11m membro para a com missão
de Finanças. (Sessão de 11 de o'ltubro.)
Pago 1l7.

- respondendo ao Sr. An tonio Baena. (Sessão
de 13 de outubro.) Pago 122.

Projec.t.os :

N. 27 de 1894, sobre o recebimento de senten
ciados no presidio de Fernando de Noronha.
(Apresentado pelo Sr. Ramiro Barcellos, na
sessão de 18 de setembro.) Pago 24.

N. 28 de 1894, sobre companhias de seguros de
vida, estrangeiras. (Sessão de 21 de setem
bro.) Pago 3tl.

N. 29 de 1894, sobre montepio elos offici"es da.
armada e classes annexas. (Sessão de 24 ele
setembro.) Pago 48.

N. 30 de 1894, sobre a guarda nacional. I,Sessão
de 2 de outubro.) Pago 73.

N. 31 de 1894, sobre as forças de terra para o
exercicio de 1895. (Sessão de 4 de outubro.)
Pago 82.

N. 32 de 1894, sobre o casamento civil. (Sessão
de 13 de outubro.) Pago 119.

Proposições:

N. 19 ele 1894, sobre as forças de terra para o
exercicio de 189;". (En viaela pela Camara dos
Dep idados em 19 ele setem bro.) Pag. 25.

N. 20 de 1894, approvando diversos decretos
expedidos pelo Poder Execativo.

N. 21 de ltl94, permuta provisoria feita com
a Santa Casa de Misericordia do Recife.

N. 22 de '1894. relevação da mul'a á Compa
nhia Geral de Melhoramentos do Maranhão.

N. 23 de 1894, aposen~adoria.
N. 24 de 1894. prorogação de prazo concedido

á Companhia de Viação Ferrea e Fluvial de
Tocantins a Araguaya. (Sessão ele 19 de se
tembro.) Pago 26.

N. 25 de 1~94. direitos de autor.
N. 26 de 18~4; gllarclas e mais empregados das

g~arcla-moriasda Alfandeg" do Recife. (Ses-
sao de 20 de setembro.) Pags. 29 e 32. .

N. 27 de 1894, proroganelo " actual ses.são legIS
lativa até o dia 6 de novembro. (Sessão de
29 de setembro.) Pago 66.

N. 28 ele '1894, Companlüa Industl'ial e ele Con
sLrucções Hyclraulicas.

N. 29 de 1894, Companhia cle Via-f"rrea de
Ribeirão a Bonito, em Pernambuco.

N. 30 de 1894, Compal1hiü ]<;stracla de Ferro
Alto Tocantins. (::>essão de 3 de 0\üI1bro.)
Pago 77.

N. 3l de 1894. orçamento do íI'linisterio da
Guerra. (3eg,ão de 4 de outubro.) Pago 79.

N. 32 de 1894, regtrnento de custas. (Sessão de
5 ele outubro.) Pag. 84.

N. 33 de 1894, llcel1ça ao Sr. i\hnoel Fernan
des Sá Antllnes.

N. 34 ele 1894, arsenaes ele guerra.
N. 35 ele 1894, credito para pai(amento da ste·

nographiil e redacção dos debates.
N. 36 de ·j89~. cl'edito para pagamento de sub

sidio ele senadores e deputados.
N. 37 de 1894, contar lemp<7ao capitão Antonio

Lago.

Publicação:

- Parecer lia commissão de Justiça e Legislação
feita em virtude ele resolução do Senado, em
sessão secreta de 24 de setembro. Pago 48.

Rarniro Barcellos (O_Sr.) - Discúrsos:

_ sobre a 3" discussão do projecto do Senado,
n. 10 de 1894. (Sessão de 17 de setembro.)
Pago 6.

_ so1Jre a emenda da Camal'a dos Deputados
substitutiva do proJecto do Senado, n. 2 de
1894. (Sel\são de 21l ele setembro.) Pag.64.
sobre o pro.jecto do Senado, n. 31 de 1894.

(Sessão de 9 de outtlbro.) Pags. 93 e 94.

Requerimentos:

DE SENADORES

Requeiro que se. requisit~ do Poder Ex·
ecutivo a segulDte lOformaçao

Quantog telegrammas foram expedidos em
ca·la um dos a'lnos de 1890 a 1892 por auto
ridades e,tadoaes; o numero tJtal de pala
vras e ill1pOl't.ancia da taxa delles ?

Sala das sessões elo Sel1aelo, 21 de setembro de
1894.- Joüo BJ,,·b;<lho.

_ Requeiro que á ,:ommissão de Justiça e Le
gislação se mande o l'egulamento da Repar
ticão Geral dos TelegraiJhos, approvac\o por
de-ereto n. 1663 de 30 cle janeiro ultimo, afim
de que a nlesma cOlumissào vel"ifiql1e, eDl
face do decreto n. 19:3 de 3 de outubro de
1893 e ela an terior legislação, q \laes as dispo
sições do refCl'ido regulamento q\le excedem
oS termos da i\.utorisaçiio concedida ao go
verno para a reforma do sel'viço dos telegra
phos e pl'OpouÍlo, em :esult<td.o elo. seu .es_~udo,
a revogação dos artigO'; çU.1a Chsposlçao eS
teja fora elas base, estatuld<l" no CItado de
cI'eto n. 192, quer por se [\ pa.r~a.l'éll1 da le
D'íslacão não alterada por elle, quer por
tl'azerem augll1el1to não au!orisado de des
peza.

Sal" das sessões do 8ellado, 21 de setembl'o de
'1894.-João lJcwballw. (Sessão de 2l ele setem·
bl'O.) Pag. 4L

_ Requeiro que se solicitem elo Go"erno as se
gnintes info"mações :

Qual o numero e nomes elos navios perten
centes ~l emprezas particulares, elus qnaes
~stá o goveruo do posse, em virtnde ela re
volta de ti de selembro 1
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Si ha reclamação para a entrega desses na vios
e q lIaes os reclamantes;

Si estes navios são considerados prezas de
guerra e, como taes, pretende o governo in
corporai-os á armada nacional.

Sala das sessões, 22 de setembro de 1894.
Leite e OitiaiM. (Sessão de 22 de setembro.)
Pag.44.

- Reqneíro que se nomeie uma commissão
composta de cinco membros para l'ever e
apresental' as modificações necessarias aos
decretos do Governo Provisorio, ns. 9-i6 A, de
1 de novembro e 985 de 8 do di to mez, ambos
de 1890. que tratam de abono de veucimentos
e gratificações dos officiaes do exercito, e
orga 11 is'). os estados-maiores do Pl'esidente da
Re.publica, do g~oel'alissimo (posto qne não
eXIste no exercIto) e de outras autoridades
militares.

Sala das sessões, 26 de setembro de 1894.
Almeida Bcwr-eto. (Sessão de 26 de setem bro.)
Pag, 54.

-,Requeiro adiamento da discussão do pro
Jecto do Senado n. ,24, deste anno, até que o
governo preste as lllformações, que lhe serão
pedidas pela Mesa sobre os itens seguintes:

1°, desde quando está a nação de posse das
fazendas de S, Bento S, Mal'cos e S. José no
Rio Bl':mco, do Estado elo Amazonas: '

2°, qual a qllan_tidade de gado vaccum e ca
vaUar <['le entao nellas existia;

3°, qual essa quantidade, quando em 1878
ou 1879, foram as referidas faze~das arren
dadas ao commendador Antonio José Gomes
Pereira Bastos ;

4°, qual o preço desse arrendamento, sen
prazo e condição e que sommas f<H'am reco
lidas aos cofres do Thesouro Nacionalem vir
tude e durante a vigencia deUe .

5°, qual a l],nanti,dade de gado ~ntregue pelo
arrendatal'lo apos o prazo do arrendamen to
e em que anno ;

6°, qual a quantidade de gado ora existente ou
por orcasião da ultima contagem e neste
caso declarar-se quando teve esta logar ;

7°, qual a renda e qual a de!peza de todas
estas fazendas desáe qne são ellas pl'oprie
dade nacional;

8°, qual a sua renda e a sua des peza no ul
timo quinqllennio ;

9°, ti nalmeute, em quanto estima o Go"Verno
estes proprios nacionaes.

Requéi~o mais, que o governo informe si teve
Bolnçao a contestação por elle dirigida em
14 de março de 1841 â nota de 20 de feve.
reiro do dito anno, do governo de S. M.
Britannica, na qual se 1he communicava
haTer sido o Sr. Roberto Shomburgh incum
bido de reconhecer e assignalar os limites
da Gnyana Ingleza com o Brazil e que o go
vernador da colonia linha instrucções para
assistir á usurpação no Pirara ou nos ter
ritorios que occupavam varias tribus de
indios independentes, e:xiginelo-se que o então
governo Imperial fizesse saber ás autorida
des competentes o teor dessas ordens, com
recommendação de não avançarem até ahi
as posses brazileiras.

Por ultimo, requeiro que o governo !nforme si
na fronteira do Rio Branco eXIste algllm
forte armado e qual o numero de praças que
o guarnecem.

Sala da sessões, 27 ele setembro de 1894.
Joaquim Sar-mento. (Sessão de 27 de setem
bro.) Pag. 56.

- A' commissão especial nomeada para exami
nar o projecto elo Codig'o Civil do Sr. Coelho
Rodrigues foi olfel'ecida por este senador uma
sel'ie de observações criticas sobre o prcjecto
elo Codigo Civil ele D,-. Felicio dos Santos,
tambem sujeita ao seu exame.

A commissão I'eptlta conveniente e requer a
publicação desse trabalho em avulso, alim de
poder ser apreciado pelos seus membros e
pelos do Senado, a quem teem sido distri
bUlelOS os demais papeis relativos ao impor
tante assumpto.

Sala das commissões, 29 de setembro de 1894.
- Rodr-iques Alves. - Gonçalves Chaves. 
J L. Coelho e Campos. (Approvado sem de
bate na sessão de 1 de outLlbl'o.) Pag. 68.

- Requeiro o adiamento da discussão, até que
seja voLada em 3a discussão a lei de lhação
de forças.

Sala das sessões, 9 de outubro de 1894. - Ra
mir-o IJar-aellos',

- Requeiro que, sem prejuizo da 2a discussão,
seja ou vida a commissiio de Finanças sobre
o projec to n. 31-

Sala das sessões, 9 de outubro de 1894.-Anto
nio Bacna. (Sessão de 9 de outubro,) Pags.
94 e 95.

- Requeiro que por intermedio da Mesa do Sa
nado se peçam ao Presidente da Republica
as seguintes informações:

1°, quanto tempo funccionou a commissi:o no
meada em execução do art. 8° do contracto
approvado por decreto de 15 d~ julho de
189D ;

2°, quanto venceram os respectivoi membros;
3°, por que ver ba foram pagos os respectivos

vencimentos.
S.lL-Sala das sessões,10dooutubro de 189i.

- A. Coelho Rodr-igues. (Sessão de 10 de
outubro.) Pago 108.

- Requeiro que, por intermedio da Mesa do
Senado, se solicitem do Pre!idente da Repu·
blica as seguintes informações:

1°, a quanto monta o fundo de garantia dos
bancos emissores, depositado no Thesouro
Federal;

2°, si o Governo empregou parte desse fundo
durante o exercicio passado e corrente;

3°, no caSo affirmativo, quanto, quando e em
que especie foi empregado e para que fim.

S _ R. - Sala das sessões, 10 de outubro de
1894, - A. Coelho Rodr-igues, (Sessão de 10
de outubro.) Pago 108. ,

- Requeiro que seja o projecto com a emenda.
remettido á commissão de Obras Publicas
e Emprezas Privilegiadas, para dar parecer
sobre a materia da. emenda, sem prejuizo da.
2a discnssão. - J. L. Coelho e Campos.
(Sessão de 11 de outubro.) Pago lU. . .
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- Requeiro qne se peçam ao governo, por in-I
tel'medio do Ministro da Fazenda:

1", cópia do contract.o C91ebrarlo na DirectQria
Geral do Contencioso do Tl1esonr:1 N'lcional
entre o governo e o Banco Hypothecal'Ío elo
Brazil para a liquidaçào da divida do BtLnco
de Credito Popular elo I3r,tzil com o mesmo
Tl1esoul'O ;

2°, a qnanto lnontava essa divida. a e'3pecie e:!l
'lne el'a rt'llL"eSentaela, a origem dessa e, si
havia parte em ouro, a. cl'le ta-r.:il ele cambio
foi computada a libra;

3", cCipia de todas as infol'ma<;'Jes prestadas
pelas secções do Thesol1ro l\acion,,1 por onde
foi procei'soela essa liquidaçã" ;

{O, cópia rio contl'acto feil,o com o Banco I-Iy
pothecario elo Brazil para entr~ga ela cadeira
hypothecaria., por ::l.uxilto à laVQ1.lra, ela lnassa
do Banco Industrial e Mercantil;

5°, cúpi:t elo contracto feito com o mesmo h:tnco
para tl':tnsfiJrenci:t das carteil'as do Banco
da Repnblica do I3r~,zil.

Sala elas sessões, 15 de Oli;;uh~l) de 1SVL 
Leite e Oiticica. (Sessiio de '/;j de outubro.)
Pag, 125.

DE DIYEr~S."tf.: pn.OCEDEXCIAS

- elo bacharel João Cl'ocl;att de Sti Pereira ele
Castro, solicitando a concess<lo ele uma es
h'~lch~ de ferro que, partindo llc'Pesqueira
ou do ponto tel'minal da J~strada ele Ferro
Cenh'al de Pernambuco, se dirija a Sant"
l\íal'Ía de Aragua,ya, elU Goyaz, atrave~5anclo
o Parahyba em ~"nta Philom~.ni1, no ponto
e111 que tel'nlina ~ franca naveg'ação a vapor,
e o Tocantins, e:n Pedl'o Aíl"onso, ~om
ramaes para Macáo ollldossoró e para S, F r:tn
cisco em Cahrobo ou ponto m~ti, conveniente.
(Sessão ele 20 de s~.tembro.) Pag. GG,

- de J osé FernancÍ"~ Ri beiro da CORta, 2'"
official da secretaria da Illllllstria, Viaciio e
Obras Publi~as. solicitando llm :tnflO dê li
cença com ordenado, rar~t \rat:tr do sua
saude onele lhe conviel'. (~essão ele 2 de 011
tobro,) Pago 70,

_ ele Joann:L Lynch do Amaral Bezel'ra da
Cunha e suct irmii 'l'hereza Lynch elo Amaral
Banos, pedinc\o rele\·a.ção da prescripção em
que incorreram para habilitctrem-se ao rece
bimento do meio soldo de seLI finado pae o
capi lão .João B lptisla, elo Amaral Mello.
(Sps,qiio de \) dd outuhro.) Pag. 01.

- do t~neflte-coronel Jacitltho .\.nguRto ele ~I:t
cedo ["deq Leme, g'llal'da-li vrOS ~LpO"elltctllo lb
EstWLla de Ferro Cefltl'al do Brazil, pedindo,
POI' ler sido aposen ~aelo so com o ordenado,
'lHe o Senado lhe mande computar nos ven
cimentos de inactividade não 80 os 20 "/"
que lhe competem sobre os seus vencimentos,
como os 213 elct maioria ele vencimen tos sohre
ct tahella antel'iOI' it em que foi r.~formado,
(Sessão ele 11 ele outubro.) Pag, 110,

'.I'elegrallllllas :

- Dataelo ele 15 ele setemhro cOl'l'ente, de
Pened.o, concebido nos seguinte.s terInos :

«Empregados aHandega, ofliciaes e praças, j
33 paizanos, capangas, capitaneael03 iL1S-

JJPctor da alfandega, executar plano coronel
Fel'l'az, aproveitando minha ausencia capital,
assaltar:tlll palacio. acchmando presidente
\<;stado presidente assembléa improvisada,
garantida 33,

Regre%d capital repellir invasão, não con
seguindo pois a força policial aterrori~ada o
coronel Ferraz acceitou assalto, voltei Ro
sario on(le funcciona assernbléa legal aguardar
provielencias man ter autoridad.e, Villa Ro
sario, 12 de setembro ele iSO-L- Cc,Zazans,
presidente, »

- D~ 16 do correntc, de AracaJú, concebido
nos seguintes termos; «Hontem meia noi te
nós deplltados legaes de volta Rosario, fomos
presos por commandante Emygdio Barroso
que declaro!! seI' ordem superior ~em men
ciOll:tr ele q 11em, como conspiradores, l'e
eolhidos quartel policial, escoltados qna
drado mais 30 pl'a.ças policiaes sabres cabdos.
Porta. prisiio gua.rdach sentinella. Hoje soltos
depois revistadas malas, apprehendidos papeis,
a.té caderneta. Caixa Economica, sendo Luiz
Antol1Ío antes nós, de pretexto de dCllllté\do
recollhecido assembléa illegal Quirino con
duzindo a palacio, ignoramos logar deten,ãtJ.
Intimados retirar capital hoje mesmo, pena.
sermos perseguidos, Qn irino 80lici taria ca
deia, - Teixei,-a. -11Jc,tltnts. - P, .lona
thas. - Luiz Antonio, -P. Marçal.»

- D.lto,do de 16, ele Bekm do Pará. concebido
nos termos' seguintes; Presidente do
Senado Federal - Rio - Tendo de me
retirar temporariamente para fóra do Estado
por iucommodo saude usand(l faculdade me
facultada. por lei passo hoje o e"ercicio car
go ao vice-govel~n{\dor clesem bargado,r G~Il
til A. Moraes Bittencourt.- Lcow-o Sod,-e.»
(S~ssáo de 17 de setembro.) Pags. 1 e 2,

- Dirigido aO 8enac10, em data de 18 do
COl'l'''tlte, ele Al'aca.jú, cO!1cebido nos segltin
tes lenDO.C; : «(~ommllniGo-vo~ ~lne a assen1"
IJI~a legishltiva estael(lal acaua de reconhe
cer e proclamar presiden t~ e vice-presidente
do Es~ado, o corollél i\lanoel PresciJio.no de
Oliveira Vallad,lo e Dl'. João Gonç~tlves de
Faro Rollemberg, -Dl', João Viei,'a, pre
sidente.» (Sessão de 19 de setembro.) Pag. 26,

- De )l.racaju, datado do 20, concebido nos
segnintes termos: «Chegnei hoje capital e
em vista ordem marechal Vice-Presidente
lla Hep"blica tl'ammil"tida intermedio mio
ni'tro int'rior, reqllisitei do commandante
:'.'" fOl'ça [>,1.1'0. malHer ordem publica. Com
m:tl1llante respondeu segninte: Respondendo
vosso ollieio sem numero, de hoje datado
com instrucções receuidas niio posso satisla
zer vossa requisição prestando-vos força, for
que como sabeis esta só pôde intervir nego
cias dos Estados conforme o art. 60 § 3° da
ConstiLUição, no ca.o de perturbação da or
dem publica, o que felizmente não se dá neste
Eslado. Pabcio continúa accupado assal
·tantes poder dispondo Thesouro força publi
ca. População aguarda pacificamente solu
ção legal accordo art. 6° § 3° Constituição.
requisito novamente providencias telegra
ph<LnLlu ma.rechal Floriano. Acaho de seI'
intimado por dous officiaes policia para re
tirar-me capital. - Calazans, presidente. »
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_ Dê Aracajú, datado de 20 nos krmos se
~uintes' ~ Capitrd Sergipe estado de sitio de
fado p'opulação atcrrorisada ~odas noites
forçJ. espalhado. littol'al aS~:1lLa emiJarca!ões
transeuntes fogo quando nao obedecem llltr
lnacão i ,"is~a. S?m intel'ycnção positiva
forc'a federal não se daritrestabelccimento go
verno cons~itncion:1l e traquillidade pnblica
Lle posse do Thesouro aRsanan~es augmeatam
a ~ock transe força policial sem antorisa
ção l~gal para résistencia orc10m reposi,ão.
-Cc~la:;ans, présidenté.»

- Dl' Ararajú~ ~m data dé 20 do co:'renté,
concebido nos segltintes ~êrmos: «Aros llltl
macão feita officialidade policial ordem supe.
rior retirar-me capital coronel Gouveia depu
tado fedel'al veio commissionado assal~antes
podcr pedir-me refel'Ída retirada. Respondi
llão acceitar intimação satisfazer pedido.
AfTuarclo reeaclo a.migos seU8 arrastados for
ç~~ população indignado espera pacificamen
t." providencias. - Ccda~c~ils, presidente.»
(~essã') de 21 de setembro.) Pag. 37.

- De Araca,\ú, datado de 21 do corren~e, con
cebido n0s termos seguintes: «Co.ntlntw.m
assaltantes Palacio; poder apoiado exclUSI
vamente força policia e commandante 3:3".
População e poderes Es~ado mell lado fe
deração violada consenaçfto governo in~rllso. I
Não preparo reacção para. c;)nl~ar interven
çã() Podei' EXeCIl~11'0 Ulllao. nao aacl'lficar
vidas. Em vista disposto art. 60 ns. ;2 e 3
Constituição Federal, pedi ao Exm.
marecha I Vice-Presidente in~ervellção resta
helecimento p-ol'erno con~titucional e tr"n
quillidade pll"blica.- Calc~,'c~ns, presidente.})
(::;es~ão de i2 de setembro.) Pago 42.

- De Aracajú, em Sel'gipe: «Presirlen ~e do Se
nado -Ri'o - De~de 20 telegr:ll'bei mal'eclial
declarando não qllel'er coronel Fel'raz. Clun
pl'ir orelem apoio meu governo, tl'anSJl1lttlda
intermedio ministro Int"rior, Nenhllma l)t'o
videncia obtivc. Ass'lltall~es c.)n~lnllam no
poder. De no\',) requisitei, em vis~~ lIo art, 6°,
ns. 2 e :3 COl1stitllÍcão Federal, pro\'id~JlClaS
marechal manter federação ordem pll),lica.
- Cal,,_,cws, Jlresiden~e.» (Se3~ão de 26 de
setembt·o.) Png. 5:2.

- Expedido de Santa Ca~harina em 2:; do cor
rente mez, assim concebido:

.. Presidente Senado - Rio - Reorganisaclo este
Est"do e eleito o seu governador' Dl'. Herci
lio LIIZ, entl'eg·o·]he hoje o gov01'1l0. Vl\'a a
Iteplll,lica ! - COl'onel Ce:cw.»

- Expedido do Desterl'o, Estaclo de Santa Ca
Lnarina, eUl 2a do COl'reate mez. assilll eon
cebido:

Senado - Perante Congresso ses,~,io salemne
installação tomei posse cargo go\'erll:ldor
Estado. Saudações.-Hacilio LlI=.» (Sessão
de 29 de setembro.) Pago 66.

- Do governador do Estado do Paraná, expe
dido de Curytiba em 7 do cOl'L'cnte, assim
conce bido:

«Cidadiio Dl'. Ubaldino do Amaral- Presidente
do Senn.clo - Rio - Governo E,tarlo garante
plena liberdacle el0içiio 10 do corI'ente. .

Dissidencia rcconbece isso. Hontcm e hOJe
seguiram forças federaes p~l'a di"ers~s loca-

li,bdes intuito coagir votos e amedrontar
clei~ores.- .Ycwie,- da S ilvc~, governador.})

_ ]J;xpedido de Cll\·.vliba, em 6 elo corrente, as
sim concebido:

«l\Iesa Senaclo - Rio-O governo da União ,por
intermedio do commandante do dlstrlCto
espalha força f~deral por diversos pontos do
Estado com O lIm ele lmpol' uma chapa 01'
o'anisada de accordo com o coronel Lacerda
~a qual es ~ão tres militares.

Estamos solJ a anleaç~l. de horrorosa lnashol'clt
e aq\li está o capitão honorario" Joacruim
Freire, que diz-se pubhcamente enllSSarlO do
marechal Floriano para es~e enonne atten
tado, Pl'o~estamos pelo partido republicano
perante o paiz e o poder Leg-islativo, Junto
cio qnal fazemos valer nosso direito; ameaças
de toda a especie. Pedimos levar esses factos
ao conbecimen ~o do Senado e da Cr.mara.
Senador Sa.ntos "lnclrc~cl~.-Vicente 111c~chc~
do.»

«Para Antoninct foram hoje. em trem especial,
·10 pr,"ças á disposição do tenente-.coronel
honorario Libet'io Guimar:les, qlle .lá cles
acatou o commiõsario de policia, autoridade
do Estado. Palmeiras, Morretes, Para naguit,
Gnarapllava, Palmas e oute·os pontos estão
fortell1e.nte guarnecidos de força federal.

- Expedido do Desterro, capital do Estado de
Sailt~ Catharina, em 7 do corrente, assim
concebido:

«Mesa Senado-Rio- Installado boje elub Re
publicano Radical Catharinense con.: cidad.ãos
republicanos legalistas cnJos fi.ns sao: d~tesa
instituições republicanas, apolO antorlOades
le~aes e ás leis. tendo por hase prlllclpioS
sn~t bandeira política. - ArcwJo Co<tti'llw,
pt'esidenle interino.~) .

-- ~xpeclido" ele Curytiba, capital do Es~ado do
Paraná. Cll1 S elo corrente, aSSIm concebI-
dos: '

«Pl'esidente do Scn:\do - Rio-Es~a noite foi
reforçado o con! ingente força federal em
Antonina. Eslon aconselba11l10 reslstencia
dentl'o da lei. e "ppellará partido repllbli
cano para Poder Legislativo.-Viccntr; 11Ic~
chc~clo."

«Acabam ele seguil' para Ponta Grossa 50 pra
ças do 9" de infantaria para perturbarem a
eleição ali e em Castro. O commanclante
districto militar com todo desassonIiJro em
penha-se nl) illlUit" de anilullar a libel'Clacle
elei,ão.-Vicentr; l11a.chcoclo,» (Sessão de S lle
UUILI1,l'0.) Pagos. 86 e 87. ,

-l~"paclido de An~onina, Estado do Pal',;,na,
8111 ;:; elo cOl'renle lncz, asSlln cOllc(~IJldo:

«Senado - Rio - Forças federaes mandad~s
pelo commandante distric~o, sem reqUlslçao
au~oridaeles, andam pelas ruas armas emba
ladas attel'l'ando popltlação fim impedIr plei
to di~ 10. Pedimos providencias. - Joaqmln
LO!Jola, commandan te superior."

- Expedido de ClIrytiba, canit~l do Estado
do Paraná, em 9 do corrente, assim conce
bido:

«Cidadã() Ubaldino do Amaral - Presidente
::::icnado - Rio.

Adiei pal'a G j:lneil'O eleição ele um senador e
quatl'o deput~dos ao CO!lgl'esso Federal. Ser-
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viu de fundamento a este acto a remessa
forças federaes para muitos mUllicipios ma
nifestamente interviI" pleito eleitoral. No dia
7 vos teleg\'aphei communicando movimento
forças.-Xavier da Silva, governador.» (Ses
são de 9 de outubro.) Pago 91-

-Expedido de CUI"ytiba em 9 do corrente, assim
concebido:

"Vice-pI"esidente do Senado - Rio - Hoje du
rante o dia partiram fortes contingentes for
ça federal para todos os pontos do Estado,
attitllde ameaçadora de graves occurrencias
e a falta de meios para assegurar a verdade
da eleição levou o governo do Estado por
acto formado agora á noite a adiaI" para 6
de janeiro a eleição de um senador e quatro
deputados fedeI"aes.

Aguardamos acontecimentos. - Vicente 111a
chado.» (Sessão de 10 de outubI"o.) Pag. 97.

- Expedido de Angra dos Reis em 12 do cor
rente, assim concebido:

"Presidente do Senado - Rio - Embora este
jamos scientes que es~a supI"ema corpoI"ação
nada póde fazer no sentido de ser respei
tado o direito de voto no Estado do Rio de
Janeiro, communicamos que mais ua.a vez
Tae a lei ser desrespeitada. Vão I"eproduzir
se neste municipio veI"gonhosas scenas co: 1

na ultima eleição de 15 de julho. No dia 14
do corI"ente proceder·ae-ha no Estado do Rio
á eleição municipal.

Já chegaram aqui deputados estadoaes quê na
impossibilidade conseguiram maio\'ia eleição
trouxeram contingente força policial que

acaba ser distribuida secções eleitoraes in
fundem terror. Como cidadãos lamentamos
a degradação a que chegou este E3tado na
nctuaJ admmistração.

Como brazileiros e republicanos sentimos por
que estamos convencidos de que a Republi
ca será uma verdade quanclo for tambem
verdade o direito do voto.

Dirigindo-nos a essa corporação, temos ape
nas por fim fazer a nação sabedora do modo
por que o p'Jvo fluminense é esbulhado dos
direitos garantidos pela Constitllição.- Dl'.
João Braga. - Bollanda Junior.- Vieira
da Rocha.-lI1iranda Ururahy.- Capitão
Silva Netto.-Manool 1\1artins de Oliveira.
Major João Almeida Juníor.-Capitão 111a
noel Jordão.»

- Telegramma expedido do Desterro, capital
de Santa Catharina, datado de 12 do corrente,
assim conceb ido :

.Presidente Seu ado-Rio.
No municipio de Campos Novos não se pro

cedeu á eleição para senador federal em 9
de setembro; fica assim explicada não re
messa authenticas senador.- B. Luz, go
vernador.» (Sessão de 13 de outubro.) Pag.l1S.

Virglllo Dama8io (O Sr.) - Discursos:

- apresentando um projecto. (Sessão de 21 de
.qetem bro.) Pag. 37.

- sobre a emenda da Camara dos Deputados
Sllbstitutiva do projecto do Senado, n. 2 de
tS94. (Sessão de 28 de setembro.) Pag. 64.
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SENADO FEDERAL 

Primoira sossão ~a · soiDinda ·I~ruslatura ~o Uonarosso Nacional 

87' SESSÃO E!! 17 DE SETEI!DRO DE 1804 

Prasidcncia do Sr; Ubaldl!io do A1naral 
(vicc-presiUentc) 

BmlMAltld ,;;; J.altuioti cl:!. nctn.- Ar.pi-ovncii.o. r<om 
dobntc, d11. mosmn- ltX!•tmm~71: ~ UiRCurKd do ~r. 
Coo lho o Clllllpos ~ Otuum 110 llÍA- Yotn~ü.o tlo 
projt~cto •lo Soo:ulo, .n. 47, do tS\11- Yotn~:lo .o 
lLjlprovntito, RuccossLVIl, das propnslgüt~s dn Camnrn. 
dos lleptttn.dos, nt'- 12 o ti, do 1t.UI, o •los pnror.ur11~ 
ns. it8 e 110, de tSO~, dn. Comrn\ss.in do ConKIItult;:iD, 
Porlorm1 o Ulplo!ÜI!iO\n, elo Sonndo- Hojol.;ito •lo pro
jecto elo SouaUo, n, ~. ~~~ iS'H- Chnmn~IL _; Ordoru 
1fo dia. iS, 

Ati mólo·dla comparecem os 37 seguintes 
Srs. senadores: 
. Übnldino do Amnral, João Pcd1•o, Saldanha 

Marinho, Nogueirn Accioly, Joiio Neiva, Si I va 
qancde, Joaquim Sarmento, Antonio Bacnn, 
C~tunda,.c·. Ottoni, Joilo Cordeiro, Aquilino 
do Amllnl, Abdon. Milanez, C"mpos Salles, 
Coelho o Campos, Joo.quim elo Souza, Domiri· 
~:os Vicente, .Joilo Barbalho, Eugenio Amorim, 
Cruz, Francisco Machado, Esteves ,JJiniOI', 
Leite o Oiticica, .Joaquim Pernambuco, Manooi 
Victoríno, Rotlriguc~ Alves, Q, Uoc!tyuvn., 

· Ramiro Barcollos, Gonçalves Chaves, AI mino 
Alfonso, ,Joaquim Murtinho, Manoei BILratu, 
Rego Mello, Virgilio DamllSio, Almeida Bar
rete, Lapcr o Coelho Rodrigues. 

Deixam da comparecer, com causa partici
pada, os Srs. senadores Gil Goulart, Gomes do 
Cnstro, Cunh" Juniol', Pire• Ferreii•a, José 
Bernardo, Oliveira Gnivito, .Joaquim Corriin, 
Messias do Gusmão, Leandro Mnciel, Rosa 
Junior, E. Wandonkolk, Aristides l.obo. Joa
quim Folicio, Prudonto d~ Moraes, Leopoldo 

Scna.tlo Vol, I\~ 

do Bulhüos, Oenoro•o Porico, Santos Andrade, 
Rnulino Horn e Pinheiro MO:chndo: o, sem · 
cau•a ptifticlpada, o Sr. Ruy. llnrbósa. 

E' lida, po.<tiL cm <liscussiio o som debate 
npprôvada 11 neta da sossiio nntorioJ'. 

O sa. I' S&Clt&TAmo d~ coa IA do soguinte 

EXPEDIENTE 

bmcio de 12 rio corrente, do Ministcrio dns 
Roinr;ües Interiores, communlcando a reco· 
pção rio otncio da mesm" data,ncompiLnhnndo 
a. mensngem om quo n Son11rlo leva. a.o conhc
c!mento do Vice·Presldcnte do. 1\epublica. que, 
naqucllo din, em sessilo sccrotn, foram ap
provadas as nomoar,õe• dos Sri; .Joo.quim 
Francisco. do Assis Rrazii, Amaro Cavalcnnti 
B l~ornnwlo Ozorlo lJn.ra os c.•rgos do cnvhu!os 
extt•aordinni'iGs ~ministros plonlpotenciarios 
do Bra.zil, na Chino., "" Republica. Argeotim• 
o Parn.guay. . 

Tel•:grammn datado rlo 15 do Hctemlll'o 
cm·rentc, !.lo PunCllo, concchido nos ~:~oguintcs 
wrrrlos : 

c Emprcgndoa ntfan_dcgn., officillCS c J•ra.· 
cns, 33 pa.iz~tnos, ca.pnngas, cnpitn.ncados 
inspector da. nltiLnrlcgn., oxocutar pln.nn 
coronel Fcl'l• .. z, uprovoittmtln minhn n.u· 
scncin. cn.pita.l, n.ssaltnmm pu.lncio, o.ccln· 
mando presirlrmto ilsto.do pl·osidonte assem· 
blim improvisudo.,garantido 33,» 

Rc:(ressei capital repellir invnsão, niio con· 
seguindo poi> a forço policial atcrrorisndo. o 
coronel Ferraz n.cccitou a.s:~o.lto, voltei Rosa· 
rio ando runcciona. a:~tsembiCo. legnl n~uo.rtlnr 
providencias mo.nter autorhlade. Villa Rc· 
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sario, 12 setembro de 180;1,- Calu:ans, pre
sidente, 
Telegr~mmas de 10 do cort•cnte, do Ara· 

clljú, concebido nos seguintes termos : bon
tem meia noute nós deputados legnes do volta 
Rosario, fomos pro>os por commandnnta 
Emyg~io Barroso quo declarou scr ordem 
superior sem mencionar de quem, como con
spiradores, recolhidos quartel policiai, escol· 
lados quadt•ado mnis 3? _praças polício.cs s~
bres calados. Po1•tn priSuo guardada scnt•
nella, Hoje soltos, depois revist~·las malllS, 
apreben~ldos papeis, ató cadm•nota Caixa 
Economicn, sendo Luiz Antonio antes nós, de 
pretexto deputado reconhecido nsscmblóa 11-
Jcgo.I Quirino conduzido a Pn.Incio, ignoramos 
lagar dotençiio, Intimados retirar capital 
bojo mesmo, pena. sermo~ pm•segnidos. Qui .. 
rino solitnriu. cadcin .. - Tclxeita.-.Mrtthcwl, 
-P. Jonatlms,- Lui: Autouio.-P. Marçal. 

Tele:;mmma, datado de IG, de Bolem do 
Po.ril, concobi!lo nos termos seguinte:;; : Pre
sidente Senado Federal -Rio-Tendo de me 

· retirar temporariamente pnra fora do Estado 
por incommodo saude usando facuMade, 
me facultado. por lei passo hoje o exercicio 
cargo no vice-governn.dor desembal'gndor. 
Gentil A. Moracs Bittencourt. - Laura 
Sodrà. 

ActllS (23) da eleição a que se procedeu a 
21 de agosto proximo passado DIIS secções 
seguintes: Bolem, 4n; Breves, 111 , 2~. e 311 ; 

Obídos, Jn, 2"; 3•, o 4•; Melgaço, l 11 i Snntn.rem 
Novo, 111 ; Gurupli.,l 11 , 2:& e 3A; Vigia, 111 , 2'\ 
4" e 51'i Cintra tn, 2a, 4n, G••, ?~~o o a~. 

o lilr. Coelho e OnmpoM diz que, 
depois dos factos de víoloncia praticados em 
seu llstado por um governo íilegal o dispotíco, 
dos quaes o Senarlo jiL tem conhecimento, leu 
no 11iaria de: Noticias tle 17 do cm•rento, flUO 
j!L foram dadas as providencias at!1n ri e que o 
ccmmandanto do lia~~lbiio 33' de Sergipe, só 
reconhecesse como presidenta legitimo o Dt•. 
Calazans. 

Ignoro. si estas tJrovidencias jti foram to· 
marlas. 

O que sabe ó que contlnúa o presidente in
truso n. levar o dosespol'O it populaçiio, do 
modo a 11rovocar uma rcacçíi.o. 

O ora•lor passa a historiar as violcucins que 
ultimamente so tom praticado, dando cm re
sulta• lo a pl'lsiio do cinco deputados e um 
empregado ria IISsemblóa, escoltados por :10 
praças e conduzidos ao quartel do. policia onde 
se conservam lncommunicaveis. 

Rel~re-se ainda no acto criminoso que PI'a
ticn.ra.rn, U.l'l'Omlmndo porto.s, destl'U)wlo mow 
veis o inutilisando complotament<i a typo
grnpbla que detond!IL os uctos lcgnes, 

Depois do outras considerações, o orador 
termina amrmando no Senado que vem ainda 
r\ ti•iiluna impellido per um simples dever 
o. que não so pódc esquivar, porque tem ver· 
gonhn rio ve1• o sou Estado co!locado om oir· 
cumstnncias taes como si fosse umo. borda de 
ilo.ruaros, 

ORDEM DO DIA 

Continúa lL votaç:lo do projecto do Senado 
n. 47 de 1801, completanilo a organisac;iio da 
.Justiça Federal. 

Aos arts. 42 e •13: 
E' approvadn o. seguinte emend• do sr. 

C~tmpcs Sallcs: . 
Art. ~2. E' permitti•lo nccumulai' ent••e as 

mesmllS pessollS e na mesma acção diversos 
pedidos, q nando a fórmo. do processo paro, 
elles estabelecida fot• a mesma. 

Assim tambem, póde o réo ser demandado 
por diJI'erentes autores e o autor demandar 
rlilferenteSl'éos conjunctamente e no mesmo 
processo, sempre que os rlireitos e obrigações 
tiverem a mesma origem, 

Art. 43. Com excepçOCo das nuliidadcs sub
stancio.es, todas as mais reputar-se-biio sup
prldas, si as partes niio as arguirem no mo
monto em que occorrem, ou quando lhes com
petir contestar, allegar afinal ou embargar a 
sentença. 

§ I,• A lei só considera insuppriveis as 
nullidades seguintes : 

I•, falta de primeira acçiio ; mas depois de 
sentença final, esta falta só constituirá nulli
dade sendo invocndo. pela pessoa contra quem 
foi proferida a sentença no todo ou em parte, 
sem ter sido citada, ou pelos seus ·represen
tantes; 

2•, falta do inte••vençiio do minlsterlo pn· 
bllco nos processos cm que for exigida por 
lei ou em que niio Intervier como parte me
ramente nccessorio. ; 

3•, fnlt• de compctencla da Juiz ~ue hou
ver jul;,oado o. acção, si a sua ,iurlsdicção não 
for susceptl vel de prorognçii.o ; 

4•, emprego de processo especial para o 
caso em que o. lei niio o admitta. 

§ 2. • A substituição do processo ordinario 
ao summario, niio sonrlo impugnado. na con
testaçiio, em coso algum se consldero.t•{L 
null!do.de que possa ser invocada pelo. 
parte. 

Ao art. 44: 
E' appravada a seguinte emenda do 

Sr. Campos Salles : 
Supprlma-se: (Estapt•ovidencia pelo at•t. 14 

do decreto n. 173 B, de 1893,) 

... 
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Ao nrt. 4G : 
E' npprovuda a seguinte omondn do Sr. 

Campos Salles : 
Supprimam-se ns pnlavras-«jm•isdicçiio o 

nttri buiçiio. » 
Silo approvnrlos os seguintes nrtigos nddi· 

ti vos do Sr. Campos Sallcs : 
Art. As desoproprin•;ües por utilidade 

pUblica gorai BCI'ÜO processadas nn fórmn <lO 
regulamento quo -baixou com o decreto 
n. 1664, de 17 de outubro de 1855, com nsc
guinto modificação: 

O quinto arbitro, t1 que se rel'ero o nrt. 4' 
do mesmo regulamento, ser~ nomeado pelo 
juiz do processo o não pelo ~ovcrno. · 

Art. Nas causas quo so moverem contra a 
Fazenda Nncionni ou ~entra n União, os pra· 
zoa e diltt(;õcs conced1dns ao procuratlor da. 
Rcpublicn p~tra responder, arrazonr ou dar 
Pt:Dvns scrao o triplo dos dcterminndos na 
lm. 

Ar.t. Toda a mataria ou corre!!)londencla 
relativo. nos executi \'OS fisen.es Set'Ít rPmet· 
tida directnmento pala Directoria GeJ•nl do 
Contencioso ao Procurndor da Ropublica. ~ 

E' approv~tdn a seguinte emenda da Com
missão Especial: 

Depois dos artigos tldditivos da emenda do 
Sr. Campos Salles ao art. 46, laia-se: 

CAPITULO 11 

Dos 1'Cctwsos 

Ao art. 47 c§§ I' c 2', sullstituam-so pelas 
seguintes emendas do SJ•. Campos Sallcs: 

Além doa embargos quo nus causas sum· 
marius servem do contestação e tios especifi
cados no tlccreto n. 848 o no regimento in· 
terno do Supremo Tribunnl Fetlornl, nenhuns 
mais serão arlmittidos na justiça federal. 

Os de nullitltlde da sentença ou inl'ringen· 
tes do julga.'lo oppostos na execur;ilo, serão 
julgados pelo ,juiz ou tribunal que prolllriu 
a decisiio embM•gada. 

Ao art. •18, VI-redija-se assim: 
« Os aggravos das scouintes despachas c ::an.~ 

tcnça.'f da jui.: seccional, além dos demais casos 
da lcyislaçao procoss1wt ·vt'gcntc.» 

AO nrt. •18, Vi R: 
E' approvatln a. seguinte emenda da Com

missiio l·::ipecia.l: 
Suppritna·>D : 
uepois do art • .JS, IG S, accresconto·se

sob nova lottra: 
· « lJo c/c.•J>ac/io quo inde(.,•o a pcliçao 
inide~t, » 

Ao art. 52: 
E' approva<la o. seguinte emenda da Com· 

missão l!:special: 
Ao art. 52: depola das paln.vras pm•a os 

dmr 1Wntcnças dos jui:c.i ferlel'aa.i, nccrescente
so: a contai" da datn. do termo de irttcrpostçao 
do J'OCtlrSO, » 

Ans art.~. 53 a 57: 
Siio approvarlas as emendas seguintes do 

Sr. Campos Sallos: 
Art. 53. São unicamente suspensivas no 

.Juizo Federal as a.ppellaçoes interpostas nas 
causas ordinarias e nos embargos oppostos nn 
execuçiio pelo executado ou por terceiro, 
quando julgado.< provados. 

Art. 54. Oaggrn.vo será. tomrvlo por termo 
nos autos, assign~•lo pala parte ou seu pro• 
curador dentro do pmzo do cinco dias o pre
cedendo dcspn.cbo do juiz. 

Nü.o se tomn.t•á. o aggravo, sem que se de
claro o. lei otrcndirln. 

Art. 55. llo aggmvo interposto dos dcspa· 
chos do substituto ou rle seus aupplentes co
nhece o juiz seccional do respectivo Estado 
nos termos do art. 1", paragrapho unico do 
decreto n. l•l20,de 21 de lllverclro rlo corrente 
n.nno. 

Do interposto dos despachos do juiz acccio· 
na! conhece o Supramo Tribunal Fe•leral pelo 
modo o nos termos pre.-criptos no seu regi· 
menta. 

Art. 55. O agwavo subir~ nos propriosau
tos com suspensão do processo, sómento nos 
casos seguintes: 

I', quando em razão d:> distancia ou do 
sct•vir;o, houver possibilidade de chegarem os 
autos a instancia superior no prazo de 48 
hOras, contaclo da data do despucdo que fun· 
dnmontnr o a.ggrn.vo; 

2", quando in\ol'jlOSto do decisão sobre ma· 
teria de competencln, quer o juiz se julgue 
competeuto quer niio; 

3', quando interposto do despacho que or
dene a prisão. 

Fóra âest.cs casos o aggrnvo eubiril om se· 
pal'tldo, som prejulzo do andamento do pro
C(li\SO, 

Art. 57. Nos casos do concessão de em bar• 
go ou do detenção pessoal o a~g1•avo podcrú. 
ser suspensivo, si o ag~1·nvo.nte gg,rn.ntir em 
juizo, com deposito ou cnuçiio, .1 vn.lor total · 
da condemn~tçiío. 

AO IL!'t. 03: 
E' npprovuda a omcn·la da Commissiio Es· 

pccial: 
Si o juiz indeferir o requerimento de ag· 

gravo ou obstzu• que o n.ggrn.vo SL\ja cscripto, 
a p:ute poderá, no lll'O.ZO de 48 horas, roque
l'Cl' ao escl•lviio quo lho passou carta teste· 
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munhal, coplnndo·so nolln ns peçns que in
dioar. 

§ !.' O osci•iviio SCI'ÍJ ob1·i~ado a dnr o in· 
strumento ó. parte, sob Aun rosponsnhi licln<lo, 
no prazo maximo do 10 dias, havendo do· 
comentas a copiar, e dentro do 48 horas nílo 
o• havendo. 

§ 2.' O escrivão dará Ú.Jlarte recibo do ~e· 
dido de cnrtn testemunhal e perdort\ o olllcio 
si nilo der o instrumento, sob qualquer pre
texto, nos prazos do pnra::rapho anterior. 
Negando-se o escrivão 11 dar o recibo, 11 parte 
poderti testemunhar n. entrega <lo J•equcri
mento. 

§ 3.' A perda do oficio do escriviio no cn'o 
do pnragrupho anterior será determinada pelo 
presidente do Supremo Tribunal Federal em 
vista de reclamação da parto, devidamente 
documont11dn e ouvi<lo o serventunrio que 
teril para responder o pl"nzo de cinco dias. 

Accrescon te-se: 
Art •. O tribnnal, á cm vista da carta teste. 

munbal, mandarii escrever o aggravo ou to' 
marú. logo conhcimento da materla si o ln' 
atrumcnto for instruiria do modo que a tanto 
o habilite independentemente de mais cscla· 
recimento, 

Ao art. Ge: 
E' approvada a emenda substitutiva, m>· 

guinte, do Sr. Campos Salles: 
Art. 60. Qnanrlo o aggravo subir nos pro· 

prlos autos com suspensão do processo, não 
ncam preJudicadas as me~idns preventivas e 
de segurnn~.a, salvo estando o j ulzo seguro 
com penhora, deposito ou caução. 

Ao art. 67: 
E' approvada a emenda. substitutiva do S1•. 

Campls Salle~, ofJstm rediS'ltlo.: 
Substitua-se pelo seguinte: 
A revisão dos processos criminaes flnrlos, 

do que trata o art, 9" n. 3 do decreto 
n. 848, de !SUO, seril regulada do modo se
guinte: 

§ 1. • Tem lagar a revisão: 
I', qunnrlo a sentença condomnatoria for 

contrnrin. ao texto expresso da lei penal; 
2•, quo.ndo no processo em que foi profo· 

rida o. sentença condemno.tol"ia niio se gunr· 
daram as fm•malldnde< substanciacs, de que 
trata o art. 301 do Codigo do Processo Cri
minal; 

5'', quando a. sentença condomnatorln tiver 
sido prolbrldn na supposlção do homicldio que 
posteriormente vcrilicou·so niio ser real por 
ostnr viva a pessoa que se dizio. assassinada; 

0", quando a sentença condcmnntoi'ia lb1• 
contrario. a cvidenchL dos autos; 

7•', quando depois ela sentença condenina~ 
tol'iB so descobrirem novas o irrecusavcls 
provas da innocencla do condcmnndo. 

§ 2.' A revisão poderá ser requisitada pelo 
condcmnado, pela lilmilia; por qualquer do 
povo pelo procurador geral tlo. Republica. 

§ 3." Em todo caso a prova dos factos alie· 
f.!Jtdo3 no. revisão deve l'esultar nccessá.ria· 
mcnto <lo sentença prcjudiclu.l cm quo taes 
factos estejam reconhecidos, 

A prova novamente oxhibida será aompre 
confrontnda com o.s que serviram de base á 
condmnnação Eara que o tribunal possa o.pre· 
ciar o valor· relativo de cada uma. 

§ •I," Quando já for faliecida a pessoa, cl\ia 
condcmnaçiio tiver do ser revista, o Tribunal 
nomeará um curador que exerça todos os 
<lireltos do condemnado. SI pelo oxa.mc do 
processo reconhecer o erro ou a Injustiça. da 
condemnaçílo, o Tribuna.! reformando a sen
tença revista, reho.bllitaró. a memoria do 
condcmnado. 

§ 5." Si o T!'ibunal verificar que a pena 
im,Posta ao condomnado não corrosponrlo ao 
grao em que se acho. incurso, reformaril a 
sentença condomnatoria nosso. parte, salvo 
disposição do § 7". 

§ G.' Si verificar que no processo revisto 
niio foram guardadas o.s lbrmulas oubstan
clae;, limitar-se·ho. a julgar nullo o mesmo 
processo. 

O procurador geral da Republica neste caso 
promoverá a renovação do processo no juizo 
competente ol o crime pertencer ao conheci· 
monto da justiça federal, ou remettcrá o. sen
tença <lo Tribunal ao· Minister·lo Pu~lico do 
respectivo Estado si o crime pertencer ó.ju
risdicçiio local. 

§ 7.' Em hypotbese alguma poder·SO·ha 
na sentença da revisão aggravar a penna 
imposta ao condemnado. · 

§ 8 .• NIL revisão seriio observo.< los quaos· 
quer outras disposições do dec!'oto n. 848, do 
1800 o o processo ostubelccldo no regimento 
interno do Supremo· .Tribunal Federal na 
ptLrto niio alterada pela p!•esonte lei. 

Senado Federal, 10 do outuh!'o do 1891.-
Campos Sallcs, 1,'~·-. 

3-, quando a scntcn~a condemn!itm•in tiver 
sido profcrid~t por .iulz inMmpetentc, sus· 
poito, peitada ou suboi•nndo, ou quando so 
fundar em depoimento, instrumento ou 
exame julgados lillsos ; 

4', quando a sento.nça. condcmnatoria os· 
tiver em formal contradicr;ão com outra na 
qual foram condemniLllos cerno nutorcs do 
mesmo crime, out1'0 ou outros róos; 

Art. 6S. Substituam-se as palavJ•as- que 
devem sor pcrcebillas ou arrecadarias pelos 
netos judiciarias c 1\mcr;õcs oxorcldns perante 
ajustiça l'edcr~tl-por estas:- devida aos 
OSC!'ÍVÜOS 0 oiDciaCS dO juizo, - 7\IVIITO, 
Bastos, 
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Ao nrt. 68 accrescente-se: 
Es~' disposição niLo so npplicn, aos funccio

nn.rios pn.ri1 os quaes são ttLxados ordcnntlo~ 
flxos.-Campos Salles, 

Ao nrt. ii. - Supprimlt-se- AuhH'ico 
Lobo.- Saldmtltn .Marinho.- PrrrfLlllm.o:t.~ 
Situa Canedo.-Daminvos Vir.eHto.-Gomcn
soro. 

Fica prejudicada a emenda da commis!ão 
especial conclu ido nestes termos: 

«A rcvi8ii.o dos proccs~Ofi cr•iminncs findos 
do qno trato. o nrt. 0" n. B do decreto n. 848 
do 1800, cstondtJ..<:C no.~ Jlroce.~so,ç mititm·as, c 
sorí• rogplad• do J!lodo seguinte•. O mais 
como o;tíL na emenda. 

Ao nrt. 67: 
E' n.pprovndn. n. omondn. tliL com missão os

pocinh 
Depois do nrt. 67 lein·so: 

PAP!TULO III 

Das custas 

O Sr. Campos SaUes requct• c o Senado 
concede n retirn<ia dn sua emenda. art. 68. 

E' roj~itoda. a. gegqinto emendo. ao art. 68: 
Substituam-se as palavras-que elevem ser 

percebidas ou arrecadadas pelos actos judi· 
ciarios e funcçües exercJ<las pera.ute a. justiça 
federal- por estas : devida aos oscriviios e 
officiaos do juizo.-Tava•·as Bastos, 

Ao art. 70 : 
E' apprpva.da a seguinte emenda da Com· 

mlssiLo Especjal : 

TITULO IV 

Ao a1•t. 71 : 
E' approva.dn a seguinte omcnd~ da Com· 

missão Especial : 
Aq art. ,71-Supprjm~·se, (Esti• contido na 

emenda do ~rt. ~1). · 
Fica prrjudicadn. n. seguinte omendn. : 
Ao art. 2".- Substitun-so JlCio seguinte : 
«O Supremo Tt•ibunal Fedem! o os juizes 

elo secção são comJlOt.entcs parn concederem 
orlginarin.monto 11. ordem ile llflhca.~·coiJllls, 
nos termos cio nrJ.. 47 1io <lccroto n. 8·1R. 

Ao art. 71.- Supprima·so. 
Saia das sessões, Ir. do outubro do 1801. 

-Amarico Lobo, - Saldauha. Jl!nrilllw. -
Paran/io$,-8ilua Cclncclo,-Domiuaos Vicc:nte. 
-Gou~an.tCI'I'O. 

E' prrjudlcnda a emenda substltutivn do 
St•. Gil Ooulart, concedida nos seguintes 
termos : 

A .Justiça Fodoi•al niio conhecer<\ origina· 
rin.mento 1lo /ta{h:rr.s corpus requerido cm 
f•vor do quem estiver dotcnto por mnndodo 
das justiças loc!teR e ú. suo. disposiçüo, salvo 
si, em favor ~'o pncionto, se o.Ucgnr o.lguma. 
dispos!çiio da Constituição ou lei fedorol.-Gil 
Guulm·t, 

Ao n.rt. 73: 

E' approvnda n. emenda dn Commis&io Espe, 
cial o.ss1m ro11igidn: 

«A intervenção prohihidn pelo ort. 62 da 
Constituição niio comprehcndo a oxpedlçiLo do 
ovocatorias pam rcstobeJccimento da ,iuris
dicc;ito dos juizes federal o local, nem o ILUXÍ· 
li o rccip"oco, etc ... O mais como no pro
jecto.» 

Ao art. 74: 
E' approvn<la n seguinte emenda d~ Com

missão Especial: 
Supprlma-se o ultimo período. 
Ao art. 80, são approvndos os seguintes 

artigos da CommissiLo Especial : 
Ante; do art. 80, addite-so: -Art. A 

•lisposi<;iio do art. 3:l0 do decreto n. 848, do 
!SUO so npplicn na chtssiflcaçiio d~s cred(tos 
das fallencins, revogado assim o disposto no 
art. 09 § n do decreto n. 917, <lo 14 d~ p)l, 
tubt•o do 1890. 

Ao nt•t. so, item 2': substitua-se pelo se· 
guinto: 

" A proceder a consolidação systomatico 
<lo todas as disposições vigentes sobre orga, 
nlznção da. justiça o processo !o<leral. » 

Ao -m•smo artigo, item 3•• : substitua-se 
pelo seguinte : 

" A a.brir os credites nocessarios para as 
respectivas despezas. • , 

Additlvo parn ser coliocndo onde convier: 
Art. São mantidos os Jogares do avalia· 

dores privat,ivos, crondos pelo decreto ll· 391 
do 10 do mato do 1890, o serJo nomeados pelq 
Presirlente da Republica . 

Pm·agrapho umco. Para esses Jogares serão 
app1•oveitados os nctuoes avaliadores, caben· 
do· lhes ns vantagens estabelecidos pelo regi· 
monto do custns em vigor.-Etvseu Mc.1·tins. 

São rojcit.nllns. successivn.monto, as se
guintes omondns ndditivas e olforocldns ao 
t<rqjccto: 

Art. RI. E' permittid<L ús partes, nas cau· 
sns quo inicin.rom, indic1n' no distribuidor o 
escl'lVllO qno prolhrcm pn.l'IL funcciono.r no 
feito, sempre que houvet• mais de um escrl· 
viio, som que haJa. componsnçüo na mesma 
distrlbuiciio, · · 
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Art. 82. No Districto Fo~orai us eausas 
po~em sor intentadas tanto na parochia r lo 
domicilio do autor como na tio J'IÍO, sempre 
que ns partes litigantes rasidlrom dentro do 
mesmo rlistricto. 

O Sr. Rnmlro Bnrcello" diz, 
que o lliustre senodol' autot• do pcqjccto 
apresentou n.penas como argumento, relativo 
iL constitucionnllrlado do mesmo projecto, o 
r~cto t!~ tot• clic sido approvado em primeira 
drscua.sao. Art. 83. 1\o mesmo ~istrlcto, os inventa. 

rios amigo. veis, n.s insinun.cões de don.çües, 
o.s jlll5titlooçües graciosas, os simples protestos 
e outro actos de jurisdicção voluutarla, que 
não forem regulrulo~ pot• leis ospecio.es, Rerão 
PT'Occesados perante qualquer juiz, guardadas 
apenas as regras de competencin. o dns nlf'l'L· 
dos.-Gil Goulart. ' 

E,;tu. aliegaçiio porem, niio procede porque 
mmt:u< vezes os projectos que passam om I• 
dtscussiio, são inconstituciono.cs, reconhecidos 
dopois. como tacs, pelo proprio Sena·'o. 

Para. dar 1hrça u. esta n.ssorção, o orador 
cita alguns projectos que tem vindo no Sena· 
do, veta<los pelo Poder Executivo par motivo 
do inc'Onstitucionalidadc, •eto que tem sido 
adoptado, o que quer dizer que o Senado 
tombem pé·lo deixar passar muitas vezes 
projectos, reconhecendo depois a inconstitu
cionalidade delies. 

Accrescente-so onde convier: 
Art. FiM revogado o decreto n. 3300 de 

9 do outubro do 188G da parte cm que torna 
obrlgatoria o. aposentação do mngtstrndo que 
completar 75 nnnos de ido.rJo. - Tavrtres 
Bastos. 

Terminada a vot.nção dos emendas o Sr.prc· 
sidento subnwtte o pJ•ojecto, onglobadnmente, 
ó. approvaçiio do Senado. 

E' approvJl,(lo o projecto e vo.e ú. Commissüo 
do Redacção. 

Annunciadll n votaçiTo, é npprovndo o pa· 
recet• n. 118, de 1894, da ComiJiis•ilo do Con
stituição, Poderes o Diplmncin, opinando pel11 
conccssiio do lirenço solicitn•lll pelo Sr. se
nador Messias de Gusmiio. 

Vota-se em :~' discnss[o e ó approvada n 
proposição d:t Camara dos Deput11dos, n. 14, 
de 1804, que autor!"' o Poder Exeoutivo a 
considerar como a.pprovndos os a.lumnos •ln:~ 
esco!ILs milllar e nav11J que tiverem frequen
tado com :tproveifurnento.:~s nulas das mesm11s 
escolas, até 6 de setembro de 1883 o tom11 
outras provldoucills. 

Vota-se em discussão uniciL o é approvado 
o parecer n. I i(), do 1804, d11 Commissiio <le 
Constituição. Poderes o Diplomncia, opinando 
pela concessiTo da Jicon<;a solicitada polo St•. 
Henador 1\otia .lunior. . 

Vota·so cm 3• úiseuS>ão, o ó appt•ov~dn n 
pt•oposi<;iío da Caullll'a dos Deputados. n, 12 
de 1804, approvlludo o crcditooxtrnot•dinario 
do 5:7~0$, aburto pelo Sr. Vice·Prooidcnte dlt 
Republica, p11m !'"~:.monto vencimentos dos 
oscrlviin.< o olllciues de ju•tiça do oxt.incto 
.Tuizo doR Feitos t!tL FazoutJo., q uo p:t831Lram 
o. sorvit• ,innto ILO .Juizo Seccionn.l, no cxer· 
cicio tio ISu:J. 

Vo!Jt·or. cm :1• di~cns~fio n •' I'Ojeitn.tlo o Jll'tl· 
jncto dn HowH.lo, 11, fi ele IAf).J, tt'tilpout.ln ~nlll'o 
n. Rllll~ti t.u h;:i n d11 J•r•c• .. l i deu t.u n Vi cu- Prmdtlllll tu 
dn SU[H'Umo 'J'J·ilmunl l•'(•tluml, :-;UIL JlO~~n ll 

do~ tlomn.hi mc.•ml11'0:~ tln :ntl~lllO 'l't•ihuna.t nu. 
I'IUIJfjtltui~;;io do JH'Oimt•,tfor• g"L•r•al da. Rntnt· 
IJiicll B tl•ltiJli'OctU'I~•lOI•e~ :'tlCCitllltlf!8. 

{:oul.ini'ln, IL :111 dilicllsfto Un pt•ojccto d'o So· 
nado, n. i O, de 1804. 

Po.<snndo a tmtar das nllegações foltns pelo 
iliustre 'enador ern defesa do seu pr~recto, 
que os Estu.dos do Pará c do Amozonns iriam 
•o1l'rer embaraços extraordinarios em sua na• 
vegnt;iio Ri se puzcsso a lei om execução no 
prazo marcado, entende o orador que e,taa 
aliegnções ainda niio siio procedentes, porque 
S. Ex. mesmo encarregou-se de mostrar ao 
Senado o exaggero do seu receio, Jli'IO:s esta· 
tisticaa que leu, porquanto, tendo a navo· 
gaçii_o interiot· sido liJlta por70vnpores,apooas 
recemvn que destes 70, 20 pot•tencentes {L 
Companhia do Amazonas, que não estão 
dentro dtt lei, cessassem de nn.ve~ar. 

Abundando cm outras considerações, o 
orador niio ndmitte que os interesses de uma 
unica entidade, qual ó a da navegaçiio da 
Componbia do Amazonas, se contraponho aos 
intet•esses de todas as companhias nacionaes, 
do todos os proprictl'rlos do navios nacionaes 
e, finalmente, ao interesso nncionalligndo n 
uma medida consagrad11 na Constituiçiio. 

Niio póde, por111nto, votar n lavor do um 
projecto que tem por fim adiar por dous 
annos 11 oxccuçiio d11 lo!, porque rcc<~ia que, 
tet·minado este pet·iodo, 11inda sej11 requerido 
um segunTlo adiamento. 

Termina deixando ao cJ•itorio <lo Sonado n 
votnçüo do projecto que se discuto, e pede 
todn ." su11 11tt~nçi'Lo pora o ponto pJ•inctpal, 
tsto e, si o Pl'DJecto pugna por interesses de 
tal natureza quo justifiquem a re~ponsabili· 
dllJ!o que o Senado :.tem'.do tomar perante 
todo~ que toem interesses na nnvegacilo na· 
cional o pat•a.nto o pn.iz,:~cJUO pt•eciRtl. formar 
sun. :u•m1Ldn. nucinnnl. · ·, · :. 

O :~a·. !_.c~l<..~ ll~ Oid.leicn. vem iL tri· 
11111111. ('Omb:Lt.ot• llK t1piuiõos tio nobro í!Cilllllor 
pel" Rio Gl,mtlo TI" Sul o justillct\l' a soguintc 

Emmula $HlMtituti•M d.ú JWOjccto n, 108 

E' lixado o prazo do dous anuo> p~rn que 
as COill}lD.nhlus cstra.n,:{cirns que so cntrego.m 
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ú n~vog_acão de cabotagem, entre os Estados 
do Pnr~> e do Amu.zonns, se nacionnlisem de 
nccordo com ns disposicões da lei n. 123 de 11 
de novembro do 1~92. 

Saln dus sessões, 17 de setembro de 1804. 
-Leite o Oitlclca. 

Submettida ó. votação do Senado, ó apoiada 
o vac " imprimir. 

O Sa•. FrnneiMeo 1\lnehndo -
Sr. presirlentc, V. Ex. c o Senado sabem que 
evito o mais que ó passivei vir i1 tribuna, e 
isto Jl!lliL razão plausivcl de que me falta a 
Jacibdnde da expressão (nao apoiados) e, do 
prompto, a clareza na emis•íi.O do pensamento. 
M<Ls, forcado pelas circumst.o.ncias, tenho vindo 
<Llgumas v~zes occupa1• n nttencão do Senado, 
"· qu~m peco que, !""is esta voz, tenho. pa
ctencm em me ouvtr. 

Não viria ri. tribuna tratar do projecto, não 
obstante tel-o o.ssign<Ldo, •i não fosse quasi 
que nominalmente chamado no debate, como 
representante do Amazonas, Estado cujos in
teresses se aclmm implicados no projecto, e 
ainda porque a minha não intorvenciío seria 
,iustiftcada pelo resultado a que chegou " 
discussiio. 

Este resultado, que satisfu.z plenamente nos 
intuitos do projecto, me levaria o. unicamente 
votar pela emenda, que, nado. mnis f<Lz do 
quo ro~Eringir a i~óa do projecto ó. navegaçiio 
da. reguw a.mazontco.. 

M~>s, Sr. Presidente, independente disto, 
devo dizer !LO Senado e "V. Ex. que " nave
gação do AmllZOnas, principalmente na4uillo 
que concerne a Companhia Fluvial do Ama
zonas, esta cm condições muito especines, o é 
isso que devo procurar torn~>r bem claro. 

Ponho de parto a. questiio da inconstitucio
nalidade do projecto,porqueá primoii'IL vista se 
reconhece que ello. não existe, porqu<Lnto essa 
inconstituc10naUdado, segunrlo os argumentos 
P.roduzidos pelo impugn<Ldor do projooto, con
ststo em se prorog<Lr o prazo p:.m a execução 
de umo. lei que, por entemlor com um preceito 
constitucional, se deve considerar lei org<Lnico. 
d<L propria Constltuiciío, 

Mas, Sr. presidente, pam que L;to se desse 
sçrla necess<Lrio, " meu ver, que tiS leis orga
mca~ da Constituiçiío tivessem a mesmo. no.
ture•-\' e p~rticipassem da cssencia r la proprla 
COf!Stttulçuo, aft.m do que ellns niio pudessem, 
stnuo pelos metas constituciono.cs, snr nltc
rndns. 

Mns, nii.o só isso nii.o estiL estnbelccido, nem 
so ncha firmado em pt•inclpio, como vo,io da1•-so 
e~nctn.monto o cont.t'Urio em roln<-iio tL outras 
lms; po1· exemplo: ns que dizem resphito n 
e~elçüss .. A Gonst•tuiçiío proscrevo que a eioi· 
çuo sera feito. mediante sutrl'nA'io directo, gn
riLntida a representnçiío da minori<L, 

Nessa dispo:;ic;ii.o firmou-se o. loi l'o;;pcctiva., 
de modo que estes preceitos lornm respeitados. 
E, sem]lre que forem respeitados estes precei
to:-:, entendo ou que todn..'i n~ reformas sorüo 
ncccitn.s por cooscrvn.rom-so 1lent1•o dos limi
tes constituciomtcs, qno ~crii.o f'XCedidos so
mente quando ns rofot•mas ato.cnrom os pt•e· 
coitos dn. gnrantill.~IL roprescntaçii.o do. minoria 
o do sutfm~io directo. 

Em relllÇiiD á cnbotngom, entendo que só 
viriiL oll'endor "Constituição um projecto que 
estonrlesso ás companhias estrang-eiros nquillo 
que o. Constituiçiio determina seja um privi
legio mtcionnl, isto ó, o. ca.botng6m, 

O projecto não faz mais do que prorognr 
o prazo ostn.bolecido na. proprialci que orga.ni~ 
sou a cabotagem. 

Foi preciso esse prazo porque sabemos 
que rolbrmns dessa. conibrmidndo nüo so fiJ. .. 
zem do prompto. E' preciso preparar para 
ellas o terreno, sob pena do estancar, no que 
lhes concerne, " vida rln nnção. 

Por isso n.lei,muito ltcertadamcnto marcou 
um prnso pm•a IL sua axccuçiio. Mlls, termi
narlo este o reconhccend~so quo n. lei não 
pórle aer executado. sem ~rando desat•t•an,jo no 
set•viço da navo~ação e prejuízos que so pódem 
evitar com a prorogaçiío do prazo, porque nito 
Jll.zei-o, conciliando pot· assa Jiirma todos os 
interesses 1 

A lei ainda não estil em execnçúo ; mas, 
a.lnda mesmo que e:;tivcsse, nüo seria incon~ 
stitucionai qualquer modificação que nell<L 
se fizesse. 

Ficando por aqui no que respeittt n incon
stitucionalidade, passo no quo se refere pro
priamente ÍL nn.vcgnção do Amnzonus. 

Sr. Presidente, o engano do nobt•e senadm• 
pelo Rio GJ•ando do Sul e•ti• unicamente me 
nilo dcstinguit• os interesses do divorsn.s or
den~ que 80 prendam a essa navegnçiio. 

Não vô S. Ex. si não o interesso commercin.I 
o pt•incipaimentc o da comp~tnhin, por• isso 
pergunt!L si o prqjecto ftli provocado por al· 
gum<L roclamaçiw dollu. 

Sr. presidente, antes do tudo devo tlociamr• 
que niio sou roprcsentnnto nem procurn.rlor 
dn. compn.nh in. o e~ tu decht.rw:ão comprobendo 
os reprcsont!Lnte~ dos E;t.:~dos quo usslgnamm 
o projecto. 

O Sn. GoNÇALVES CuAns -Nem p1•ecisava 
fn.zcr essa decl.n.l'(H,~iio. 

O Sn. FnANCJsco MACHADO- E, todrwin.. fn.~ 
ço·a dizendo fJIIO niífl tenho intoro:-:so nl,t.:"llm 
nessn. cnmpn.nhia,fjttonem no mono:-~ sou dolln. 
nccioniAtn .• 

O foin. R.\JHUW li.\I:CI.:t,!.os-Nom o contrario 
se dis:m nqui. 

O Slt. FnANCISCtl MACII.\JJD- 1\Ia~ •. ngitou.so 
1\QUi Uem uu mnl n. quc~t.iio de lnturesses. 
FnçojustiçtL i\; boa~ inton•:•ics do V. Ex. mas, 
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8 ANNAES DO SENADO 

desde que •c !brio esse ponto, so fnllou em in· 
tot•csses qunndo se t1•nta de uma compnnhin, 
que so diz niio ter rcclnmndo o proveito que 
lho pódo advir do projecto em discussüo, cn· 
tt•ndi do mon dever Jhzct• alto e bom som n 
docln!'nÇiio que fiz. 

Silo complexos os interessaR que se lign.m n. 

quo.si todos, son[o do todos aquollcs rios; foi 
clht quomcriou o. pr•r.ticagcm o fe; com que 
hoje so posso. ir aos extremos dnquellcs Esta-
• los; lcmntou cartas c medlo·lhes ns distan
cias ; foi ella quem abriu as olhos o. todos, 
mostrmHlo n.s grandes VantageQt~ c:om Que a 
natm•eza nos dotou com tanta profns[o. 

Companhia 1lo Navegação do Amazonns: int.cr
esses commcrciaes: interesses pruprios du. 
companhia e os quo so pódo chamar politico· 
eConomicos d[L região n.mazonica. 
· Qmmto aos ]ll'imeiros, St•. presidente, ti rcnl 
quanto se nlllrmon úcmm do capital ; esta 
irá onde nque\los se lho otrercco!'om m~tiores. 

Não lm duvtdan.lgumn.sobro isso, c por isso 
mesmo a compn.nhia, desembaraçada dos seU!! 
contractoR, niio rlcstinru•t't os seus vnporos se
não aos po~tos ando o:; lucros Ibt•mn ~egnros o 
seductores. 

Ora, como llm dos cfft~Hos lln. lei O oln•ignl·a. 
n. mudar para o Brnzil a. séde 11n. sua: directo~ 
ria, contra o disposto em seus contracto.s, n. 
não pormittir-se-lhc o que pretendo a emendo. 
no projecto om discussão, ella se julh'llrá des· 
ligada· das obrignc;ões contrahidas, os sous 
contractos rotos e com direito a. pedir indcm· 
nisitções. 

O SR. RAMIRO BA~CF.r,r,os-, Niio tom do 
pedir indemnisar;[o, porque ílumlf disposição 
4~ Consti!Jlir,ão que a obr1g~ a isso. ··• 

0 SR. FnAI'!S!SCO MACI!AilQ..,.A Constituição 
VCiU posteriormente C /l'tll'DIIlc ps contl'UC!OS 
feitos anteriormente. Como vcrn o nobre se· 
nador trazer este nrgnmcnto 1 · 

0 SR. RAMIPO BAPCELLO- Quando o con-
tracto foi feito 1 · 

O Srt. FnANCrsco MACUAPO- O contracto ó 
l!nte~ior· a co0stitu!cão. · · 

Pors bom, Sr. m~sidcnte, Q filiO RO llnrjt 1 
par.se·\liL que, qu~n!lo mesmo se nnriion,alize, 
ella rara o Q\IO fo.zem todos que teem caprtaes: 
cmpregal·os·liil aonde maiores intores•cs cn· 
coiltre: ' . . ' . 

_E o quo dú Ipaj~res interesses(, cOrliJlllDbln, 
n~o ó o cammcrc1o dns ci,Jnrles c viJias do 
Amnzonns, ó o q~c se faz uos rio remotos doa 
Bllrtqcs 'às nllnes fol'Rffi Jlqr• olla dcvn>Bndos 
desde 1853 quando iniciou a navegnijiió'dossns 
regiões~ · 

O Sn. RA~nr:o BAuoEr.r,oa- Diz o Sr. Co.vnJ· 
cante e Al~tlr~ucrquc quo foi om IR52. · , 

O Sn. FHAXcÍRco MACIIAno- E' om:~:tno l1o 
V. Ex. O decmto concr.dcnclo o pr·!vilogio ó 
quo ó de 18r.i2i muH o inicio cln nnvl'gação U elo 
IH53, tl isto q qno diz n l~llt.fJI'Itmdn nut.ot' cita~ 
do por• V. llx. 

E. V. Ex. HaLo, Sr•. preslilonto.fquc fJIIOI\1 
inicia um t.MiJrLIIJn dC!SSH, U como quom anda 
ás np11Jpndcla•, ü c<'go. A r.omprtuhiiL!Io Affill· 
zonas foi quom abriu "navo!fliCÜO a vapor• do 

Portanto, ainda por Isto, é pr·ccioo não ser
se m•uol e ingmto com essa compan1tin., o niio 
serei eu, pantence, que o soja.. 

O SR. R.\ MIRO BARCEr.LOs- Ent.'Lo revogue· 
mos a Constituição 1 

O Sn. FrtANCISCO MAPIIAPO- Niio ó preciso 
revobl'r a Constituição, tu<lo se pótlc conciliar; 
mns, sem contrncto, o. comwnhia su irá nos 
pontos quo lho derem maior interesso: O Se
nodo ~nbo per•fcitamenta que o que oft'crece 
vantagens a.s corppnnhins siio os trotes c 'niio 
a.s passagens e cn tra Bolem o Manúos, rt receita 
do. compa0ltia qu~9P que so so reduz às pos
s~gens: Do m~smo, mo1lo a companhia nüo 
leva m_!'rcadorrns drrc~to.mento. 11nrn Mamios; 
c lias vuo p11r11 o M~dcrr1t, Purus, Jurrí o Rio 
Negrq. .. " .. · 

E npssas coqdir,õcs não faz cscnlla pelas po
vouç~cs, ViiJII:l C Cidodes; pnde niio O obri•adiL 
a tocar, sequer para deixar · a m'a1a~" do 
corroia. · · · · 

O SR.. R~~!IRO llARCE~LOS,.,. DI~ um llPurte. 
O Sn. F~ANsrsco MACUAPp - Estou ar

gurnontando com o projuizo quo vne causar 
nqucliO.S l'Ogiües ll int.er•rupçüo l'apid<L das re
lncücs das povo~çües tio interior com ns cn· 
pitncs. V. Ex. estabeleceu o principio do qu'e 
o capitnl ·e ley~do onde o maior lucro o 
seduz. 

Pois bem, digo que é verdade e por isso que 
n companhia não será obrigada a ir a certos 
pontos, on<\B só vai P,Or fot•ço. dos seqs contra· 
tos, 'nhiguem mais !ri. ir(,, · ' 

() Srt: R~>pno Jôl;\~CELLR>- N~o ~o s~jeitan, 
dq a lo1, nua J>Pdc u•. · · 

O Sr<. FllANCisco MACUAno- Sujeita-se· 
mas. núo vae por niio ser a isso obrigado.' 
nem attralridn por maiores interesses: estou 
provando o. V. Ex. quo ó uma necessidade 
conservar-se o que está; ató que o ParA e o 
Amazonas possam estabelecer uma linb de 
vapoJ•os que mantenha as rclncões entro ns · 
JlOI'Ollçúos o vil111s e cidades com as capitaes. 

Desde quo não soja a companhia abl'ignda a 
fluor os sons 1vu.pm·cs tocarem nesses centros 
do populaçiío, nao o farl•·de certo. · 

Jma aind" o Jilz porque ;cstú snb a acção do 
nou; contr•actos espornn<lo ·peln t!ollhernçiio do 
governo IL respeito da ronovnçiio Uelles. De:oodo 
}lOl'Óill, que mi.o posS!L na.vcg-u.t• sem so nncio ... 
lltLiiomt• o quo u seus cootra.ctoa deixem do 
oxlstiri U muito possível que ::;c nncionn.lizo · 
o, cntiio, o que acontcco•·ú. 1 ' 
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Nfw fnrú. o serviço que est:'L fazendo hojo. 
Eis porquo nmrmo quo nqucd:t da crnontln, 

intcrrompcn~o rolnçüos lln grande proveito 
nos Estados do Pat•iL o Ama.znnns, importo. mn 
enorme pr~juizo e em verdcil•o dcsserviço 
fo!to 1iquelias regiões. 

O S!t. RAMIRO BArtCELT.os- D;iurn p~rto. 
0 Srt. FRANCISCO MACHADO- Exnctarncnlc; 

pelo. subvonçiio clln. ó obrigntln n h• n. essí!s 
pontos e, como tem muitos vn.pOl'os, mn.n1ln. 
outro::~ nos loga.ros tLonllc os chamn.m seus in-
teresso,. . 

Si niio fosse cm virtude elo contra.cto niio se 
tlesvia.t'iam riOUS vaporos pnr1L ironi n. um po
Yon.do nonclo niio tom scufío um ou outro 
molho de inhnco pam. comluzir. 

Tütlos sabom que n. companhia nns Viagens 
que fnz do Delem n. Mnnúos, tocando nos pon
tos intm•mctlinrios, niio ó quo tom o seu 
mn.ior interesso. 

"O Stt. RAmllo 8AUCET.T.os- Mas c!ln rece
bo umn. grando súbvcnção pn.rn. essa viagom. 

O Sll. FltANcisco M;cnADO- 'A subven~iio 
ó tambem pnra Ir o. onti•os pontos porque ello. 
tem multas ii nho.s a pcrcot•rcr; mas, por isto 
mesmo, a ~:~nllvcnção niío ó dcm[Lis, porque 
I'calrnente, nilo havendo fretes, os lucros de 
pllSsagens do l\lo.n~os a llo!om e vice·vot•a, silo 
nu!los em roin(líO ns dcspezns. 

Comprchon<lo V. Ex. quo niio ó o mo!IIOI' 
negocio. 

O bTtmdo interesso <la companhia cstit nesses 
vapot•cs extraordlnnrios que viio levar mor
cndorins no hlndch•a, Jo.vary, Purits, JurHIL, 
Acre, etc. donde trazem o. borracha; esta ó n 
verdade. 

Por este serviço que prosto. no commor
c!o o pela escala quo Jilz pc!os contJ•os populo
sos ó quo recebe a subvenção; salvo si V. Ex. 
entende que niio ó serviço pUr om communi
cnção as cida<les o vil!as do interior com as 
capitaes. 

Temos o serviço da !inbn. tolcgrnpblca que 
so trnta de cstondor do lloi<'•m iJ. Mn.n!Los ; mns 
tom sirlo cst.o um serviço ti'io ingrato, quo o.tó 
o t<~rnpo o a ltonostillndo do homem p1LI'ccem 
se ter conspirado contm o!lo. 

O Srr .• JoÃo Corrn&Itto- Isso devo h• com 
vistn. uo Sr. Hnn.g que fugtu com o cobl'o. 

0 Stt. FrtA:<ClSCO MACHADO- 0 que Ó VOr• 
dn<le i• que n necessidade <lcssa linha ó ur
gente o isto .ii• Joi comprehendido polo hon
rado, inte!!igcnto o hcm intencionado, qu•nto 
activo, governadO!' do Amar.onas, que cm suo. 
monsagem, apre::lcntadn. o.o Con~"l'caso om 10 
<lo ,iulho do cm•t•onte anuo, npresont.-. o alvitro 
do ohnrnar n si esse impertimtis~imo serviço. (I) 

Nnquo!!ns regiões o dcsserv!ço tem sido tal, 
que, corno tenho já dito aqui, as nossas l'ron
tcirns tccm sido Ju.nçndn."' no desprezo, Sl10 
fl'ontcirn.s S1hncnto paro. constnr, o ninlln. agora. 
chego. n.o aneu conhecimento quo o ter,·ito .. 
rio 1ln.s nuyn.nn.R cstiL sondo invadido po1• 
gente do Coyenna que viio ao terreno con .. 
tostado, sin1io ao brazi!eiro, oxtta!tir ouro. 
Por que so d!L isso ! 

Por causa do abandono daquel!~ts enormes 
regiões, abandono tn! que ató o consulado que 
tinhamos cm C1Lyonn11 foi supprimido. E 11ÜO 
so tlú. isso só na Guyanno. li'rnncezu.1 mo.s t.am· 
bom na Guyanna lng!oza, a respeito da qunl 
o abnndono ó igual. . 

Procurou-se Jbrmo.r no Araguary umo. co· 
lon!a, denominodn-Forreira Gornos; essa 
mesma cstiL quasl sinüo totalmente abando
nada ; entretanto todos os esforços do gover
no devem ser pnrn que façamos no nosso 
torr!tor!o com t01!o o d!roito o que os ostrnn· 
geiros cstü.o fazendo sem clle. 

Os vapores particulares, c mesmo os ox
traortliMT'ios do. companhia passam a meio -
rio qunn•lo dessem e, quando sobem, pelo. 
margom oppostaós povcaçiios, onde só tocam (I) Nessa mensil•cm. n png. 4!, esse hon
quando toom necessidades quo a isso os abri- rado govornado!', <lepo!s de ter feito sentir do 
guom. modo incontestn.vel "importnncia desso.linba 

As quolxllS do Pn.rit o do Amazonas sobre 
os serviços geraes silo enormes. Já quo se 
trota desta questão cspeoia!mentc referente 
áque!!as regiões, rost.r!n,iamos a medida n el
las, como quorom os Srs. senadores por Ala
goos o !Uo l1 rando. 

Convon~n.-so V. Ex. do quo este projecto o os prejuizos quo sua fiL!tn causn no progresso 
ou a. :ma. emenda., 6 de g1•anclc vnntngom 0 flo Amn.zonM o Ú.8 r~lo.~:Uos deste com os demais 
que, se niio pnssnr, enorme sorO. o prc,juizo Estados da i'~cdcrnçuo, accrescentn.: 
lUl.l'D. n rcgil1o anmzonicn.. «Deveis nutot•iAO.I' o poder executivo doEs .. 

SI'. Prot~identB, jú. J'ui niOm do que 11ovia., e tado n. mandar otfectlUlr o sorviço por conta. 
termino pedin1!0 no nobre senador po!o !tio propria, mndinnte nccordo próvio com o go
Gmndo •lo Sul quo so !ombro tio quo o Arnn.- verno d11 União o a Directoria Geral tios Te· 
zonas. u1n unico n.uxllio tem recebido dos col're:i lographos, ou a. ontmr 0111 II.Ccordo com estes, 
gerncs. hoje }Woprlmon to !li r.o lbdt•rn.(·R, ó n. ullm !lo concorrer o E~tndo com n m n.uxilio 
Hnbvcnçiio i• Compn.nhia do Navegação do qun!quor, com tanto que o so1•v!çn seja con-
Amazonas. ctuido com a rnn.xlrnn urgoncia.» 

::Juna!la Vol. IV ll~ 
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10. ANNAES DO SENADO 

Daremos ao proprio governo este melo 
rnzo!Lvol do não ronoVIlr o contracto, l':li o ti
ver do fllZCr com a Companhia do Amazonas, 
sem que clln se nacionalise; o prazo amplia
do, da.ró. no gover·no, cm tl'ocn. do concessões, 
u. litculdade de Impor a cond!çiio do que a 
compa.ahiiL so nucionallso antes de ns~ign11r o 
contracto. 

Tenho concluldo. (Muito bem; muito bem.) 
Ninguom mais pedindo 1t palavra., ó éncor

rada a discussão e fica adiada a Yota~ilo por 
!alta de numero legai. 

Annuncindn a 2" discussão do projecto do 
Senado, n. 25, de 1804, que regula os propr!os 
nacionaes no Estado do Pará, ó sem debate 
encerrada o 11diada a votação por falta de nu-
mero. · 

Verificando-se havor no recinto menos <le 
um terço dos Srs. senadores, o Sr. Presidente 
declara. que vac suspender a sessiio e dc~igna. 
para ordem do dia da sessão seguinte: 

Votação dos projectos cuja discussão ficou 
encerrada; 

3• discussão da proposiç~o da Camara dos 
Deputn<los, n; 10, do 1804; 

Trabalhos de commissões. 

Levanta-se a sessiio ns 2 l/2 horns da 
tarde, 

88" SBSSXO El! 18 PE SETEMDRO DE 1894 

Pl'csirlcncia do S1·. Ubalrlino do Amaral 
("iCC•]WtJSir/cntc) 

f;U~l~IAHJO - l.altur;~ tia nctn.- AI1provnciio0 da 
mosmu.- J,oiturn do Jlarecru• tWI1ro u rmlneçiio tlu 
Jlrlljllctn n, -17. do 1SUl- rtuqu~trhut~nto tio Nr, Cnm• 
JIOK Sa.lloa- JnforlllRÇl'i.o du Sr. PreKhltmttt- I.ol· 
turn o npoin.mcllltl'l •I o prnj11ato n, :n - ~·limunnto dn 
vutuçiio dn11 umtorinN euju. diHr.UMIIii.u t1co11 oncorrndn 
- Bucol•ra,ramto •ln 3a. tliMUitriiiÜ.u •ln. jii'IIJmNil:iio 
ci1~ CMIIII.tiL 1)0!1 JlliJJIIbt)ON 1 llt 10 1 t)o 18lH- Ordom 
ilf'l IUU. 1'J. 

Ao mcio-•lilL t:ompn.t•ocem os seguintes Sra. 
HenaclorC."': Ulmhlino d(j AmariLI, João Pcdt•o, 
,loilo Neiva, .T. Catund1t, .lmLqn im Sa.rmonto. 
Jõ"mnc!IE~co Mnclut,Jo, Antonio llrwn11., Mttnool 
Baratrt., Ct•nz, Nog-uoh•a. Accioly, .Joii.o Cal'· 
<lelrn, Almiuo All'onso, Ailrlnn Miluno~. Al
mnhla nu.rrcto .. lonqulln PorniLmhuco, ollli10 
BoJ•balho, Jlogo Mullo, Lolte Oitiolmt, Munool 
Victor!no, Virglllo OILmiL<io, Qulntino Bo 
cnyu VIL, Sn.ldaOII!L MILI'in ho, 00UQ1ll VOH Chi\ .. 
v<s, c. Ott.onl, llotlrlgues Alves, Campos 

, 

Sallos, Joaquim de Souza, SILva Cancdo, 
Aquilino do Amaral, Esteves Juntar c Ra· 

miro Barcellos. 
Doi:mm do compnroccr com causa parti

cipada, os Srs. Gl! GouJart, Gomes de Castro, 
Cunbn .Junior, Pires Ferreira, Coelho Jlodrl
g-ucs. ,losó Bernardo, Oliveira. Gn.lvão, .Toaquim 
CorJ•êa, Messias <lo Gusmão, Leandro Mnc!e!, 
Rosa .Junior, Coelho o Ca.rnpos, Lapór, Aris
tides Lobo,Joaquim Fe!icio, Prudente de Mo
rnos, LooJlOldo de Bulhões, Generoso Ponce, 
Santos Andrade e Raulino Horn, sem causa 
participada., os Srs. Ruy Barbosa, Eugenio 
Amorim, Joaquim Murtinho, E. Wanden· 
!wll<. 

Abre· se a ses silo, 
E' lida, posta cm dlscussiio c, sem debate 

apJlrovadJl, a neta dn sessão anterior. 
O Sn. J• SECR~TAmo declara que niio hn 

expediente. 
O Sn. 3• SECRETARIO (••••vindo da 2') IIi e 

fica sobt•e a. mesa para ser discutido na sessão 
seguinte depois de imprc~so no Diario do Con
orc$.'iO 0 fiOgU!OtO 

PARECER N, 121- DE 1884 

Redacçno 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. L' O decreto ll. 848 ilo 11 do outubro 

do 1890 continunriL n. reger a. organls.,ção c 
processo da justiçll federal em tudo quo nlio 
t'ot• alterado pela presento lei. 

TITULO I 

Dos (uncciona1•ios 

MI. 2.• Alóm dos trlbunnos, juizes e mnls 
runccionat•!os creodos pelos decretos os. 848 
do !SOO e n. 173 B do 1803, siio creados para 
a ,instic:~ fodern! : . 

") supploDtos ilo snbstltuto do juiz seccio-
onl ; · 

/1) ojudnntos <h> proouradnr da J~opubllcn. 
~\rt. :J.u Nn Hó1lo dÕ_··.,juiz soecionnl t~l'ÍI. o 

s•m snbstltnto tros supp!ontos, o poderno sor 
OI'OJtdos outros tantos . uns circumsct•lpç!les 
om •1no convlo1•, 

§i." J•'óm <ln sóde, os Jo~:nros.do supplonto 
tiO SUUS!ituto SOi'i\0 Cl'Ondo• por decreto do 
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Governo Fo<lornJ, om visln <ln roprD>ontnção 
do rospoctlvo juiz sccoionnl quo <lomonstro n 
nocosstdndo dn. croac;iio o 1lcsigno os li mitos 
das circnmsm•lpcõos, por.lcndo cadn mnu. dostns 
comprohoni.lot• mais tte dous toJ·mos ou co .. 
marcas. 

§ 2." Os suppJontos do suhstitnlo sorão no
meados poln Governo l•'cllornl soh pJ•opo~ta 
do juiz sccciounJolontro os !Jons ci<lndfios qno 
estivarem no gozo dos tliroitos politicas, com 
p••oforoncln os gradun<Jos om diroito, pm·a 
sot•virom dumnto •ltmtro ntmos. 

§ 3. 11 A portnrln do nomo~ão dcsignarú.tt 
ordom om que os snpplonlos dovem excrcm• 
11 substituição. 

§ ·l." No oxorclcio do saustitulçiéo pJen:1 o 
supplcnto vorcohor{L os vencimento:; rruo 
dob:nr do poi'Cobor o substituido. Pelos nctn, 
que praticar t(Jl'l1 do oxm•cicio !ln. sul!stitniçiio 
plonn., porcoborU os omolumontos taxados no 
Rogimonto do Custns para os juizos do 1'1 ins .. 
tnnciu, soguntlo n. nntul'ezn dos nutos. 

~ 5."·Antes do findo o ()llatrionnio, os sup
pJontcs só jJOrdoríio o lo~ar por sentença, 
ilomissão a podido, nnsoncta. pm• mais do ~o1s 
mczos som liconçll, ou iucompntlbi!idado do
clarndn por lei. 

Art. 4.' O procul'll/Jor <la llopublica, cm 
cndn uma. das circumscripl;Ues em qu~:~ tOrem 
croa<los os Jogares do supplontcs do substituto 
do .lnlz scccionnl, tori• um "judnnte quo porco· 
uerá paio> netos quo prn.tlcut• os emolumen
tos c porcentugons estabelecidos pnr11 o pro
caradOI•da Ropublicn, pelo decreto n. Ji3 B 
do 18D3. 

Para~rnJlho nnico. Os ajudantes do procu
rador <111 ""fuullca, como osndjuntos no Dis· 
trlcto Fedorn ,soriío nomoa<lo.; paio P•·esidento 
d11 Republica por intormodio do Ministorio dn 
Justlca,Jientro doutores o hnchnrois om diroilo, 
sompro que Iili' possivol, aqnellos modinnlo 
propostlt do procura~Ol' got•a.i ila. Ropuhlicn 
ou, om s1m fnlt11, do presldouto do Supremo 
Tribunal Fotlornl. 

A' proposta do njudanto devorá !"cccdOI' 
lndlcaÇt1o do prociuador da Ropn 11ic.~ dn 
nlspectlva socçiio. 

Art. r>.n Nns circumscripcüos cm quo fm· 
croado o log-n.r do ojwlnnte, podorú. S(~r crendo 
um.lo.~:w 1!0 solicitntlor, quo scrú pt·ovidn o 
torá os omolnrnouto~ c porconlogcns, como 
di:-ipt1o o doere to n. 173 IJ, do 18!1:~." 

At•t. fi,a .Tnnlo dn pro(~UJ·utiot• dn. n.opuhlicn 
no Distt•icto l~'odor•:ll imvoJ•;'L nm t1scrovnnto 
flUO SOI'iL nomeado JHW Jlnt·ta r·in. do nu;smo 
pt'OCili'Hiior o torll. o vcmcirnonto monsn.l c!o 
100$000. 

Art. 7 ,n A "fll'Ofor•oncln. U:uJn. nos nntlg-03 
juizes pnrn o proonchinwnto dns vngns Uo 

jnlz socclon:~l suusistirit emquan to houver mo· 
gistrados om disponiiJilldndo, po1• não bnvcrcm 
sido nprovoitnclos nn. organisa\ti.o judictnria. 
dos llstnolo; o do Distrieto Federal. . 

A antignhindo ontro os,\ni~os sriccionnes 
so rcgnillriL: 1 n, paio tempo do oxorcicio nesse 
cargo ; 2n, fJoln. llatu. da posHo; 3", polu. duta. 
da. OlAIIOnçli.o; ·1°, por nntit;uidni:Jo contndu. om 
outra. ,iudicnturn.; 5", poln idado, 

Parngl'apho unico. Pura o. nomeação dos 
,inizos scccionncs ó mister, no mínimo, o tiro· 
cinio do dons anno:) do ndvocncln, judicnturn. 
on m\nistorio publico. 

Art. 8." No impedimento do procurador da 
Republica. nos Estados ou no caso do licença. 
ou do vngn, nntos do tomar posso o novo pro
curador nomeado el1'cctivnmento ou nos ter
mos do nrt. 20 do dect·eto n. 8·18 do 1890, o 
.i ni;: sccciolllti rospect1vo nomenrü. quom o 
suhstitun intorinamonto 011 ad !toe, conformo 
,: J1ypothose, doutro ci<lndiios habilitados cm 
direito. 

J\rt. O,Q Dosdo (!110 forem empossados os 
supplontes do snhstituto om qnalquol' circum· 
scripc;iio, cossurú. nhi n. compotoncia. proviso
I'Ínmonto ílacln. :'ts ,iustlcns iocncs parn. os netos 
rio que trat~C o nrt. 2" do <locroto n. Jol20 A do 
21 do fevoreiro do JSD!, portoneontos it.Jus· 
tiçn l•'o<loml. 

Art. JO. A prorognçiio dnjnri~licção local 
cm relação ás cansas ft!dornos só tom lagar 
nos llligios sobro qno ó licita a trnnsucçiiodns 
pll.l'tes, o sondo ostns liabol:i pnrn transigir. 

Art. 11. A lista dos j ur!1<los do cndn uma 
das cn.pltaos sot•viri~ do bnso parn a. campo· 
slção do jury Jildornl, dovondo sor romottldn 
umn cópia mtthonticn no juiz seeclonnl pelo 
prosiolonto do ,lury local. 

Podori't, poróm, o proonrndor <111 Ropubllcll 
on qu:LlfJIUW cidadão rosidonto no lagar rocln.· 
mm• JlOl'ILUto o jni~ soccionnl cootrn. a indo .. 
viria mcln~iio ou ox:rmisiio dentro do 15 dins, 
contntlo:; 1lo aditai, qno o mesmo juiz mnn• 
tln.rit niTlxar, n.o rccobol' a listo.. 

Do despacho do jnlz quo nttendot• ou não 
iL rcclnmn~iio, hn.verl~ J•ocurso no otTolto tlo
vollttivo para o Sup1·omo Trllmoal Fod"'rn.l, 
que dolio tomuri• conhoeimonto nn fórmo. 
Uotorminmla no sou rogimonto pnrn os ilg
grn.vo::;. 

Pn•·ag-rt~pho nnico. Logo quo for publicada 
cstn. ioi, BOI'à romot.thln. no Juiz soceionnl 
nmlt cópin autlwnt.ica. tl!t lista dos ,iurtulos 
npm•:,dos nns capitnes dos Estados o Districto 
l•'otlet·al, o nnmmlmnnlo nmn. outrn. Uns n.ito
l'rti'UO~ occorl'idas mn vil•tuUo dn. rovisii.o ; do .. 
voÍulo estas m'•pins t'iOI' nt•chivarlnH no cnrtorio 
cio IIIC~mu j11iZit, con1 tmlos os tlocumontos ro
ln.th•o:-~ ;i:; roehunnçües, dcublics o recursos a 
fJUO ~o r~JiJL'O o::;to nrtigo. 

Em livro proprlo, nborto, 1'n1Jricndo, nu· 
mora1l(l o cncormclo poJo juiz, o escrivitt. 
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trnnsct•ovorn n I'OiaçiLo dos ,lnrndns com ns 
nltoraçilos rosnltnntos 1los rlospachos o son
toncns quo fOI'Om pral~l'idos sohl'o as rcclnnlll
caes. 

TITULO II 

Dn compotoncln. 

/J) pó•lo vroir do fundnmonto pnrn oppo· 
skiio: 

!•, ~unlquot• duvida sobro nutltonticldarlo 
<lo documento ou sobro n intoll!goncin dn 
sontonca i 

2', não tot• n sontoncn pnssndo om jlll• 
gnllo ; 

3', sor n sontoncn pt•ororidn por juiz ou 
trihllnnl !ncompotouto ; 

·1', não toram sido dovldnmonto citadas ns 
Das juizes scccionncs, .mbstituto.~ c supphmta:~ pnrtos on não so tor Jognlmonto voritlcado 

a smt rovolin, qu~tnt1o doixn.t·om do com· 
Art. 12. Alóm dns cn1,.ns moncion:uln• no pnt•ocor ; 

OAPITU!.O I 

nrt. 15 do docroto n. 8•18 do li rio outnhro ""• cantor n sontonçn disposição contrnrin 
do 1890 o no nrt. 00 dn Constituição, com- á ordem publica ou no Jlroito puhlica intorno 
pato mnis aos juizos seccionncs. proccs!oiiU' o dn União. . 
,inlgnr om primoirn. instnncla as flUO vnr- Rm c:1so n.lgnm ô nrlmissivol producçiio do 
sn.rom sobro marcn.s do f.1.bricn, priYilegios do provas sobro o fuwlo tln qnüstü.o julgada. 
invonçiio o propricdndo littorm•in. c) om sognidn á contostaçii.o; 011 Hndo o 

A compoto~cia destes ,juizos sel'á rügul~daJ prnzo paro. olln dostinndo, torá vista. o pro .. 
do modo sogumto: · curador gorn.l dFL Ropublicn, o com o pnrocor 

§ 1.• llm materin criminnl. snlva processos desta Ira a processa no relator o succo,slvn· 
por crime do rcsponsnbilidnrle das procuro· monto nas dons rovlsoros nn fórmn ostnbolo· 
tloros ~occionncs, nd,iu~tos, n,iudnntos, solici- cldn pnra ~s nppollnçGes no Regimenta ln· 
tndoros o oscrlvii<ls, nao profot•em sentença torno do Tr1hunnl; 
candomnntarin ou nhsalutorin sinilo do eon- rl)cautlrmnda a sontencn oxtrnltlr·so·hl\ n 
formldndo com ns docisOes do jm•y a que prcsi- compotonto onrtn. n qno so nddlcionnra n son
dirom. tonçn hamolagnda, pnrn ser exocutadn no 

§ 2,n Em mn.tori:L eivil,iulgnm as cn.nsns 1lo juizo succlonnl, o. que pm·tencer; 
nntul'!lzn fo<lorol, ontro ns qunos se compro- c) sl n oxocuçüll da sontonç" ostrnngolrn 
h0ndom ns quo corriam poJo oxtlncto ,inl?. dos for roquisltnrln por vln diplomatlca, sem que 
falto~ da Fazenda Nnmonnl, nsslm conton- compnrocn o exeqnonte, o tribunal nomenril. 
ciosas, coma administrativas, as quo rlcllns •x·officlo um cnr.~dor, que roprosonto a oste 
fàro!ll dopondontos ou cnnstltulrom mo,Jidns o promova om sou namo todos os tormos'do 
provontivns o nssoc\jrutori~s dos di roi tas dn procossa ; 
mosmn Fnzoodn. Jgunl procodlmonta guordnr-so·hll om ro-

§ 3.• Excedem sompro n nlcnrlndostos.iuizcs lnçiio no exooutndo, ai nilo oomparocor, nu
ns quostaos do direito criminal, ns do dirolto sonte, manar ou lntordlcto. 
internnclonnl publica ou privado, no qno se § 5.• SI ulgumn dns o.msns a quo so refere 
fun<!nrom om convonçaos ou trntndos dn Unliío Asto nrtigo tor ngitnrln entro n União o os 
cõm outras NnçOo<, as .QUO det•ivm•em do l~stndas ou antro ostos, uns com os antros, 
netos ndmlnlstrnt!vos da governo fo,lornl, o an antro nnçila ostrnngeirn. o a Unliio ou os 
tódns om quo for pnrto n Uniila ou o E;;tndo. llstn1las, dovo sor rospoltndn n campotonclo. 

§ 4.' As rogntarins emnnndns do nutori- privativa estn.bolochln. poJo art. 50 da canstl· 
dados eatrnngoirns sorilo cumpridos sómonto tulçiia Fodornl. 
do~als nuo obtiveram o c"cqualur elo Govorno .§ G.' Nos crimos do rosponsnbilldndo, do 
Federal, sonrlo oxcluslvn.monto compotonto a qno no Sonnda dn Ropubllon compete co
j111Z socclonnl da llstntlo, onda tivm·om do ser llhccor, tonhnm ou nilo onrncter politica, o 
oxocutndna ns dlllgoncins dopt•ocn•las, As prorosso dn. campotoncin do ,juiz seccional o o 
cnrt~s do sontonçn, porém, do, trlhnnaos o~· .iulg:tmonta. '~' comp~toup!n da jury fedor~! 
trnngolros, niin sm•1io cxoquivots som próvw. pn.r1~ im~ostçao elo outrl\o--ponn., quo nilo SOJa 
honiaJcignçilo· do Suprema Trlhunnl Fodornl "por<ln do cnrgo o n. lncnpnoldndo do oxorcor 
com nudloncln rins pnrtus o <lo pt•ocnrador ~nnlquot• antro. não soi·üo·lnlclndos autos di\ 
gornl dn Ropubllcn, solvo si outra caus" so cantlomnnçilo do criminoso n 11101\ dostns 
tlvor ostlpnlndn om trn Indo. ponns nos termos do nrt. ú~ tln Constitni~ilo 

No procosso do homolognçii.o obsot•vnr .. so~Jm. l"odornl. : 
a sogulnto: § 1." Nos c:tsos oin 'qno na Supromo Tr·i· 

n) tllstrlbuidn n sontonçn ostrangoil•n. o ro· lmnol Fodornl por•tonco conhocor originaria 
lntor mnndnr(L cltnl' o oxr.cutntlo p:u·n. om o 11rivativnmontu rio crlmo ~ommnm on 1lo 
oito dlns contados clfL citnr:ii.o, tlotluzh• por om .. t•ospommlJIIIdudo, &1o trunhom do sut\ ox:clu
bn.rgo o. suo. opposição, padonrlo o oxoquanto sivn. compotonch• a pt•ocossa o ,ittlgnmonto dos 
om lgunlJH'n~acontostnl-as; I' crlmos palltlcos quo tonhnm commottldo n8 
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mosmns possoas durunto o oxorclcio do suns nrt;. 183 a 188 do docroto n. 8·18 do II do ou
l'uncçOos puullcas, salvo as attrliluii;Oos cou. tuhro do 1800. 
feridas /J. Cnmnra dos Doputados o no Sonndo § U." Vorlllcando " nutoridado judlclorln. 
da Ropuilllctt. · quo o neto ou rcsoluçfic om questão ó illegal, 

§ S,u O crimo commum ou Uo l'Jsponsallili- o n.nuullará. no todo ou om pm•to, para o tlm 
dudo connoxo com o r.rirno politico sorü. pro- do asso,:.:our.1r c, Ulroito do autoi' .. 
cessado o julgudo polns autoridades jud!Cltl· a) Cousldomrn·so lllogonos os actos ou doei
rins compotcntos parll conhccor do ct·imo po. suo; administt•atlvas om razão dtt nllo appllca
litico, som proj11l>.o das attt•ihuiçOos do outro çi\o 011 indovida appllcnçiio do dlrolto vlgonto. 
poder constttuido pura prov!nmonto julr;ar A autoridade judiciaria J'uudnr-so-ha orn 
ila cnpaciduiio politica do t•osponsavol para I'azuos juriollcas, nlJstondo-so do nproclor o 
oxorcot• o mesmo ou quo.lqncr oull'o curgo nmrocimouto de uctos atlminlstrntivos, sciJ o 
pu~lioo. ponto do vista do Slt:l convcnioncia ou oppor· 

Art. 13. Os juizos o triLuunos fodcruos tuuidndo. 
rrocossarilo o .lnlgan1o os causos ~110 so. fun- b) A modidn ndminlstr:\tiva tomada om 
durem na losiio do di rol tos individuaos pot• virtude do uma faculdndo ou podor dlscri
nctos ou decisão dtt:i autorldLules administra- cionario ~ómonto sorú hn.vlda. pot• illognl om 
tivas da Unitlo. razão dll incompetonoin dtt autoridade rospe-

§ 1. 0 As ncr.Uos 1Iosta nnturczn sômonto po- ctivn.on do oxcc:iso do r,odor. 
t!m·üo sor propostas polas possoas otrendidns ~ lU. Os juizos o trliJunnos aprociu.I•iio a 
om sous direitos ou \IOt' seus reprosontantes validado dos lois o rogulamontos .o deixarão 
ou succr.sso1•cs. do npplicn.r aos casos occurl'ontes as lois 

§ 2·,' A nutoridudo administrativa, de mnnililstnmonto lnconstltucionaos o os regula· 
quem emanou n modidn impur;nado, sot•il. montos mnnifesiamonto incompativois com as 
reprosontnda no processo polo ministorlo leis ou com a Constituição, 
puiJ!ico. . · § II. AS sontonçns ponaos passarão omjul· 

Poderão tomar parte no pleito os torceiros gntlo c obrigarão as partos o a administração 
q ua llvorom um lutorosso jurídico na docisiio <•m rolnção no caso cone roto quo l'oz obj coto 
dn causo., da úíscussiio. 

§ 3,' A potiç.1o inicial contera, nióm dos § 12. A violação do julgado por parto dn 
ilomos <11s partos, n exposição circumstan- nutm·idnúo administrativa induz em rcspon
cllido. dos l'uclos o ns indicacoes dns normas Sll\Jillrtndo civil o criminal. 
lcgnos ou prinoipios .luridicos, do ando 0 § 13. llocahlndo o nutot• da ncçiio o vorifi
nutor conclua quo um sou direito subjectivo cando-so lot• sido esta maliciosnmonto lnton
ful violado por neto, medida ou docisüo dn Indu, podot•à ser condernnn.do. uns custns om 
autoridade udmiuistrntlvn. dobro ou tt•osdoLro o nrtlllclO dn nutoridndo 

§ 4," A potlçiio lnicinl Indicará tamLom as jurliciarln. 
testemunhas e us domfiis provas om quo 0 ~ 1·1. A Fnzondn Nnclonnl torá direito 
autor so bnscfi o dovom sot• dosdo logo regressivo contra o J'unccionnt•io puiJIIco pnrn 
Instruída com n pt•ova documontal, salvo hltVOt' ns custas quo pngar. 
demortt lmputavcl ús partos interessadas. § 15. Nas causas do quo trata n prosente 
.. § 5." A ucçiio podot•:i so1• desprezada in lol, bom como om todos n~uollns om que 
liminc si for mnnllüstnmonto inl'undndn, si forem decididas quostoos coustitucionuos,não 
nilo estiver dovldumonto Instruido, si a parte havm·i• nlç11da • 

. , tor illogitlmn, ou si bouver docorrido um § ta. As disposiçile; da prosontc loi não 
"! anuo da data da iutlmnçiio ou pulllicaçiio da alteram o dit•olto vigonto quanto: 

modlda ~UO for OujoctO do Jlloito, a) 00 /wbcas-cOI'pUS ; 
Dostn. dccistio cnboJ•it o t•ocurso tio nggrn.vo. U) ás ncr;oos pos.:;ossot•ins ; 
§ G.n At1nüttiü:t u. UCQiio, sortia citados o c) ás causaH llscnos. 

com potente roprosontttnto do minlstol'io pu- Al't. lo!. g• n!llntld:t njut•isdicçiío t!n aulo-
hllco o mnl~ jll\l'tcs intcrossndns, nssigunndo· ritludo n<lmlnlstt•ativ:l (docroto n. l\57 do 5 do 
~o-lhos o prazo do dor. dius para contosta~ão. tlo?.omLro do 18·10) pum o••donnr a prisão do 

E8to pruzo podará ~et• Vl'orogndo n.tó no todo o qnnlquot• rcspousavol pelos tlinho!ros 
doloro,u rcqnorimouto do qunl~UOI' <los iutor- o vnloros pm·tcucontos i• i'nzo!HÍII Federal ou 
cssnrlos. ~ttc, por qualquer titulo, ""acharem sob n 

§ 7 ,u A roquorlmonto ~o nutor, n. unto1·i- gun.J·do. lln. mosmn.- no~ cn::;os do alcauco ou 
dndo ndmlnistrntlvn qno oxpodiu o neto ou do romissão on omlssilo om razot· ns ontrnt!ns 
~odi<la Oll! quostfio suspendortí. a sua oxocn~iio tws <lovldos prazos, nilo sondo ndmissivoll\ 
st n. isso llllO so oppuzorem mznes !lo ardam concessão do habf!as-corpus por nutorldndo 
pnLllca. jndidnl'ln, s::!l·o si a poticüo o lo impetrnnto 

§ 8,' l'lndo o pl'l!zo do que lt•ata o arl. i", vlor inst1•nidn (!Oifi docnmonto do quitnl)lio ou 
o~sorvnr-so-!ta o processo doscripto no~ deposito do ulcnnco vorlllcndo, 
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Silo compotontos po.ra oi•donnr n Jll'i~íio do 
que tra tn. este rwtlgo, no Distrlcto Fadara.!- o 
ministro o socrotm•io dos nogoclos da ti1ztmdn. 
e nos Estmlos- os inspoctor•es das n.!flultlegrttl 
o os rhoths ou lliroctoros tlns dologncim; tlscnos, 
roh~tivnmonto nOs indivltluo:o~ qno l'nncciona .. 
rem ou so achal'Otn no rotOrido l~::~tado. 

Art, 15, Alóm d1t compotoneht paro conhe
cer dns roclamnçõcs ~oUro inclu~tio !Ht. listn 
dos jur~dos fodoraes, ou oxclusUo dollrL, 0111 
conrot'IU!dndo llo:;tn. Jui 1 O pam IL l'urlllll.t;ii.O tlft 
cu.lpo.o neto< pi'opm•ntOI·io" rlo.iulg-,unonto dos 
crimes su,]oltos i• ,iurlsdlcção do j ury re~or:.l, 
tem o juiz socciomtl om rollu;ii.o a osto tl'l
bunnl ns nttl'ibuiçOos oxp••o;sas uo decreto 
n. 848 do 1890 o us soguintos: 

I. Convocnl-o, no mono~ dnns vozes no 
o.nno, hnvonllo Jn•ocosso~ JH'Oprtmtlos c pror.o· 
dando previamouto no sorteio dos 48 jurados 
quo do vem sot•vil• om c:uln. sossü.o jutliciarin, 
de n.ccortlo com n. legislnl."ii.o g-eral 'om vi;;ol'. 

11. Conhecer dns oscusas dos .im·ndos o das 
testemunhaR, o irnpot•·Ihes n. multa ou ponn 
em que inc~rreron.J, conformo as lois vigonlos. 

111. Prmndir o JUry e nmntor n. m·dom o 
policln dns scssoo's. 

IV. Proceder no sorteio 1lO!'! 12 juizes tio 
fncto pnra. ~!td!l. jnlgn.monto, interJ·ogar os 
nccusatlos, rognlar l~ mn.rcha. do prOI!O:-iSo, 
debato e a in~uiriçiio tlns testemunhas. 

V. Dccidh• as quostlios incidou to:; qno {br•om 
de direito e do que doptJIHiercm !IS doliuorur;ilcs 
llm•os do jury. 

VI. Submetter nos juizos rio facto todas ns 
questões occui•rontos que foram do sua com
potoncl<>. 

Vll. Formulnr os quesitos a que dovom 
responder os jurados. 

VIII. Proferir"' sontonç~t do conformidade 
com nlel o ns doei silos rios juizes do fncto; 
dovondo, si J~r ubsolutOI•itt, pilr immedhttn· 
manto em liiJorclado o t•Co pt•otm, o ~i Ii.n• cor1· 
domnn.toria, pt•opoi'CÍOI1!11' a pmu~ no crimo, 
confor·mo n~ rogl'n~ ost~ülolocida:; no Codlgo 
Panal. 

IX. Mandar tomn•• pOI' termo us nppolln
çOos interpostas p:n•a o Supramo Tribunal 
Fedm•nl. 

Art. IQ. lllcn portoncoudo no juiz soccio
nnl do Districto l'orloml a compotonci:t coo· 
ferid11 pelo nrt. G·•, § 3" dn Loi n, :li~U do 1·1 
do outubro do 1882 no Jnlzo Commorci:tl do 
mesmo di~tricto pn.ra o procu!l~O o ju\goamonto 
dns nuihdadc; do patonto do lnvonçilo, ou 
certidão do molhornmonto, pnss:ulu.s polo 
Govol'no l''edoJ•al. 

Art. 17. Os juizo~ sor.cinn:.toH ~üo cnmpH· 
tontos tmrn a. nX:ocuçü.o tle tmln~ uH sent&noas 
o ordous do Suprorno Tl'iuunnl Fodoi'al QUO 
nilo tiVOI'Oill Hhlo nttl'llmh.ln~ priVI(\i\.·amonto 
noutros juizos, mas nus das sentenças r•roliJ
l'ilin.s om gri~o do recurso oxtt·uord\uurio llns 

docisOo~ rios juizos o trlbunnos dos Estndos 
ou tio Dtstl'icto l?odoral no!:! caso3 oxprossos 
nos ni'IH, GO § 1" o Gl dn Constitniçiio ~Ó· 
monto iutorvil•ü.o, si o juiz do· tribnnn.l ro
corl•ldo l'ucusnr r.umpt•ir a sontonçn. suparlot•. 

A!'l. 19, Aos substitutos dos .lnizos soccio· 
nn.cs, rtlúm clns nltrlbui~;.~oos oxprossRs no do .. 
crolo n. 848 do li <lo ontuill'O rio I SUO, com
peto n.uxilinl-os nos actos JH'OJnuutorios dos 
prouo~sos crirno~, civis o 1lscttos da sun. .1urhi· 
dicção, nii.o podomlo, poróm, pt•oidrlr sentenon. 
dollnitivn, ou interlocutora com a foi•ça do 
dollnltivn., nom o tluspucho de prounuc\n. ou 
não pt•onuncio., sn.lvo o cnso do snhstituiçilo 
plana em um ou mttis feitos. 

Al't. 10. Os supplontos na sóde do juizo 
~occional St~ funccionarüo nu. i'alttL ou iinpo .. 
dimonto do .iniz mtb.:;tituto. 

Nas outt•as circnmscripçties, o::~ supplontm;, 
:llém do pt·ocod~l'CIII á::; diligencias qno lhos 
n.>r·om commottid.a.s polo ,i utz soccionu.l ou sou 
~mb:ltituto, devorn nod casai~ urgontos, nilo 
ostumlo p!'esonto nenhum dostos, tomar o 
nutorisnr ns modil.la.s n.ssocnra.toriali do di .. 
J•oi1o5 ou JH'O\"Ull Livas cle tlnmno ou perigo 
imminonta, como inventario o nrrocru..laçü.o llo 
s:tlvajlos, rntificaofi.o do protesto cio nrrilmdn., 
!to JH'Ocessos to~tomunhn.vais do sinfstros, 
iWut•ia~ o qnrtcl:iqnct• porllns, omlmrg-o ou 
lll'l'OSto, justillcnt;c1oH o onll'llS; bom ussim 
procodor ús diligencias Cl'iminnos a llom da 
,1ustir;n f<Jd~ral. p:ti•ticlpaodo·o immodiata
rnouto ao JlllZ ::;accional. 

CAPITULO II 

Do JU1·y Federal 

Art. 20. Compota no jury fodornl, o jui
H'amento : 

J, Dos crimos dotlniuos pelo Codigo Ponlll, 
no Livro 2"- Til. I e seus capitulo>, o 'l'lt.ll, 
Cnpilulo I. 

11. Do sotllr;iio contl'n funccionnrio fodoral 
ou contra a ox:ocução do netos e ot•dons omn
nados do logitlm:. nutorldurlo fedei'nl. con
lormo a dotlnaçi\o do t\l't. 118 do Cod, Penal. 

III. Do roslstoncia,.dosacato o doso!Jodioncia 
:'t 11ntoridadc toderul o tirndn do prosas do 
podar da ,in.stiçtL. fo1lct•a.1,. segundo ns doli
niçõos do-5 c:tpitnluS 3'1 n. 501 do 'l'it. II do citado 
Li\·ro do Cod. Ponnl; 

IV. Dos crimes. do rosponsnbili<lnde dos 
lurcionnr•inS fadot•Q.(H f'JilO llÚO tiVOI'Oro ftwo 
lll'ivillo3·iad9 (Tit. ,V do cibtdo Livro), . 

V, Du:; cruno.-; nontt'n a. lnzttndn. o lll'DJll'IO· 
1l:\•kt u;~eiona.l, c•HlpPelwndiJos no ua.Jlltulo 
lll!ico do 'l'it. VI ,, 110 capttulo I' du 'l'it. XII 
do mo~ruo Lh·ro. 

V 1. Dos ~I' i meti Uo moo di\ l'ahm. ~ollnitlos no 
Cnpilnlo I' do 'l'it, VI do mosmo Livro. 

Vll. Do J:tlsillcaçi\o do actos d11s nutori· 
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dados fodornos, do titulas da divida nnclonal, 
do papeis do CI'Odito o vulor·o~ du nação ou do 
banco, antorlsado poJo Govorno Fedoml. 

Vlll. lntorcoptuçilo ou snbtr•acçiio <lo cor
rospondonch\ rostal ou tologruphic;c do Go
verno Fodora. (Cnpilulo IV do Til. IV do 
mosmo Livr·o). 

IX. Dos crimos contra o livro oxorcicio dos 
direitos politicas nas r.lolçOos fedorucs ou por 
occashio do actos " elln• relativos (Capitulo 
i' do Til. IV tio mesmo Livr•o). 

x. 'Do falsidade do depoimento ou do outro 
gonoro <lo pr·ova om juizo !odorai (Socçilo IV 
do Cap, Ilrlo Tlt. VI <lo mesmo Livro). 

XI. De uontrnbnndo tlotinido no art. 205 
do Codigo Penal, 

XII. Os crimes tlotlnidos no titulo tor·coiro 
primeiro parto da \oi n. 35 do 2G de janeiro 
ilo 1802, 

Art . .21. O Jtn•y l•'etloral, qmtut.lo convo .. 
cada, cololJrari~ cm tlins succos!livo:;, com ox
copçü.o dos domingos, ns sossües nccossnrins 
parn julgai' os pt·oco::;sos l)fOl1ill'll!los. 

CA.rlTULO Jll 

Do Supl'CillO Tl'ilmnat Ji'ederat 

Art. 22. Ao Supremo Tribunal Fodornl, 
alólll c.ltLS t\ttt'ibuiçücs 13Xpressns nn. Consti
tuição o no tlecroto n. 848 de 1800, com
pote : 

a) Proci3SSnt' o julgar origiunrin. o privati· 
vamonto: 

I. Os membros do trllmnnl nos crimes 
commuos; 

11. Os juizos fedornos inferiores nos crimes 
tlo rosponsnbl!idnde, inclusive os substitutos 
o supplontos; 

III, As roclnmnçilos tle nntiguidndo dos 
juizos fcdornos. 

u) Julgar cm ultimo instnncln: 
I. Os t•ccur•sos do ·qualilicnção dos jumdos 

fodot•acs, lntorpostos dos despachos dos juizes 
soccionncs sobre reclttmnçlles tlo inclmn1o ou 
oxclusii.o; 

11. us recursos e nppollaçüos dos dospnchos 
o sentenças do juiz socclonnl nos processos de 
rosponsnbllidndo dos procumdoros da Ropu
bllcn, dos njudnutos o solicitndoros. 

c) Exorcot• ns seguintes n.ttribnfçUos: 
I. Proceder a r"visão nnnunl da lista do 

nntiguidado dos jni?.os fo•lot•aos; 
ll. Censurar ou ndvor•tit• nns sontonçns os 

,iuizes int'm•iot•os, o multnl .. os ou condomnal
os nns custas, Sf)gundo n~ Uisposiçi:ius vi
gentes;. 

lll. Advertiras ndvowulos o soliuitruloros, 
multai-os nns taxas lognos, o ~uspondol-os do 
oxorcicio do suas runcçüos, por espaço nunca 
mnlot• do tr•intn dias. 

IV. Procodor UII fór•mn do tu•t. 157 do 
' 

Codigo do Procosoo Criminal quando om 
outos on pnpois do quo houvm~ do conhecer 
doscobrlt• crime do rosponsr1.LIIidndo ou com• 
mnm, om que tenha Jogar " nc-.rro pubiiru 
fudural, dovonrlo nos ca:;os do r;un. campo· 
toncia ordonm• que so ciO communicnçüo no 
pt•ocnt•ad9t' got•n.l da ltopnl..lliCI~ pura promover 
o rospoctrvo processo, 

V .. Mnndu.r pt•ocodor cx-o(ficio, ou n. ro
qnol1monto do jlrOCUI'Ildot• gor~tl da Ropn
blrca n oxnmo do sanldndo dos juizes fedoraos 
qno por onl'orrnidndo se mostrarem inlmbill
tud~s Jlfl.t'a. o ~orvic;o ria judicatura. o propot• 
ao Pra~ldouto da ltopui.Jlicn quo sojnm npo
sonliulos os q uo oxcodot•om da Jdudo do 75 
:wnos, nos tot•mos do decreto n, 3200 de 3 do 
outubro do 188G. 

A incnpncidndo do juiz on o limito da idade 
serfi.o .nm totlo o caso ,julgados pot• sonten(}O. 
do trJ!Junal com cita~;ão do intorossmlo o 
a~dioncia. t.lo procurador gorul úo. Ropu
bhcll. 

Art, 23. O Supremo 1'ribu11l Fodoml, no 
exorcicio da attribuição que lhe é conl'erldn 
polo nrt. ·17 do docrato n. 848, ó competente 
pnra. conceder origlnnriamonte a ordem do 
ltabea.'i·corpus qua.ndo o constrangi moo to ou a 
ameaça deste IH'oco<lor• do uutor·idndo cujos 
netos cstc,inm sujaitos i1 jur·isdicçüo do tr·i
lmnal, ou fôt• exercido cont1·n. juiz ou fnnccio
n:tt•io fodorttl, ou quando tmtur-so do ct•imos 
sujeitos i• Jurisdicçilo fedorni, ou aind" no 
caso do imminonto perigo do cousummu.r-se 
n violonclo, antos do outro tribunal ou juiz 
po~or !o mar ~onhccimonto da espocio em pri· 
motrn. tnstnncm .. 

Aos juizes soccionacs, dentro da sua juris
dicçüo, compota igunlmonto conhecer da 
potiçilo do habcas-cm•pus aindn quo a prisiío ou 
ameaça desta seja l'oit~> por nntori<iado ostn
dol11, dosrlo quo sa trato do crimes da jurls
dicçüo fcdoral, ou o neto se dê contra 1'unc
cioum·ios dn União. 

Plll'"fl'I'npho unlco.O recurso por·mittido pelo 
nrt. 40 do citado decreto n.S•I8 vóde ser ln ter· 
posto dircctamonta para o Supramo Tribunal 
l'oderul, da docisilo do juiz de ill'lmoirn lnstnn
cin que houvot• denegado a. ordom do lwbcas· 
cD>'!""• independente de decisoos do juiz ou 
tribunn.os do sogunlla. instnucin. 

a) o mesmo recurso tnmbom cnbe, quando o 
jniz ou tribunrtl so declarar lucompotonto, ou 
por qunlquor motivo so abstiver do conhecer 
da pol iç1to . 

b) o rocorronto t.lovo instruir o recurso no 
prazo Uo n.rt. •H> citudo, de,•mulo sot· o mesmo 
roHpondido em 48 hot•ns pelo juiz ou tl'ibunnl· 
" quo, quo o 1'uri1 oxpodlr som domom pum 
o Supremo Tribunal l•'"<loral. 

c) üoncmtidn. n ordom do haücas-corpus no 
t•ocot·ronto, quo se ucbnr solto ou nusf!nto, só 
serrl dispensada o compnrcclmonto [lOssonl do 

ç. 

' 

I 

I' 
I c 

I 

\ 
I 

I 

,, 

' I' 

"i" 

., 
I' 
I: 

.. 

.·, 

I 



,, 
I 
I 

!' 

16 ANNAES DO Sim ADO 

mesmo, prova~o impc~lmonto ou jnsl:t canso 
dn nusoncin. 

d) No julgnmonto do recurso facultn<lo 
pelo nrt. -10, snprauitn, o Sup•·omo Tribunal 
fi'orlorn.l tnrnllom podorít, clo::;do logo, rosolvor 
lletlnitivnmento so!Jro n ma tOI'ÍI\ do mos mo, 
Si, Olll Vista !lOS ILUto::r, forem t!h;pOllSI\.VC!S 
novos cscln.rocimcntos o o comparocimonto 
u ltorlor do rocol'l'OU to. 

c) Si a justiça. local nog~tr os recursos !lo 
sun. docisü.o sobro o habeas~corptts ou do 
qun.louer modo obstar ao sou sognlmonto, tccm 
nppllcnçftO ns d isposi,oos dos §§ I' a 4' do 
art. 52 tlosta lei. 

Art. 2-1. O Supramo Tribunal Federal jul
gn.rú. o~ rocur~os o:i:tt•n.ordínarlos da3 soo
tonças dos tribunnes dos Estados ou do Dls
Lrlcto Federal no• ca<os expressos nos nrts. 50 
§ lo o 6°d11 ConstituiÇJ.1o o uo at't. 0'' par•a .. 
~:rapho unlco, lott•·a (c) do decreto n. 848 do 
1800 pelo modo estabelecido nos :trts. 09 a 
102 do sou rogimento inter·no, mtlS em todo o 
caso a sentença do tribunal, qnot• confirmo, 
quor rorormo n. deci~Uo rocol'rilln, serã. rc
strictn ii quostiio fodo~~l controvertida no 
recurso som oslendor-so a qm•lquot• outra, 
pOr vonturn., cotnprehon1lidlt no julgado. 

A simples !nterprotnç:1o ou nppllcnçao do 
direito civil commorcial ou poaal, embora 
obrigue em toúa n ltepu!Jllc.c como lois ge. 
rnos do Congresso Naclonn I, não basta parn 
le~itimnr a intot•posiçilo do rocm':lo, quo ó 
Jhnitado nos casos tuxntivnmonto detorml· 
n•tdos no nrt; o• para~rapho unico, iottt•a (c) 
do citado doere lo n • 8·18. 

Art. 25. Na falta o nos impotlimontos tlo 
presidente ovicc-presluento do Supremo Tt•i· 
lmnall'odcral, sct•vlri• o mais idoso dos mi· 
ÍliotroS (OXCOptnaUdO 0 q110 exorcor ll!L OCCa• 
sllio o Jognt• <lo procurador geral da Repu
blica). 

Art. 2a. O compromisso fót•mnl no acto do 
posse (Constituição, :u·t. 82) tori• legar po
rnnto o trlbunnl reunido com qualquer uu
m~ro do ministros, si se tratar tio presiuonto 
OU ViCO•pi'OSÍUOiliO dollo, O perante IJUOm na 
ooonslão p••osldlt· o tribunal, si so trl\tat• do 
cjúucsquoL' outros do sons momllt•os. 

Jlrt. 27. No oxorciclo elo nltrlbuição que 
ao ~upromo Tl'ilmnal llotlor.tl compota (Con
stituição n1•t. 4~, n. 11 ) do ~tp!•osonttu· 
propostu. p:\l'n. :L nomonção do ma:;lstt'ml~~ fo
Uomos, ~01·ão ohsorvlttlas m.; sognlntos tllspo· 
slc~os: 

§ 1.~~ Communic}ildi\ nfficialnwnto a. vngn. do 
nlgurn doíi IOA'Ill'OS do juiz llo socr.ão, o prosi
douto do 'l'l'illlllllll faril communlcat• pelo 
JJiario 0/Jiclat o poln:o; jol'nnos do ml\\ur cl r· 
cnlar:i1o ilostn. ctl.Jiitul, 11, flOr llosp1~chos tolo
A'I'nphicos, um; gO\'Ot'mulorm; o pi•mndontos dos 
l~tdtu.lo~ quo tiO nclm. mn.rcudo o prazo do 30 
dlu~ pn!·a sore1n nprosuntnuas UI\ socrotn~lt\ 

a~ potiçnos dos cnudltlt\los <lovidamonto ln· 
struidn.s com documontos quo comprovam o:; 
sous serviços o haliilltnçOo;" nomondamonto 
as condlçOos do itlouolt!arlo oxigiJns no art. 14 
do doere to n. 848; do li do outubro do 1890. 

§ 2, 0 Tm1minado osso prazo, o prosiúonto 
lor·tl. om mosa. M potiçlíos o os tlocumontos 
que ns lnstrnom, juntará ns informnçoes que 
houver colhido o consultttri• o tribunal so 
devo pnssnr a colhOl' os votos on sln votnçi!o 
dovo :::crudiu!ln. prrra. tt. sossüo soguinto. 

§ 3." A propo<ttt no Podot• Executivo não 
podorit cor1toi' nmis do tros nomes pnrn cndn. 
uma das vngns, sendo os propostos classi
ficados om 1 .. , 211 o 3° Jogtu·. 

SI bouvot• 1luas vnga.s, n propOsta compro
hondorá. quntro nomos, o a. mosmu. propot•ção 
so gunrdar:·L hn.vondo mai:; do dous. 

~ 4." Dontro os camlid:1tos om igun.hlndo do 
condlçoos, poJa votação obtida, SOI'il proferido 
na clnsslflcnção: 

1°, o que t'ot' ou houver sido, ao tempo da 
publicação do decreto n. 848, tio I! do outu
bro do 1800, ~trt. 14, magistrado om oll'octivo 
oxorciclo por mnls do dous annos; 

2'', o mais antigo no sor,·iço da. mngistrn
tura; 

3', o cidadão 1\nbilitndo om direito quo,com 
pratica de a<lvocncia om dous annos pelo 
monos, molho••es serviços houver prestado ao 
EStado o melhores babilltnçOes comprovnt• 
com tlocumontos ,i untos i~ tiun. pAtiçii.o. 

§ 5. 0 Si no primeiro escrutlnlo ['nrn cada 
loga.r na. list1~ nenhum· eunllidnto olJtivot• 
m1lioria. do votos, procodor-sá-lln. n sogui:1do 
o n.im!a a. tct•c(!it•o oscruttnio outro os tros 
m:Lis votados. 

§ a.' Não sendo npprovndo nenhum <los 
candiúntos que tenham requerido, o prcsi
donto submottorá nn. sogninto sossü.o â. consi
deração do tribunal uma lista contendo os 
nomes qno indlcnr ott forem Indicados por 
inlciatlm do qunlqncr dos m!nist•·os, do 
n.ccot•Uo com o llispost1J no pnragr·n.pho ttnte .. 
codonto. 

§ 7," A proposta ao Podo•• llxocuti vo sorà 
acompnnhn<l:t ilas cópias tios rlocumontos quo 
ll~onom 1L ltloneidado doS p<•etunt!ontoS con• 
tom piados un mosmn Jli'Opostu. 

C.\l'lTULO IV 

Do JJiinislcl·io .. }JUblko 

Sccr.ão 1ifhnOil'n 

Do pt•ocuradot• da. Repliblicn, sous adjuntos, 
a,lttdnntos o sollcltutloros : , ·• 

Al'l. ~8. O procttrador da. Republica, nuxl
lla.tlo palosnlljuntos, njulln.ntus o :;oHcit:uloro~, 
om suttrospoctiva. !;O.!çt'io, 1'aprosont11. os ln
tot•ossos o direitos <lu Unli!o, quer no juizo 
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soocional o no jury !'odOT·al, om to•lru; "" 
causas dn. SUIL privn tivn. cnmpotoncia, qnm• 
'{lCrn.nto ns .1ns~iças loca,os, no qtto intoross:1r 
n. Fn.zondtt Nne~onn.l o á gun.rdn. o consorvudi.o 
daQuollos dlroltos o intorossos. • 

Art. 20. Nns attrihniçõo~ onnmor!Hln.s no 
nrt. 24 do docroto n, 8•18 do 18\lO, incluoru.su 
as seguintes pat•a.nto o jnizn soccionrd : 

I.' Allogor o dorondor os •li1•oitos tln l'n
zondn. Nncion!LI em tolln.s as cn.w;ns cíveis, 
ordinnrins ou snmmnrins. om quo ruL' ol\n. A. 
ou R. ou por qualqnoL· maneira. intnl'oS .. 
soda, 

2 ,o Promover : 
a) os processas executivos pnm cohL'<llW<~ 

da. divid11. nativa, provoninnto do impostos, 
taxas, multas o outra~ fontot~ do roceitu. 
fodoral ; 

b) os do doS.'\pl'opt•inçiio pot• nocossidmlo 
ou utillr1ndo naciona-l ; 

cJ. os do incorpornçiio do bom~ no::; prnprios 
Ol\CIOOQOS ; ' 

ti) os do nrromntaçito llo> oll,icctos llopnsl
tntlos nos ooJ'rc:; mtcíonnos,qunudo nii.o so,Jnrn 
lovn.ntnrlos dentro do praza do cinco ltnno . .;, 
a n. isso nü.o so opponlmm as partos int.ot•os .. 
sndns, 

3,0 Ro~uorar ns provldonciml Jo;;-ne~ as~o .. 
curatorins dos direitos da. Uniii.o o ns ltVol:a ... 
torio.s A'fl.rn.ntidoras da. ,inrisdicçii.o llo .inizo. 

•I.' OIHciot• nas habilitnçõos o justillcnçõos 
quo, perante o mesmo jnizo, rlovom SOI' Jli'O· 
cessndns, dovondo sempt•o sor ouvi1lo dopois 
de produzida n prova tostomnnlml. 

5. o Interpor· os rflmtrsoH lognos dns dccl:;lío::; 
o sentenças proforidns nos processos cf'ÍITitl~, 
civels ou ndmlnbtrativos, cm QIIO lho com
)lOtO funccionnr, 

6.0 Promovot• a. oxocnçiio dns sontonçn:; cm 
favor dos direitos o intoT•ossos dn Uniiío. 

Art. 30. O procurndo1• d11 Ropublicn, sous 
adjuntos o n,judantos, sempre quo lntorpu
zorom um t•ecTu•so pQrn o Supramo Trihunnl 
.Federal, sa.lvo o do a.gog"ra vo, toriio vista. dos 
autos pnrn fundnmontal·o no prazo do 10 dins. 

Art. 31. A or•lom dll suustltuição e a dis
trlbuiciío dos funcçilns entro o proctll'ndor •ln 
Ropubllc~ no Districto l''"lóral o seus n•ljnn
ctos soriL n. cstntuhla nodacroto 173 B do 1803, 
devendo, porém, o pi'Ocurador fnncclonm• 
perante Tribunul Civil o Criminal o Cdrte 
do Appolnçilo, snlvo o dit•oit.o do pnssnr no 
2' ndjunto o serviço, po1• nfiluoncm do ll'll· 
bniho. 

Art. 32. Perante as Justiça!; locnos campo· 
te-lhos : 

1. Officil\r o assisti!' nus ltl'l'lli!:VInçüos tio 
bons vngos, rlo dofunto:; o nusonto:;, nssim 
como om todas nsncçôos,justillcncliuso l•ocla
mucoos quo a rospolto do:-~sos bom; so lo vim
tarem om juizo, ro~uor.:n· quo sojam irnmo .. 
diotamoute rocolhldos uos cofres nacionaos 
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o onro, Jn•nla, poi.lms Jll'oclmms, títulos dn. 
divi11n nneionnl n fJIHL\IJIItJJ' dlnhoit•o quo so 
ltl'rocadat• 011 l'm• npm·tulo ; u pt'llOlOVOt• o 
pt•ocOJ:I:iO t.lo vncnnelu. o 1\ovoJnçiw dosrlo qno 
houver 1\ocorrido um nnno eonttulo do nnto 
1lo arl'?(}a.t.lnçii.o, si donl!·~ ~lollu niio appnro .. 
Clll'OOI IUtOl't!MSltt!OS 1), h:dnilttH'·:0:\0 COUIO !agi ... 
timo~ tlonos on :;m~co:-;:-mros. 

11. Olllci:u• nas t•orluc~õrJ:.; r\ll to~lamonta, 
nn.s t:onta:.; do lPstum~~ntar·ius o dn C<Lpolhls, 
mn quo fot• intot•ossrLtlr~ a. l~.~zonrla NILciOnlll 
Jll'OffiOVOI' a IU'I'OC!ilr!nçiio dtiS ÍOlJIOStO:-> f\110 \h~ 
lhrom :lrwidmL o o rJIIO J\w n hum, o sous 
1llroitos ao:1 Nflidhos u ao.; \'incnlos ~~~~~ va
••nrom. 
" III. Onlcia.l' no .i uizn rlnH l';tlloncilu~, qnnndo 
a l•'azollfln Nncionn.l l'nt• uollas itltfii'OSSiuln. 
eomo ct•o!IOL'a tio rlivldt~s llu impo:;loi:i ou do 
\otfiH) O titU\Ofi ffiOI'Cfllllh;, 

IV, Promover n m:omu;ii.n rias suntonçn.H 
prol'orillo.s pulo Snp1·omo 'I'J•i!Jnnu.\ (?odrll'n.J, 
nm ~p·úo do rocur8o dtLS rlocisõrJH das jn:itír;ns 
loca os i o ro~llOI'OL' cortírll1o do tothi.H ;IS pm;a:; 
nocos:mrias do procosso pal'iL JH'OIIIOvul ... ~ 
puranto n juizo ':i·~c<:iotml, no ca:.;o do :;o 
roi:mm.I'Otn a!) jnsti~~n.~ locaos ;'L dovir\a oxo .. 
cnc;;i.o. 

At•t. 3:"1. gm Ulltlm•hL l'l'iminal, alólll 1ln~ 
llttrllmir;üo~ox:p!'as:m . .; no r\lmi'Oto n. 8·18, in
cumlm aos IH'Ocur•wlot•os diL llopulrlic;L r•oqno
I'or no ,jnizo fJt•imina.J compctouto a. commu
tuçiio rl;L multa 011 d1t inrlornnisncw;1o 1\o d;lmno 
~ansado {L l•'azoniltL N1Wi01ml om rn·i:;11o. 

Art. :J.J. 1 Ao lH'OCtll'oHlot• rh~ !GfJ{lUhl\cm. OIL 
secção do Districto Fodora\ compota promoYor, 
nos l:aSo5 logaoH, 1L :tC!tilo rio nulltrltLdo das 
patontos tlo fnvcnçiio o cot'tír[:lo c[o molltot·n
mouto, pas:,a1la tJOlo Governo l•'oilot1;d, o as
:iistlr uo pr·oco~l:lo pot• parto du. Jô',tzonr.la Nu.
ciontd, fJUando pr·omovldo polos íntoross;Ltlo~. 

Art. ::15. Tombem pot•toncom no~ pr(,cut•u.. 
tlol'OS socclonaos as sugnintos attt•itmiçOes: 

\." lntot•rnt·, nos ca~o:o:~ otn CJUO lllo~ compota 
runccionar nos juizos Jocao~ rlo 111 inst.aneh~, 
0:-l l'OClli'SOS \Og'tlOS Jtii'IL IHi jiJStir;:ts !lo :?_a lii
SlttUCÍil dos Est1u\os ou do !Jistr·lcto J?edoral, o 
pemnto ollus dorondm· o:-.1 di roi tos o iotOI'cssos 
da Vnlüo; 

2," ln torpor, nos cn~o.o; do nrt. 50~ 1" da. 
Constituicii.o Fodot•a\ o IU't, 01), pllt'llgrz~phn 
unico 110 decreto n. 848, oR rocut':iOS )llg'D.Ol:i 
para o Snp!'omo Trihnnal l•~odoJ•al; 

;1•11 ltopro~ontnrlts comrwttmtoH autorhla.dos 
:;upl)rioru::i do Estntlo ou do D\sh·icto ll'odcral 
cuntra osnclos da:.; i111'ot•im•o:;, lJilO impm•tiU'I'ffi 
vio\n(;iio r!n.Cou:.;tituição,loi OlJ l!•at;~tlo rijllfH'I~), 
OflJlO .. Ir;ão it:-1 S'Jt\tonç:tH l'orlr.n•aos, ou rJrJtliJ
"ilf:lÍO 110 :-iUIL dO\'Íil:t UXOC:UÇIÍ.O; 
0 4." Paz•liciprll' ao JII'O,mr·adm• ~rJI'al dn \Lt! .. 
public;~ todos o:; netos dos.·m uatut·r~za, do quo 
tivot• conhoclnullltO, o as (II'OVItfoochul torna .. 
d!Ui; l'OJlrosoutar .. Jlio o::; coutlil:to~ llu jut·is--
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dlcçiio qno so doJ•om antro os ,inizcs fodornos 
llo la Jo:-;tnncin, ou entro estes o o:; locnes, o 
os do nttrilmlção antro aquollns o outrns an· 
tm•idndos 1~dornos on locncs lln scc~fio, ospo· 
citlcnot.lo os netos flUO os constituem o romot
tomlo os documentos compt•ohatOI·ios; 

5, 11 Distrlbult• os scrvi~~as antro os n,indan tos, 
sollcitndoros o csr.rovontes, devendo func· 
clonar oxclusivnmento como procurador om 
lódns as causas niio oxocntivns qno so hou .. 
varem do proc:ossm· no Juizo seccionnl, som 
projnizo do dil'oito do oxorcot• pcssonllnonltl 
qulilquor dus outras 11 ttrilwi~UJs; 

6." Dnr instrurçl'.ies nos sons n,indnntos, o 
trnnsmittlr·lhos as quo roco~or do jll'ocuradoJ• 
gorul da Republica. 

Art. 36. Os n.lutlnntos do pJ•ocnrnrlor oxor· 
con1o todas ns fuucçO:os dosto pcrllltlo os re
spectivos juizos supploutos o reco!Jorão instru .. 
cçõ3s do Jll'OCUJ'UtiOI' seccional ou dii'ectamonto 
do procnrndoJ• gorai dn Republim. 

Art. 37, Aos solicitndoros compota: 
I. Accusnr ns citncoos, notiilcncOos o di! i· 

goncins nns causas ordinnrius o snmmnria~, o 
nos processos om quo for lnterossndll n Unilio; 

II. Fi~cnlisar n. exocuçiío dos mnn(lndos 
ontrogtie::; nos oillciaos tJo .iustir,n. exigindo 
dollcs somannlmooto nma roiar;iio oscript•L do 
servi,:;o dcsompcnlmdo; 

Jll. Orgnnlsnr um mnppa g-ora I do movi· 
monto dos ditos mandados 1mrn no principio 
do cndn mcz nprcscutnl-o no procurador ou 
no sou njudnnte; 

IV. Pnrtic!plll' no procurnrlot• ou no sou 
njurlnnto ns faltas cm quo incor1·orom os 
offlcinos do ,iustiça.; 

v. Rubricar ns g-ulns oxpcdirlns polo jniz 
seccional pnrn solução dos impostos, tomando 
npontnmonto cm um livro proprio ntlm do 
levnrem no conhecimento do pt•ocurador si, 
findo o prnzo lognl, niio !louvo!' sido rcnli· 
sndo o pngnmooto. 

Socçüo s~gundn. 

Do procurador gorul dn Ropuulica 

Art. 38. Ao procurador gorai da Republi~, 
além dns mais ottribuiçOos quo lho conl'orm 
o decreto n, 848, com pote : 

).• Suscitar pornuto o Supramo Tri~unnl 
Fodo1111 os contlictos antro o govorno do Es
tudo o o dn União, nos casos quo portoncum 
no conhecimento do roforldo tribunal; 

2, 0 Pl'Ovor its causns flUO ll Uniilo houvor 
do propol' contra. o ~ovorno ou a Fo.zon~la 
pnblicu do quulquor dos Jlstndos ou do DIS· 
tricto l'odornl o tlefendor os dil•oJtos do Uniíio 
nns quo lho mover qunlquot• do seus membros 
on nnçlio ostrnngoirn; ' 

3.0 Jtoprosontnr nos potloros publicas à quo 
onlontlor n bom dn Jlcl obsorvuncin da Con· 
~tituicü.o, lois o tratados follorucs; 

4." Consultar as socrotnrlns do gstndo, os• 
pccinlnwnto sohro os seguintes nssumptos : 

a) I'xtrndlcçtlo; 
b) Expulsilo do cstrangoh•o i 
c) Exocu~ão do oontou~n do !J>Ibunnos os

trnngoiros; 
rl) Antori.sação ús compnnhins ostrangoirns 

parn. funcclonnl'om nn Ropu!Jiicn ; 
o) Concessão o ca.duc:idndo do privtleg!os, 

patentes 1io invonçiw, contt•ncto~ de sot•viçoH 
puillicos, o qnncsquoJ· outros om quo tbr in· 
tot•cs .. .,a.,ln. n Fn.7.ond;\ Nn.elonal ; 

() Alionn~.:ão, nlbru.mento, locação ou nrron .. 
!lnmonto do h1ms nncionnos; 

,q) Aposoutudm•ins, roformns, jubilações, 
ponsõcs, montopio dos luncoionnrlos puW
cos federnt~S. 

5.' A1•rcsontar no Prosiuonto tia R.opublicn, 
nunua.lmooto o roliLtorio dos trnbnlhos do 
minlstorio publico om gorai com ns lofor
nmcõos recebil!as sobro os serviços oxocutndos, 
dnvidns o dimculdndos occorrldus nn ex
ecução tlns leis o indicaçü.o das providoncias 
ucces"nrins JlllJ'll. o t•eguhu· exorclcio do suas 
l'nncçilos o numinisll·nção da .iusticn. 

G." Todus as out111s nttdbuiçõos oxprossns uo 
nrt. 20 do Rogimonto elo Supremo Tribunul 
l'odcrnl. 

Art. :m. As secrotnJ•ias do lMnuo fncultariic 
no procurndot• geral dn Republica. o exnmo 
do todos os pnpois o documentos que possam 
osclnJ•ocor o nssumpto sobro o quolsojnouvldo, 
o dosignnrão um dos seus emprogndos parn 
nnxllinl·o no soJ•vir,o do oscJ•iptumçiio de qno 
cnrocor, o registrar os sous parocoros. 

Art. •10. o govorno do cn~a llstn.do provi
doncinrú para qnc srjtl romottldo no pro· 
cu1·ador goJ·ui ti:L 1\opub!lc:L o no rospoctivo 
procurador seccional um oxomplnr da Con
stituiÇt1o, lois o docrotos tio mesmo gstndo, 
lmmodlalamonto tlopois do publicado>. 

Art. 41. No impodimonto do procurador 
geral dn. Ropulllica, lJoon como om sun falta, 
om~unnto não tivor sido nomondo o empos
sado qnom, "titulo tio oJl'octivo, lho suocodn 
no exorcicio do cnrgo, sorvirli. o ministro quo 
for pnrn isso doslgondo polo presidenta do 
tJ·i~unnl. · 

TI1'ULO lll 

Do processo 

CAPITUJ .. O I 

Das acç1iC.'I · 

Mt. 42. No procosso o julgamento dos 
crimes sujoltos à.Jurlsdicçfio fodoral so obser
varão ns sogulntos dlsposlçõos : 
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I. Salvo os crimes <lo t•osponsabilltlndo dos 
procurndoros, adjuntos, njlula.JJtoH, so\lcitlt
rlorcr:-5 o oscx•ivii.oM, todos os CJ•imos snjeit.o~ no 
jUT'Y forlornl soriio procos·mdos o lnlg:ulos ua 
fórmn dolerminadn no C:q>ilulo XI do decreto 
n. 8118 do I SUO, gnJII'(hulo na J'ot•maçiio da 
cnlpa dos tlo rosponsabilidado o di;poslo no 
at·t. Oü; 

U. Nos do t•osponiirtbilirlado dos juizos fr.dt1· 
rnos, substitutos ou supplontos, todns as <Iiii· 
geneins ordonntlns poJo Suln·omo Tl'ibunal 
l~eilornl ou tmlo mintstJ•o t•o ator, nssim pnt•a 
nudioncia do denunciado ou fJU!)rolado, como 
para in~uil'iQão do testemunhas, podoriio 
sot• feitus pf)lo ,iuiz seccional rospocltivo o 
qtt<tndo coto Jbt• impedido, polo sou suhslituto 
IononJ ; 
ln. Nos do rosponsa!Jilidndo r ln~ pPocnra

rlores, adjuntos, njw.Janto:;, solicitado!'cs o 
oscrivü.os, o juiz obsm·vurll, lli\ fm·maçü.o tltt 
culpn,o disposto nos nt·ts. 5:1 nO~ do decreto n. 
B·IB do 1800, do pois do ou vil• o funccionnrlodo 
art. Oü do mesmo dacJ•oto e no julgamento 
gnardtll'ÍL ns tlisposiçOos. •los nrts. 40ln ·10·1 elo 
rog. n. 120 do 18·12, officinnúo conlo promotor 
da. n.ccusaçiio om caso do impedimcmto,do pro· 
curador, ciduth1o ml hoc nomcndo pf.1lo ,init. 
scccionnl; 

IV. O ,lniz seceiounl ó compolonlo pnra 
concotlor liancn. provh:oria ou definitiva aos 
r<los sujeitos 11 sun jurisdlcçilo ou it do jury 
foUoral, nssim como pnru Jli'Ocedot• por si, 
seu f:!Ubstitnto ou stlpplontos em exercício, no 
corpo do dolicta em todos os casos d:\ campo .. 
tenci:t UIL justiçn fedornl, oiJservnnuo om 
rolnçü.o a. cS.'iOS actos, a.ssim como ú. pl'isão, 
buscns, npprohonsiio o outros niio provi>tos 
no tlocroto n. H·l8, ns tlisposiç1los rln legisln
ção geral; 

V. No julgnmonta dos I'CCUl'SO::i o tq1pella .. 
çUos ct•imino.os o bom nssim no rwocosso o jnJ .. 
gamonto tios Cl'hno:; snjeito~ iL p1•ivntivn com .. 
potencia do Sitpromo Trlbitnnl Fo<lot·nl, so 
guardara o disposto no sou ltogimonto. 

Art. 4S. As •lisposküos sobro o !tabcas·corpus 
contidas no Cap, I. Til. III do Re~lmonto 
do Supremo Tt'lbnnnl Foderni sortia obsopvn
dns nos juizos inl'•wiares em tudo quo lhe:; 
fot• nppllcavol. 

At•t. H. O processo ostnboloohlo no doot·o
to n. g,Js do 1800 pnra"' cansas m•inndns do 
olJt•ignc;Uos pes:;on.cs •lo nntUI'OZlL civol on com .. 
ffiOI'Cinl n11o t!Xcluo os processos ospocinos'tliL 
le).:'islo.f;ü.o ~~ntoriot• institnhla pala pm•n.grnpho 
<tnico olo t\l't. I' <lo decreto n. 7ü3 Llo 10 Llo 
sotoutht'o ele 1800. 

Pn.I•agi·apho unico. E' lljlplicn.vcl na Justi
ça fodoral~t tlisposiciio tlo reg. n. 737 do 25 
llo novoml.JL'o tio 1850 rolu.tivn i~ dotonf,~ii.o 
[lOSSOI\1, 

.Art. 45. Continuam a subsi;tlt• no jiti?.o 
socciooal os processos ndmlnlstrntlvos, quo 

poln. Jog-lslnc;ão vlgonto c:"lrdam no oxLincto 
.Juizo dnH f1 .. olto:; •ln F;tzenlln. Nacional, nu. 
parto rpw ainri:L intol'•lssom lt mesma fiLzondn, 

AJ·t. 4ü. E' JlOI'mittiúo cumulm· entro ns 
mosmas pes!:ions o na. me:.; ma. acção di versos 
pcrli.JOS 1 flll!lllt\0 U. rúrma tio procesSO par;L 
c lias estabolcc\dn ror n mosmt~. 

Assim tambcrn, póclo o rúo sor tlomandado 
pot• rlin'orontos autores o o ilntot• tlonmndat• 
ilill'oruntcs rolos coujuucliunonto o no mesmo 
processo, sompt•o fJUU os direitos o ol.Jt•igaçõos 
tivorom a. Jnosmn o1•igom. 

AT't. ·17. Com oxcopçiio das nulliúmlos 
Btlbslanciaos, todas as mai:-; roputar .. so .. JJii.o 
t;uppritlas, si us pa1•tos não a:) nrguh•om no 
momento om quo occorrcrom, ou quando lhes 
compotil• C(Jntostnr, allogm• a.tino.l ou omLur
gnr n sontonf;a .. 

§ 1." A loi sb considera. insupprivois us 
nullitlade!'i sognintos: 

1'\ fi.l.lln. do rn·imciJ'a citnçfio; mas depois 
lb sontouç;\ tlnal, csto. ft\ltn. :3Ô constituirá. 
nullitlado sondo Invocada. pela pessoa. contra. 
fJUCm t'oi proforicln. a sontooça. no todo 011 
cm parlo, sem tet• sido citflda, ou pelos seus 
l'OJll'tJSOUtantc~ i , 

2'\ lhlta do intcrvonc;ão do ministerio pu .. 
Olieo no:; p1·or.ossos em CJUO fot• exigida por lo i 
ou cm quo não intorvirjl' cmuo parto mern
mon to accossoria ; 

ilo, falta r.lo compotonci1L do juiz, ~no hou._ 
\'Cl' ,inlgn.tlo a acçfi.o, si a. snn jut·i:;d!c-::ão nüo 
fot• suscoptivol do llt'Ol'ognção; 

•1 .. , omprogo do pt·oco.sso ospocinl para o 
caso om que n lei nfi.o o númittl1.. 

§ 2.'1 A snh:;tituiçito Uo proces:Jo ardi· 
nario ao summnrio, não snmlo lmpu,.,mu.Ia 
nn contestação, (!Ill caso algum so considoraril. 
nullitlado, quo possa SOl' invocadn. peln. parto. 

Art. •IH. A ponham o n. aV1\linçã.o úovom 
~Ol' noticin1hHi por 01Jitn~s no jornal oficial o 
no do maior clt·culaçiio na sãdo dn juizo. 

Art. •JO. No pt•oco;so dns nppellaçuos ore
cursos civcis interpostos pm·a o SupJ•omo Tri .. 
lmnn.l F'oclornl, ns~im como no pt•ocosso o jnl· 
gnmonto dus cansas do pt•ivatlvn compoton
cin. !lo mosmo tribunal, so olJsorvnriL o seu 
ltogimonto. 

l-'UL'llg'l'apho nnico. g• npplicavol aos con
il!ctos ont,·o n. Unii'io o os J~:Untlos, ou destes 
-ontro si, o proco~so cstn.bolochlo para os COtl· 
flictas do jm•isdicção onlro o:-; trilmnnos. 

A1·t. 50, As clesaproprinçõos por utilidade 
publica. gOI'lll SOI'i10 lli'OCOSSO..c.lns IHt fórmn f]O 
rognln.monto CJUú bnixou com o decreto 
n. WO•l, elo 17 do outubro do 1855 com n &o• 
guinte motlilh:n~~11o : 

o quinto arhitro, a qno so roíbJ'O o nrt. 4" 
tlo mesmo rognla.monto, HOI'ÍI. noutou.do po:o 
juiz tio Jn•ocosso o nita polo GovoL·no. 

Art. 51. Nus causns que se movorom con~rn. 
o. I'o.zonda Nncionul ou contrn n Uol[o os pr<•• 
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zos o ~ilaçllos coucodidos no [l!'ocurntlor da 
Ropubhc1L !lnl'n. rosponliOl', u.t'l'llZtíat' ou dat• 
provns sorno o triplo dos uotormiundos na 
lo!. 

Ar.t. 52. Toda n mntm•in. ou cort•espon
doncw. .1·olntlvn. nO$ oxocuUvos tlscmos l'iert\ 
romott:ua qtroctnnwnto poli• Dl:·octot•ilt Goml 
do Contonctoso ao procumuor da Republica. 

CAI'lTUI.O li 

.Dos 1'CCtU' ijO 

por-so iL c:wsn ou ;, oxcu&iilo ou quo appolla 
da sontonçn que o prejudica ; 

t~) dns sontoncn::~ nas ca.usns Uo assignaçiio 
~o. lO ~tas, ou do soguro, quando pot• ellas o 
JUIZ nuo condomnn o t•óo porque 11rovou os 
sous embargos, ou lho roco!Jo os embargos 
o o condomnu., por lho parecer quo níio 
vrovou ; 

o) do despaclto quo concodo ou denega cario. 
do lnqulriçilo, ou quo concedo grande ou po· 
quon~t dllu~ilo pam doutro ou lbra do torri
tot•io du Rcpubllúa • 

f) do que ardeu~ u prisão do oxocutndo no 
caso do art. 290 do decreto o. 848 do 1800 · 

Art. 53 •. Alóm dos omburgos, quo nas cau- fi) do quo concedo ou donoga appellaçiio oJ 
so.s s~mmtu•ms servem do conto~tnção 0 dos n. l'Ocebo om nmbos ati olfoitos ou no dovolu
espoctllcados no decreto 11. s'JS 0 uo Regimento Uva sómon to : 
ln torno do Supremo Tribunal l'odornl no- h) da. sentença que rolovn, ou não, da do
nhnns mais serão admiltiúos na justica sor•çiio, o nppollnnto, ou julga dosortn a niio 
fadornl. "' sogulda n nppollnçilo · 

Os do !lllllidado da sentença ou inl'ringon- i) dns doctsiles sobro erros do contns o 
!es do Julgado ~ppostos na axocuçiio sot•iio oustns; 
Julgn?~s J>olo jmz ou tribuna!, quo proferiu j) da aboolviçiio ou condemnnçiio dos ndvo~ 
n doctsao ombnrgndu. ~adas nos caao:l om que a~ lois do {Jrocosso 

J~,rt. 54. Alóm dos ombnrgos, só tcom Jogar lhos comminum multa, susponsilo ou prisão; 
na JuStiça federal os seguintes recursos : I~J dos despachos polos qunos: !•, se concede 
. 1 .. O das decisões dos juizes scccionnes 0 ou Uouag-u. tlo ox.oL:utndo vista. pnra ombnrgos 
JUStiças dos Esludoô ou do Districto Ji'odoral nos nu tos ou orn separado ; 2n, se mu.ndu. que 
que nogut'om a ordem do ftabcas·corpus ou os ombnl'gos corram nos autos ou om sopa· 
n soltura. do pncionto · rado; 3", si silo recebidos ou l'Ojeitndos in-

11. Os roc~rsos critninncs interpostos das limino os em~argos oppostos poJo oxocutado 
docisõos dos Juizos soccionues que: ou pelo torcotro ombttrg~mto i ... 

a) doclururom improcedonto 0 corpo do l) dns sentenças que Julgam ou n•o rofor-
dolicto ; mndos os autos perdidos ou queimados em 

b) não accaitnrom a queixa ou donunoiu. que n!ntla nilo Juwia sentença dafialtiva.; 
c) pronuncinl'em ou não pronuncio.rom . ' m) das sentenças : I, da liqulllnçü.o ; -
d) concedorom ou donc•arom fiança. ~u 11 2, da oxhibiçilo ; 3, da llab!lltaçiio ; 

nrbit:arom ; " ' n) Dos tlcsP.achos lnterlocutorios que cou~ 
e) J.ulgarom pordid!L 11 quantia aflançadllj toem damn.~ t~t·cpamyol, segundo a definlçilo 
f) torom proferidas contra a prcscripçiío da or<lenaçao h v. 3, t:t. 00 pr. ~ I•; 

al!egndn ; o) Do despacho polo qual uno so m~nda 
o! ou commutarem a multa. proceder a soquostro nos casos detm•mlnados 
Jll, As nprolla~ilo> cl'iminnos das sentenças om lcl ; 

~roforidns pelos juizes soccionaos ou polo juiz pJ Do despacho _poJo qual so concedo ou 
Jederul ; donoga !L dotonçuo pessoal ou o embnl'go ; 

IV. AS nppollaçiles interpostas das sontou- q) Dn sontançll que julga. procedente ou 
çns das justiças dos Jlstados ou do D!sll•icto improcodont~ o emba~·go ; 
Federal, om ultima instancia, nos casos da H- r), Dos protorldos poJo substituto d~ .Juiz 
nldos nos arts. 50§ J• Gl § 2• da const!- soccwnal o seus supplentcs, como aux:hut•os 
tuiçilo, O art, D• paragrapbo unico do docroto ~O juiz, nos !'':ltOS P,I'Op!LratorioS OU· proveo-
n. 848 de 1800; t:vos o nus dthgenc:as quo lhes compotom ou 

V. As nppollnçiles civis das sontenças do fi- forem commettidas ; : 
nitivns o intorlocutor!ns com força do dollni- ')Do dospnchoquoindefero a pat!Qiio inicial. 
tlvns, proferidas !'olosjul~os socc!onnes, a da VIl. os uggrnvos dos despaohos dos jui-
que julga. a suspe çilo a olles opposta ; zos rola toras ou Instructores no Supremo '-rt•l· 

VI. Os aggrnvo, dos .sogulntos dospnchos buoal Fodornl da quo tratam os .nrts. SOo GO 
e s~ntençns do ln!z s~ccwnul, nlóm dos do- do seu Regimento. . : ·. 
mn" casos d!L lo!l':~lnçuo r,roccssunl vlgonto : Vlll. A rev!siio dos procossos ct•lmlnaos, . 
. <~) do quo reJo: ln ou ,Julga n 'oxcopçi\o 1\o nos termos do nrt. 81 d!L Constltulcilo o do 
Jllcompotoncln ;_ . nrt. U" ttl do docroto n. 8-18 do !SUO. 

b) do n~solvi\';'O da mstancl.a ;1 Art. 55. Na interposlçiloe seguimento dos 
c) do nuo udmtssilo do torco:ro que vom op- t•ecursos dns decisocssobra o loab6as·corpus, se 
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gunrllnrU. o disposto no nrt. ·10 •lo doct·oto 
n. 8•18 o 07 do Roglmonto do Supremo Tl'i· 
bunol Fodorul. 

Art. 56. Os recursos crlminnos sm·ão 
interpostos, procoRsn.rlos o npmsontndos nos 
termos dos nrt•. 73 o 77 dn lo i n. 2t\l do 3 do 
dezembro 1lo 1841, solvo o disposto no nrt. 05 
<lo decreto n. 848 o no nrt. 77 do Regi
monto do Supramo Tribunal Fedornl, n ~uom 
compota conhocor do torlos os qno forem lutar
postos dos docisOos dos juizos Roccionnes, r.n· 
l•ondo n e;tes jnlgm• os lias tlospnchos do snl>
stituto o sous snrlplentes. 

Art. 57. Nn otorposição d11s nppollnçoos 
cri mi unas o seus oft'oitos, nu expedição o npro
sontnçiio so obsorvarú. o disposto nos n1•ts. 
43, 03 o 3·10 do decreto n. 848 o nrt. ·15:J <lo 
rogulnmonto n. 120 de 31 do j:moiro do 18•12. 
ll' privativo do SupJ•omo Trihunnl Fmlornl n 
compotoncin pnrn dollns conhocor. 

Art. 58. AS nppellnçOos <lns sontonçns dos 
justiças dos 1lstndos o do Districto Fodorni, n 
quo se refere o n. 4 donrt. 48, serão interpostas 
o aprosontndns dentro dos mesmos prnzos lixo· 
dos no deCJ•oto n. 8·18, arts. 332 o 33·1, pnra ns 
dos santencns dos ,juizes fedornos, n contnr dn 
dota do termo de interposição <lo recurso. 

Só tom elioito devolutivo, e n. fórm" do sou 
julgnmooto i\ n <lotormiM<ln no Rog!monto do 
Supremo Trlbnnnl Fedam]. 

§ i." Sl os justiças dos Estados ou do Dis
tricto Fodornl nilo receberam a nppollnçiio, a 
parto pre.iu<licnda ou o ministorio publir.o 
podorU. solicitar <lo escrivão do foito ou do 
qualquer tabolliiLo do lognr a oxpediçilo do 
cnrtn. testernnnhnvol, o, rn.tificnndo .. a mudi
anto proto>to no juizo seccional do lMndo 
ou Distrlcto, npl~osentará os dous respectivos 
Instrumentos ao Supramo Trlbunn.l llodornl, 
quo, ó. vista dallos, mandará ou nilo ~uo soja 
tomado por termo n nppollnçiLo o subnm os 
autos, conformo tbr de direito, 

§ 2. • Quando niLo for posslvel 11 nprosen
tnçílo dos autos originaes, o tl'ibun<Ll coube· 
corá da nppollnçiío i\ visli> do IJ•asln<lo, ostnn
do esto devidnmonto confm•ido o concortndo. 

§ 3," SI, por qUIII~uor mario, for obstndn 
ou Impedida 11 oxoon<:>io dos senteno•<s do 
Supremo Tribunal Fodarnl, o mlnlsterlo v.n
bllco apresontnril donuncin contra o oppos1tor 
ou oppposltoJ•os, polo c1•imo dollnido no nrt. 
111 do Codigo Penal, o tanto ollo como os 
partes intorassndn.s podoriio promovol' n. ox
ocucii.o Uns mesmas sontonças po!'nnto o juizo 
fmlornl, rocusnndo-so o lom1l. 

§ 4. 11 No caso do ROJ' jnlgn.1IIL 1losortn. 1\ np .. 
polh\çüo, do (]110 trntn: osto m•tig-o, ~i o np· 
pollnnto JIL'oVnt' qno o soguimonto fOi ohstn.tlo 
por nutoridn.Uo local, o Snpt•nmo Tt•lhnnnl 
Fodoru.t potlot'iL roloval .. o <lll tlosm•ciio o as .. 
slgnnr·lho novo prazo, conformo o disposto 
no "''1. 3·17 do docroto n. 8·18 do 1800, 

Arl. 50. S;i.o nnh~n.monto susponsi\'ns no 
juizo fedornl 11s nppollaçnos intm•post<Ls nas 
Cllttsa;; orllinnritts o nos ombat·g-os opp·ntos nn. 
exocnção pala oxocntado ou por torcoiro, 
qnnndo,iulr;ac[os provndos. 

Art. <30. O nggrrwo sará tomnllo por tormo 
nns nntos, nHsi;.:-nado poiiL pn.rto 011 sou pro .. 
curador dentro do prnzo do cinco dias o pro
cc<londo despacho do juiz. 

Niio so tomar~·~ o 'a.ggrn.vo, som quo soda ... 
claro n. foi oJionditlrr.. . 

:\ri, ül. Do ng~rnvo interposto dos dospa
chos 1lo substituto ou do sons supplontos ca. 
nhoco o juiz soccionnl do respoctlvo Estado 
nos termos do art. Jn ym.ragrnpho nnico do 
<lecroto n. l·l20 A do 21 do tilvoroiro do 
!801. 

Do intorposto dos dospnohos do,juiz soccio
nni con hoco o Supramo Tt•ilmnai Fodornl 
pelo, modo o nog termos proscri ptos no sou 
Rog1monto, 

Art. IJ2 .• O n.!:,Pgl•;tvo sublrú nos proprios 
nu tos com susponsü.o do processo, sómonto nos 
co.sos sognintos : 

14
', qunndo, em rnzi'to dn llistn.ncin. ou do 

serviço, houvet• posslblli<lndo do chognrom os 
auto.:; {L in8tnncín. suporiot• no prttzo do •lB 
horas, contado dn tinta do dospncho · quo 
fn.ndamontnr o nggrn.vo ; 

2", qnondo interposto do decisão sobre 
mn.toria do compotenchl, qnor o juiz so julguo 
compotonto, quer não ; 

3', qnon<lo interposto do despacho que ar• 
dono n prisão. 

Fót'fl. dos tos casos, o n ggravo subirá em se .. 
pnt•ndo, som projuizo do nndnmonto do pro
cesso. 

Art. ü3. Nos casos elo concossüo do cm· 
bargo ou do clotonção posson.l, o nggrnvo po
doriL SOl' suspensivo, st o nggrnvnnto g1trnn .. 
tir om juizo, com deposito ou caução, o vnlor 
totnl dn condomnn~ão. 

Art. 6·1. Sempre quo <lovot• o n:;grnvo do 
poticiio enblr om sopa.rtulo, o nggmvn.nto npon
tnril. no tm•mo ns poçns do processo com que 
pretende iustJ•uir o recurso, o só dostns so 
I h o pnssnr.i certidão. 

~ 1.' A certi<lilo contoriL sompro o tormo 
do ng~rn.vo o ~~ petição om quo so houvet• ro· 
qnori<lo o despacho o tormo tia publicação 
ou drL intimnç;lo. 

~ ~.~~ Nas cot•thlõo~ gntlt'lll\r-so-hn u. ortlom 
dn p:•ocosso. 

Al't. 135. Tomntlo o termo do n.gA"rnvo do 
poliçiio, t~orú. intinuulo, no prazo tlo !!·I horas, 
n ontrn. pill'to o ao ministerio l)lllltico, f]Untulo 
illtOI'I'iOI', 

~ 1. 0 Qnn.nllo o nggt•avo snllit• om sop:t
rmlo, tlovm·t\ o ng-~ravnnto, no Jwazo do oito 
tlíns, t\ contar tln. inlot•po~lçüo tio rocur:io 
nprosonlUL' no cn.l'tOI'Io tt ::;un. potiçtio do 
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ANNAES DO SENADO 

------------------------------~----
n.ggl'nvo instruilltL com corti<h1o elo pror.osso 
o com cn1tros qnaosqnot• docum(lntos. 

O Jlggrn.vntlo podorú, om igllal [11'1\7.0, :1. 
contm• dn intima\ito, uprcsontar 110 ~.:nr·tot•io 
qun.lquor· nllo:;ncüo o ns ccrt!UOos llo processo 
ou í.locumontus qno Jll'ontonJor njnntltt'. 

§ z,u Quando o nggrnro subi!· nos proprios 
auto..;, tlo\'Ol'it o ug-gTfLVllJlto, na Jll'azo do 48 
hot•as, n cantm• dn. lntorposiçiio Uo l'OcuJ•so, 
nprosontar no c.1rlwio n. sun .. IJOllçtlo du 
nggrnvo, c 11odoril., no mesmo pt•nr.o, ujuntnr· 
q unosq tiO I' Uocumon tos. 

o ag;rnvn.do podor{~, om qunlquf'r prnzo, a 
conttu· da. intimaçiio, njunlal' qunosquor nl .. 
lognçõos ou documootos. 

Art. GG. ournut.o os prazos dosignados no 
nrtlg-o antcccdonto, o oscr·ivão fucllitarú. o 
processo no sou cn.rtorio ús p ntos ou nos 
sons procuradores, pam tirJu•om os aponta
mentos noco~snrios, e pas:mriL n. corthliio 
upontadn. pDlo nggt••wanto o qu;lll)UOI' outra 
quo n. p1rto contrario. podil•, pro!Orindo osto 
n. outro tiOl'\'iço. • 

Art. tJ7. Findos os prazos raft)rhlos o oscl'i .. 
vão njuntarú. no processo n. potu;;ito do nggrn
vo, n. allognção dn. outra parto o quno:~quor 
tlocumontos apresentados, l}tlnndo o uggrn.vo 
subir nos propJ•ios autos i on nutonJ•á n. peti
ção do a:;grnvo, 1t nllognçiio da outra pn.1•to o 
ns rospoctlvns certidões o documentos f!Uaudo 
o nggrlWO sui.Jit• om sepnt-.ulo; o !'ara. tndo 
coUclnso no Juiz para, 0111 48 horns, snston .. 
tnr· o Uospn.cho ou rop11:rnr· o nggrayo, 

§ },o Sondo o nggruvado rovelt po1l!lr1\ o 
Juiz, quando respondei' no nggrn.\'O, quo llovo 
suUir cm sepnrn.llo, mnndnr ajuntar us corti .. 
daos do processo quo ontoudoi' nocossnrias 
par" sustootnçno do dospnclio. 

§ 2." Si o juiz ropn.mr o nggravo, cn.ho 
novo nggt•rwo dosto do:;pnclto, mns o j lliz m'lo 
podoriL altorni·O, o parlt cloclsiio do ultimo 
U""'l'nvo suLir/~ o pt·ocesso oru r1uo so tivot• 

oo I d . pt•olllf'ido o i.lospnc 10 o que se 1utorpoz. 
~ 3. 0 Qunndo nrt hrpotho~o do ptu•ngrupho 

nntocodcnto, o novo tJcsp:u.:ho tivm· liitJo !nu· 
orulo no Jll'oces~o om FOfHU'ado do pt•imoit•o 
aggr•nvo, ujnnlni'·So-Jm :10 procO!i!:iO principal 
uuuL corticlão Uo:~so Uospacho para flOl' oxouu
tndo. 

AJ't, QS, Findas :IS 18 hOI'IlS, O OSCJ'iV:1o 
cohrari'L o pl'ocosso cmn mspflsta on som o lia. 

§ J,n Nas 2·1 !JoraB sognlntos, onggomvnuto 
pn.gnJ'Ú. ns cmtns do nggrm·o, o Jitt•it o pt'OJ.l!li'O 
nocos:mrio pnm ns crwthiUos f!UO o .inn: t.rvOI' 
mrl!lduUo (HlS:ifl.l' o pm•n. oxpodiç;io do rocnrsn. 

~ 2.11 O OSCJ·iviio :t{II'OSiliJt:tl':'t o pl'Ol!ns:-;o no 
cort•ofo ou no tr·ihnnul, no p1•nzo tia 2·1 hol'as 
depois do lhito o PI'O[Jili'O, podo ruJo cmntudo o 
juiz Jll'ot•ognr osto ni'<IZo ntr\ cinco dlns, 
qu:1Dt o n pr•orognçito fot•nlrsolntamonto imlis
pon:mvol {lltl'n. :m pr:ssnr·om n~ co}'tiUt'Jos no 
cu2o do nrt. 07 § 1," 

§ ::J.n AggJ•avnntlo.nrn!JnR ns partos, cntla 
num p:1garn motndo tlo propnro o, si o doixar 
do fazoJ•, sorú o recurso julgado dosorto, 
'luanto 11 olla, o a outra pni'to dovorá Slltis
lttzor o JH'oparo todo ntts ~·1 horas sog'nintcs, 
soi.J lguJLI ponn. 

§ 4, 11 0 OSCI'l VÚO Ó o!Jrigtu)O n apl'OSOntm• O 
Pl'ocosso donll'O do pmzo rofot•ido o archivnrit 
o cortillcndo dn ontrogn, que lho passurú o 
cot•rolo, ou o recibo do aecrotnrio a quem llovo 
ontroga.l-o na. :;óclo do tr·iLuual. 

§ 5.n A nprosontnçii,() do nggrnvo, para so 
conhocor qno foi tOita om tampo, scrl't certi
llmuln poJo termo diL mosmiL nprosen~lçiio o 
J•ecoblmonto, quo lavrnr o socretarlo do 
tl•lbunnl. • 

§ ti," O escrivão convencido do nogligoncia., 
malicliL ou dolo, sojn nilo faellitnndo os autos 
no sou cnrtorio, soju. não oxtrahiudo com 
promptidiio as cortitlilos, ou não coiJrnni.lo o 
nprosontando o processo tlo ag-gt•nvo nos 
pr1tzos designados, serú. suspenso n.tó sois mo
zos, depois do ouvJ,Jo uo prazo do 48 horns. 

Ar't. 69. SI o juiz indorerit•o roquorimonto 
d.o nggt•avo 011 obstnr quo o nggrnvo so,ln. 
escr·ipto, " parto pouerà; no prazo !lo 48 ho
l'n.s, ruquot'Ol' ao OScl'ivilo quo lho pnsso cnrtn. 
tostemunhavol, copinodo-so nolln os peças 
qno indicnr. 

§ I.n O oscriviio SBl'ÍL obrigado n. dar o in
strumento it pnrto, sob su:t rospons!dJilidado, 
no prazo mnxlmo do to dias, hnvondo do
cu monto< n copint• o dentro do 48 horas não 
OS lHLVt.~l!do. 

§ 2 ... O oscriv11o da rida. parto rociiJo do po· 
di,lo do carta tostomunhnvel o pordorit o 
ollluio, si niio dor o instrumento, sob qunlqnor 
pJ•etoxto, nos prazos do pnrngrnpho anterior. 
Nttgnndo-se o oscrlviio n clar o r·ocibo, n parto 
podorll tostomunhnr n entrega do roquorl· 
monto. 

§ :J.• A por•dn do ol!lelo do escrivão no CllSO 
ilo pnrag1·npho nntorior sort\ detorminndn. 
pr.lo pJ•osidonto do Supremo Ti•lbunnl Jledoral 
orn vista do t•oclnmuçii.o du. pmto, dovid;t
monto documontndn. o ouvitlo o so1•vontunrlo, 
quo torit. pn.l'n rospomlor o pl'iiZO do cinco dins. 

A1•t. 70. O trl~nnnl, cm vist11 <111 o.~rtn tos
tomunhavol mandll!'li. oscrovor• o ;~ggravo on 
tomnl'li logo conhecimento d1\ mntorla, si o in
strumento foi' lnstJ•nirlo do modo qno n tanto 
o lm~illto, ludopondontomonto'do ruais oselll-
rocimonto. · · 

Art. 71. As potiçüos on·mlnntas do ng-gJ•nvo 
não sor11o acco1tns, Hom quo·.so,ln.m ~tssignnrlas 
com o nomo intolro do a•Jvogndo constitnido 
no~ autos, o l)uu lgnalrnonto so ohsor·vnri~ 
n. I'•Jspoito dus l'O~po.stm; on contestnçOos dos 
n.ggJ•a \'tttlos. 

Art. 72. Qno.ndo 03 nggrnvo.'l forem fntOl'· 

llo:.;tas do tiOntonçns o tlospnchos ni1o compr•o
wndidos nos que ost11 le1 ospocilloo, o jul~ 
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a q11o dcclnrnriL ~or seu ~ospncho quo os niio 
mhnltto, pot• illog,tos, cmulomnurú ns partos 
nns cu,tns do I'otardamonto c lmporli 11os 
ndvogndos quo tivorem Uthigmulo ns potir.ilos 
o minutas n mult11 ~c 20$ a 50$000, ' 

Art. 73, Q•mndo o n~~:rnvo su!Jir nos pro
prlos nut~s ~om suspousli~ do p!'OCOSb'O, n:io 
Jlcnm pl'OJIHIJcntlns as motlldns pJ•ovenUvn.s o 
do soguranca, snh·~ cstnudo o ,inizo sogm•o 
com penhora, dopostto ou cnucilo. 

Art. 74, A revisiio dos processos crlminnos 
findos, ~c quo trata o nrt, 0" n. III do docroto 
n. 848 de 1800, oston~o-so nos lll'occssos ml
litn.ros, o sorá. roguladn do mDLio seguinte: 

§ 1 .' Tom Jogai' n rovlsão: 
) 0

1 quando n sontonçn. conclomnn.torin. for 
contrnrln no texto oxpi·osso tln lei penal ; 

2~, qmmllono processo om que fm prororida 
n. g,mtonçn. condomoatol'in. nii.o so gnardo.rn.m 
ns formnlldn~os substnncinos, do 'I"" tra!IL o 
art. <Ol do Co~lgo do Processo Cruninnl ; 

311 , qunndo a sentoncn. con•lomnn.torln. tivor 
sido proferida por juiz Incompetente, sus
peito, peitudo ou subornado, .ou quando se 
1\mdar em dcpolmonto,lnstt·umouto ou oxnmo 
julgados fnlsos; · 

4', quCLndo a son tenç.1 conuomnatorl,, os
tiver om formal contl'ndlcção com outra nn 
qunl foram condomnados como autoras do 
mesmo crimo, outro ou 01Itros róos ; 

5'1 qunndo a sentença con~omn!Ltorla tive!' 
si~o proforluo. nn supposiçt1o dohomlcldlo,que 
posteriormente ver•l!lcou-so não sm• ronl, por 
esta.1• viva n.\)osson quo so dizia nssnssinndn; 

6', quando n sontonçCL condemnntorla for 
contrnrla il ovl~oncln dos nu tos ; 
. 7', quando, depois da sentença condemnn
torla, so descobriram DO\'US o it•r·ecusn.vois 
provas da innoconcia do con~omnndo, 

§ 2.' A revisito pnderíL sor requisitada pelo 
condomnndo, pela fnmliin, por q unlquor do 
~vo, pelo pr·ocurndor gorai~ .. nopubllcn. 

§ 3," Em todo cnso, a prov11 dos factos 
nllog!Ldos na rovloito devo rosuitllr nocossn
rinmento de sontenQ•' projudlclnl,om quo Ines 
facto• estojnm roconhocillos. 

sonto11çn con•lomnntorin nossa parte, snlvo 
u. di::iposlo~o do § 7. u 

§ ü.• 8i vorilicar que no processo rovlsto 
nilo foram gulLI'thulns as fórmulas substnn~ 
ciao~, limittn·-se .. hn. u. julgar nullo o mesmo 
proco.sHo. 

O (H'ocurndO!' gorai d.1 Ropu!Jllcn, nosto 
cnso, promovcriL u ronovnçii.o do procosso no 
juizo compotontc, si o cr•imo yertoncer no 
conhecimento dn justiça ro~m·n , ou romot
toril a sontonçn do trihunnl no minlstorio 
pulllico do respectivo Estn~o. si o crimo per
tonem• ú .i Ut'iSIJicçiio locnl. 

§ i,' llm hypothoso CLiguma podor-so-ha 
na Honton~~a du. revisão nggravm• o. ponn. im· 
posta no condemno.do. 1 

§ 8. 11 Nn rovisü:o sorúo ohsot•vndns qun.es• 
quer outrns disposlçOos do <locrcto n. 848 do 
1800 o o processo est!Lbolochlo no Rogimonto 
Interno do Supremo Tribunal Federal, na 
parto não altomda poi!L PI'osontc lol. 

CAl'lTULO III 

Da::1 ctt.'itas 

Art. 75. Emqunnto niio so orgnnisnr o l'C• 
gimonto dns custas, emolumentos o porconta.. 
goons que dovom ser JIOrcobWos ou arroca
t.lados pelos actos jurliciu.rios o funcçOos oxt:r .. 
cidas pot•nnto lL Justiça Fodornl, son1o nppli· 
cnvois o regimento publicado pelo decreto 
n. 573 do 20 do setembro do 187•1, omnlsdis
posiçüos cm vigor rolntivns ú. justica, em 
g'N'ni, o no juizo dos leitos~~~ Cnzon~n, em par
ticular, de nccor~o com o estabolocido uo 
ducroto u. 848 ~e 1800. 

§ 1." ,\ tlisposicito tio nrt. 258 do de~rato 
n. 848 ó apJ>Iicavol no secretario, ofilctaes, 
nmnnuonsos, continuas o porteiros do Su· 
premo Tribunal Fo~oral pelos netos que prn
ticn.rom como oscri vita:i o otncinos do j ulzo, 

§ 2." Serí• obsorvndo o qno ostil ~lsposto 
no Regimento do Snpromo Tribunal Fotlernl 
!:;Obro custas. 

Art. iG. Dovo sei' con•lcmnndo nns custas 
dos netos do processo que foram nnnullndos, 
o 1\UICciannrio ,indiclul quo houver dado causa 
1'1 nulli~ude. A prova novamente oxliibldn sori\ sompro 

conl'rontadlL com ns quo sorvii•om do bnso 11 
con~omrmçiio, pnrn que o triiJUnnl possa 
nprcchtr• o valor rolntlvo do cntla umn. 

§ 4," Qunntlo jll for falioci•llL lL posson, cujn 
con~omrmçiio tiver do ser revista, o ti·ibimal 
nomoarà nm cut·ru!or qno oxorcn. todos os 
direitos do condomnn•lo, SI pelo exame ~o 
processo roconhccm• o orro ou n. injustiçn. dl\ 
condomnnção, o tl'ibunnl, t•orormnntlo o. sen
tença revista, rohabllitnril a memoria ~o 
condomnndo, 

Art. i7, A parto con•lomnnda om oustns de 
rotn•·~nmento ou do nulildnde, dove pngnl-ns 
lL sou proprio roqnorlmonto no pl'!Lzo de olocc 
dins da lotlmnçiío, sou pcnCL da não ))odor ser 
nmi:; ou"idn omquanto as não bouvor po.go ou 
cauclonn•lo lL importaucill oquivnlento, a jnlzo 
dn ontrn pat•to o ~o juiz ~!L cnusn. 

TITULO IV 

Di:~posiçacs garaes 
§ 5,' SI o tribunal V•'rlflclLr qno a Jlenn 

imposta no r.ondemnudo niio correspondo no 
grilo cm que ~o uchn incurso, rofol'mnril 11 

Al't. 78. O§ 2" do nrt. GOda Constltuiç.!o 
Iliio pt•ohibo nos offioinos judiclurios laC!Ie;l n 
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oxocnçrio dns nrrlons o sontonçn.s •lo Snprorno 
Tril.mnnll,'o!loral, prorat•idns om g'l'Úo do ro
cut•so dns s~nlonças dns jnsliço.s dos gst~ll~s 
ou do Distr1clo Federal, o om grilo tio t•ovtsao 
dos processos crimes, ns Qnnos soriio manl.lndus 
cumprir on oxocntnt· polos mesmos ju\zlls, 
locnos on {Ot.ICJ'ao~, comttotontos Jtam. o julgn.
monto ou oxocnçiin tlns sonttmcns rccort•ldns, 
stdvo a. intm•vnnçiio dos l'odot•aes, nos tet•mos 
do n.t·t. l)n n. ·! dn. Constituit;ão o do art. 17 
tlest" loi. 

Al't. 70. A intorvonçito prohlbidn. poJo 
n.rt. 02 da Con:-;titnição não eomp1·ohondo n 
oxpotliçüo do :Lvocntot•ins pnrn. I'OStaboJoci
monto da Jnristlicçüo dos juizos J'odoJ·al o Joca.l 
nem o ll11Xilio I'Ociproco fJUO so dovorn pro..;tn.r 
n justiça. J'cUornl o a 1los Estados nus dilj ... 
geDcias, nilhl:L do JJatUI'SZa oxocutOI'in, ro
gn!lns ou lloprocntlns JIOl'llnliL n ontrn, qno nü.o 
oxcotlerom dn~ nttrihnkõ~s do qnalqneJ' dollns 
ou não impol'Utl'CIIII dologa~~iio do ,inris
dicçií.n fDlioml, p!•Ohihitla poto ;~rt. GO § )11 du 
Constitniciio. 

Art. ao. Os juizes socclnnnf)S CJUo nccol
tnrom CJ.tJ'gos ostr:mhos:·~ judic1ÜUJ'a ou do pois 
destn. loi contintlili'Olll a o:wr•col·o~, Ucul'ão 
M'Ulsos. som porcohnr vonchnontos ou contar 
nntigui1!tu.lo corno .i ulr., dovondo cnnsidornr .. se 
vngo o sot• proonchido o ~ou JognJ•, 

Art. 81. Renunch~ o mu•go do pt•ocnJ•ndor 
da. Ropubltcn o que ncc:oitn.J· outro ca!'g-o. 

.At•l. 62. Parn. pt•oecdoram os iiUpplontos 
lLs lllligem:ins e net11S fJUO lhos forem corrunot
tidos lJOio juiz ~wccion:d on os qno lhes com
petem, nos cnsos m·gentos (nrt. lO}, comn os 
do qu:~esquoJ' modiUas provuntivas ou asso
gnratOT'ÍiiS, r·ódo /L eornmis~iio t>nl' dada, na 
primeira hypt>those, o :~ pltl'ticipncüo sot' faitu 
ao juiz secci01ml, llil rmg-nndn., prll' umr~lo ou 
tolégt•nmmn., smHlo nsto cnntlrmado por dos
p[lcllo no:;; n.utos ou <1ffi1Jio da rne.sm:1 dntn. 

Art. 83. A ,iut·i~rticcfio pt•ivativn ria justiça 
federnl om rolac:1o ;tos m·imes políticos não 
comprohenrle os pratictu.Jos contl'fL nA autot•i .. 
dndus dos Estudos, nu I!OntJ·n.:L Ol'dom e so•~n .. 
t'fUHJil intm·ntt de ;~l~n·ls rlcllPs, ]l~n· nnclonÔ.ns 
on est.riUJgoiJ•ol Jwllo domicilim/os, Halvo nos 
casos lias ct•imos qno foJ·om n ·ctml'in nu con .. 
sertuone:in do Jltll'tlll'lt:J~·Uc~:l que, nos toJ•ruos 
do nrt. 0° da Constituk-11o, nccasionom um:t 
intot•vonção m·mn1ln IOdm•J•l. 

At·t. R4, A intlomnlsuçiin 711rnnUdn pelo 
ttl't. BB do Cntli:;:"o Pmlal não /ioJ·ti dovidn poln 
Uniiio ou pelo l~s ta rio: 

1.0 Si o OI'l'CJ ou injustiça tia condomnnoão 
do 1'óo l'f~lmhilltndo Jll'or.edor do neto nu litha 
impntavol no mosrnn t•ôo, como n c!on!b~iio 
on a occultaf:iio dllpi'O\'fl. IJnl t;OII Jlndor • 

I) () 'I ó - I ' .... !S o I' o w~o wuv,~t· osgotudo todoH o:; 
l'OCtll':.OH ]Og'IIOS j 

3.11 ::ii a. nt!cusaçfio l!ouvm• sido mol'nnwnto 
pnrtlcnln.I', 

Purn~rnpho unico. A União ou o E<l~tlo 
tcrú. om todo o caso ncçü.o rogt•ossivn. contra· 
m1 nuto1·ió.ad.::s o ns partos intoressndns nn, 
condomnnçü.o, quo tol'Otn convoncldu.s do 
culpu on tlolo. . 

,\rt. 85. O 1\ogimonto do Supremo Trlbn
nnl l~'odornl ao cmn p1•irtt. com as nltoraçOos 
dostn ioi. 

Art. 80. A disposição do m•t. 330 do tlocreto 
n. 8~8 do 1800 so upplic" iL clnssilicuçüo dos 
cr.Jdltos da~ t'a.llonmns, revogndo u.s::lm o dis
posto no aJ·I .. 0!1 §a tio decreto n. Oi7, do 14 
do outubro tio IHOU. 

Art. B1. St1o m~tntillos os lognros do nvn
linliOl'OH priv:ttivos CI'Oados rwio dOCl'oto n. 30i 
ao 10 do lllaio do 1800, o so1·ão nomoutlos poio 
P1•esideuto du Rop11lllien. 

Pou·ngrapl1o unJco. Pat·a os:o;es Jogares soriio 
npl'OYoitados os nctuncs rwnliador•es, cnllen
tlo-lhns n~ vnntagons o~talJel~:~cidus polo rogl
rncnto do custn.s ern vi~m·. 

Art. 88. g• an!Ql•isndo o Podo!' Executivo: 
J.n A orgn.nisar: (a) o reg-imento elas cus• 

tns, mnolumontos o porcentagens; (b) o dos 
ndvogndos, procuro.Uot•os, solicftudores a se ... 
m•otm•ios da jnstiç11 liJdoilll; (c) a !abolia dns 
Hnnças om 'conlàrmitlndo do nrt. •JOO do Co
dig'O Ponul. 

2. '' A proceder i~ consolidnçüo systomnticn. 
do to!lt1s n.s llis~osições vigentes sobre orgo. ... 
nisnçii.o d:L,justJçn o proces:;o 1àdcrnr. 

3.u A abril' os crodito3 nocossn.rios po.m ns 
respoctivw:l dospozas. 

Ar·t. 80. Jtevognm-so as disposiQUes cm 
contrario. 

Sah1 rins Cornmissllos, om 17 do setembro de 
1801.-Manocl /la>•ala. -J. Joaqllim da So,.:a, 

O Sa. CA~rros SALLES (pala Dl'dcm) r•equer 
dispensa de impressão 1lo parecer que acaba 
tle ser lido, afim de sordiscuti1lO immodlata· 
monto. 

O Sa. PnESlDENT~< inlbr•ma que nüo 1111 nu· 
moro para votar o r•equeJ•imonto do Sr. se
nudor. 

E' lido, upoio.tlo o vai a imprimir, para 
entrar na ordem tlo.< trnbnlhos, o seguinte 
prqjocto, que se nchavn sobre a mesa : 

PUOJECTO N, 27 DE 1804 

O Congresso Nacional decreta : 
Al't. I." Fica prohibldo, · d11 d11ta desta loi 

em deu.nte, o receUimento tlo fiontenciado!:l no 
presitlio tio Fornantlo do Noronha. _ . 

Art. 2.~~ O governo mnnllnrú. entrCgar·ús 
autoritiadcs dos respectivos Estados os sim· 
tenciiHlo~ C!UO alli os ti vet•em. -

Art. 3,0 Pu.ro. o trtuJS}lOrto Regouro tlos.ditos 
sentenciados IL seus dostinos, Jlca aborto 110 
~ovm·no um cretlito do 150:000$000, 
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Art . .f.n Rovogam.se ns Uispo~lçüos em 
con tru.rio, 

Sala. das sessões, 15 de satamL1•o do 189•1.
Ramb·o Barccllos, 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numOl'O legal, continua Bllioda 
a votação das matarias contidas na ordem do 
dia. 

Entra em 3• discussilo, a qual ó sem debato 
encerrada, ftcan lo adiada a votaçiio por 
llllta de numero, a proposiçilo da Camara dos 
Deputados n. 10, rle 1894. 

O Sr. Presidenta decla1•a que está esgotada 
a ordem do dia e que dariL" palavra ao so
nador que a queira. 

Ninguem pedindo a pala vrn, o Sr. Presi
dente levanta. n sessii.ol designando paro. u. or
dem.da din. da sessão seg-uinte: 

Votação, em 3• 1Uscussilo, do projecto do 
Senado, n. lO r lo 189·1, prorogando por mais 
dous annos o prazo a quo se refere o art. lO 
da lei n. 123, de li de novembro de 1892; 

Votação, cm 2' discussão, do projecto do 
Senado, n. 25 de 189·1, transiÍll'indo p'l'a c 
estudo do PariL diversos proprlos nncionnes 
de que a. Uniilo nilo preci•a; 

Votnçilo, em 3• discussão, da proposiçilo da 
Comam dos Doputados, n. 10 de 1894, conce
dondo um anno de licença a José Gonçalves 
de Oliveira, mestre das ofllcinas de caldeireiro 
do Arsenal de Marinha da Capital Fede1•al; 

Discussão unica d:t redacção do projecto do 
Senado, n. 47 de 1801, completando a orgn
niSIIçiio rla Justiça Fedc,•al. 

Levanta-se a sessão ás 12 horas c 45 minu
tos !lo. tarde. 

89" SESSÃO E~l 19 DE SETEMBRO DF: I 894 

Pro.çit/oncia do Sr. Ubaldino do .. lmamt 
(uice·prosidcntc) 

SUl\lUAIUO - T.oltur:~. chL nctn. - A/1provnçilo tln 
mu.1mn.- EXI'IWII\NTLI - lnformn.oii.o c o sr. PL•ot~L· 
clunto- Ü!Oili~M no III.\- lliiiCLil'l'IO tlu S1•, J.oltn '' 
Oitlclon. - V utnoõos - DiNCUIUiào unlca da rmJnc~iiu 
Uu (lrujutlto tln Soundn ll, ·i7, clu tSUt- OhiCUI'IIO du 
Hr. CrLIIljJOR Snlll'll- Jufurwr~ç•iu~ do s,., ProMldontu 
- Vutn~an !lo JtruJucto tl Kll!l npprovnçii.u Kalvns nR 
uJnorulnK- \'ntnr:uu 11 IIIIPi'OVn~;iiu t~ucer•KrÜ\'11 clrul 
muuncln~L- Ordom do clln ;JO, 

Ao meio-dia. compa.rocem o~ 35 Srt1. scnntlo
rcs seguintes: Ubaldino ~o Amaral,Joito Pedro, 
.Joã.o Neiva, .1. Catundn., Joaquim Su.rmr.nto, 
F1•anclsco Machado, Antonio Bacna,Mo.nocl lla· 

R .. nmdo vo1~ 1v 

rata, Cruz, Nogneh•a Accloly, .Toüo Cordeiro, 
Almino A1fonso,.Tosó Bornnrdo,Abdon Milanez, 
A!mci•la BILrt•eto, .Toaq uim Pernambuco, João 
Barhalho, !togo Mel! o, Leite o Oiticica, Coelho 
o Campos, Manoel Victor! no, Vlrgilio Dama· 
sio, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, 
Q. Bocayuva, Lapór, So.ldo.nha Mari-nho, 
Gonçalxos Chaves, c. O~toni, Ramiro Bar· 
collos, Rodrigues AIV'es, Campos Salles, 
Jonquim do Souza, Silva Canedo e Esteves 
JUn!Ol', 

Faltam, com caus. [Jarticlpada, os Srs. Gil 
Goulart, Gomes de Castro, Cunha Junior, 
Pires FerrciriL, Coelho Rodrigues, Oll veira 
Galvilo, Joaquim Corrên, Messias de Gusmilo, 
Lean•lro Macio!, Raso. .Tunior, Aristides Lobo, 
,Joaquim Felicio, Pruriente de Mornos, Leo
poldo de Bulhües, Generoso Ponce. Santos 
Andrade, Raulino Horn c Pinheiro Mnchndoe 
sem co.us" participado. os Srs. Ruy Bat•bosa, 
E. \Vanden!wlk, Aquilino do Amaral e 
Joaquim Murtinbo. 

Abre-se o. sessi'io. 
E' lida, posta em discussiio, e niio havendo 

rcclamnçüos, diL-sa por approvada o. acta da 
sesSi1o o.nterjor. 

O Sn. I' SECRETA-mo diL conta do seguinte 

EXPEDiENTE 

Seis olllcios do 1' secretario da Camaro. dos 
Deputados, de 17 e 18 do corrente mcz, remei· 
tendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N,IO -1894 

Emendo. da Camnra dos Deputados à pro 
posta do Poder Executivo que fixa a forca de 
terra para o exercicio de 1895: 

Accrescentc-sc no togar competente: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. !• e§ 1' (Silo os da proposta.) 
O§ 2' substitua-se pelo seguinte: 
<Dos alumnos das escolas mil!to.rcs até 

1.200 praças de pro~ e de400 pam a escola de· 
otllch;es Interiores. • 

O§ 3• substitua-se pelo seguinte: 
< De 28,100 pl'OCII.• de p1•ct, distrlbuldas de 

nccOt·do com os quadros em vigor,» 
Arts. 2', 3' o ·1" (Siio os da pt•oposta.) 
Cam•ra 1\us Deputad•s, 17 de setembro do 

IS!J.t.-FI'anciscn tlo .·lssis Bosc1 o Silva.-Tho· 
wa: Dolflno do/i' S11ntos.- Auqusto Tava1't:ll tltJ 
Ly1·a.-A' Commissão de Mnt:inha e Guerra; 

4 ·'1 
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N, 20-18U4 

O Congresso Nttcional ilccrotn: 
Artigo unico. Ficam np~rovados, o como 

tno~ considerados como lo1s do pu.iz, com 
tudos os olfoitos, desde sun docrota~iio, os do· 
m•otos ns. l.5U·1 A, 1.504 R o 1.5ü4 C, Llo •1, O o 
7 do novembro do o.nno fine lo, o ns. 1.082, 1le 
28 de fevereiro, 1.067 o 1.088, do 17 do m11rço 
tlo· cm•rcnto a.nno. 

Camara dos Dopullulos, 17 de setembro de 
180•1.-Francisco tlo .As.• i.~ Ro.m tJ Sil-va, prcsi .. 
dentc.-TI,ome&: Delfina dos Sr.mtos.-.. tu!)llsto 
:l'avar1J.1 tio Lyra.-A's Commissúes do Consti
tulçiio o do Marinha o Gum•m. 

N. 21-180( 

O Congrosao Nnciounl resolvo: 
At•llgo unico. E' npprovadn e dcclnradn 

definitivo. u. permuta p1•ovisorio. foi to. com a 
Santn Casu. de Mism•icordia do Rcoifo, em 
virtude do aviao do 3 do dezembro de 189'2, 
do odificio que sorvia de hospedaria de immi· 
g1•antes, na J~ucira., Estado. do Pot·nnmbuco, 
poJo pre•lio dn Casa dos Expostos, si to na 
pmça Dariio do Lucena, antiga do Paro.izo, 
no mesmo Estado. 

Camara dos Deputados, IS do setomLro de 
lSOt-Franci.sco tio A.~sis Rosa a Sil,a, presi
tlonto.-T/ta1llll: !Jalflno dos Santos, }11 ~ecre· 
tttrio.-A11!JUillfl 7'"uares ele Ly,·a.-A''d Com. 
missões do Finanças o tlo J.ustiçn. 

N. 22-1804 

O Congrossc Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica a Companhia Gorai do Mo· 

IIIOJ'nmontos no Mo.raniuiu rolova•la dn multn 
tlo 2 'j.. soLre as quantitls despendidas pelo 
1'hosom•o, com o. gnmntiu. do juros, llll qual 
lncOJ'l'OU por haver excedido o p1•azo pruni· 
ti v o lixado pttra n construcção dn Estrada do 
Caxias n s. Jose tle Cnjazeims, no Estado do 
Mart~nbiío, ató no fim tlo pmzo nddicional-
31 do dezembro futu1•o. 

Al't. 2. o Uevognm·sc as dhsposi~~ües om con-
trtll'io. · 

Ctunnra <los dopuuulus, 18 tle setembro do 
189·1.-Frcmcüco cltJ .-\ssis Rosa tJ Silva pre
sidente.-Titoma: Dclfluo dos Santo.~ 't•~ ae
crctu.rio,-Joao Coelho G01IÇC1lvcs Li;bOtl, 211 

socrotnrio.- A's Commissües do Obras Pu· 
blicas o do Finanças. 

N. 23-1894 

O Congresso Nacional rosolvo: 
Art. 1. 11 As :pn.ln.vra.s uenclmentos a que ti

"'" diroito escr.ptas no final do art. I" do de
creto legislativo n. 50, do 13 do junho de 
1802, comprohendem o ordonadn e a gratifl· 
cnçíio a que tom direito o empregado a quem 
por esse decreto foi concedida aposenta< leria. 

Art. 2." Revogam-se as disposi~ões em con· 
traria. 

Camar& dos Deputados, 18 do setembro de 
1804.-F'fll»tlisco do Assis Rosa a Silva, pre
shlento.-7'/toma:r Delflnodos Sanios, to secro
turio.-Joao Coalho Goncalvcs Lisboa, 2° se· 
crctario.-A' Commissiío do Finanças. 

N. 24-1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.'E' prorogado por um anno o prazo 

concedido 11 Companhia de Viação Ferre& e 
Jlluvial do Tocantins a Araguaya, para dar 
começo às obras da construcção da estrada de 
forro destinada a vencer o trecho encaehoel· 
rado do baixo Tocantins. 

Art. 2.' Siio igualmente prorogados pelo 
mesmo tempo os demais prozos do contracto. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições om con
trario. 

Camara dos Deputados, 18 de setembro de 
1804 .-Francisco tio Assis Rosa o 8/lfJa, pre
sillontc.-7'homa: Delfinodos Santos, tn secre· 
tn.rio,-lollo Coalho Gonçalves Llsboa, 2° se· 
crotario.-A' Commissiio de Obras Publicas. 

- Telegramma dirigido ao Senado, em data 
deiS do corrente, de Aracajú, concebido nos 
seguintes tcrmos:-communico-vos que a as
sembhia legislativa estadual acaba de reco· 
nhecer o proclamar presidente o vice-presi· 
dento <lo Estado, o coronel Manco! Presclliano 
de Oiiveiro Valladiio o Dr. Joiio Gonçalves de 
Faro Rollemberg.- Dr. Joao Vieira, presi
donte.-lnteirado, 

0 Sit. 3" SECRETARIO ( SCI'1lindo da 2") lê e 
fica sobro a Mesa pa1oa ser discutido na sessão 
soguinto, depois de impresso no Diario do 
Conarcsso, o seguinte 

I'ARECER N, 122 DE 1894 

RellacçtTO tias emcrulas do Scnatlo d proposiçlio 
cfa Ccwmra dos Dcputc1dos, que conllidcrc& te· 
lcyrammns olficl'aos os qua f"ortml Ca1p!didos 
por autoricladcs fcderacs o cstoáoaes 110 tJ:rJ~ 
l.ll'cicio tlu suas fcmcçiJ~Js • 

Substitua-se o M•t. I' do projecto pelo 110· 
gnintc: 

A1•t. l.'Siio consi•lorados olilciaes para o 
olfoito de niio arrocadaçiio da• tu.xas nas c•-
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tnçues telcgrophicn~ "" União os t;,Iego·Mn· 
mas que, tl'll.tnndo do sot·vlr.o publico, JUrem 
pn.ssn~os por autoridades fodet•nos, no oxm·ci
eio do suas funef;õcs, qunnflo auturi:iados pc
los ministcrio~ respectivos, nu. !1\rmn. 1lo § tu 
do nrt. 100 do regulamento de 30 de jano.ro 
de 1804. 

§ 1. 11 Sü.o igua.lmonte considerados tnc.q os 
que, ainda rol'crente!:l ao :-~orviço pul,lico, fo· 
rem expedidos pelos presidente> do Senado o 
da Camarn dos Depu ta dos fodcrnes o pelos go. 
'Vornadore!) doa Estndoa ao governo ICdorn.l, 
ows presidentes do Senado e da Camnra fe
deraes o aos govornn<lorcs dos outros Es
tados. 

§ 2." 03 tolegrnmmns •las autoridades ostn
duo.os são considerados como pt•ivo.dos, com 
vn.ntrtgem da rcducçito de 50 °/u nns to.xn.a or
dinarins, qu"ndo a)lrcsentados por fnnccio· 
nnrio estndonl hnbolitndo pelo respectivo go
voJ•no, sendo o assumpto roforonte iL adminis
tração publica, 

§ 3.• O governo é nutorisado 11 entrar cm 
nccor1lo com o,;; governos dos Esbdos para ro
gula.rizn.r ·a modo do pn.gu.mento c.Jestaa taxas. 

Accrescentem-se os seguintes artigos com 
os numm•os : 

Art. 2.' A• linhas telegrnphicas das estra
das de ferro da União, como Jlarte integrante 
da rude ferlernl, far:1o o sou trabalho pelas 
disposições do rcgulnmonto om vigor daRe
partição Geral dos Tclegrnphos. 

§ I.• As tarifas tolegraphica.s dcssns estra
das scriio orwmisadas vela ROp:ll'tic;ão Gernl 
dos Telegrnphos o sujeitas á. approvac;iio 1lo 
governo. 

§ 2." O governo providencia ri\ para quo en· 
tre os telo~'!·nphos dai estradas do ferro <ln 
Uniiio, dos subvencionados o a Repartição 
Geral dos Telegraphos, se estabeleça trafego 
mutuo, sem projuizo dns rendas propt•ias n 
cn.d1L ndm inietl•ação. 

Art. 3." Para o fim do ostender-so a t•êde 
tolegrnphic:~ do. Uniüo. contintin. em vigor a 
disposição do ~ I' do nrt. I" rio decreto 
n. 4053, do 24 de dezembro de 1870 ; pnt•a as 
estradas que funcclona.rem com concessii.o n.n· 
tcriot• úquolln data, o governo solicitnrll. o 
crorlito neccssarlo para. etrcctun.r a.~ constru
cçües, nas condições do art. no do decreto 
n. 1063, do 30 de janeiro ultimo. 

Sala das commissüe.<~, IS de setembro de 
IBO·i.-J. Jaaquim de Sou:a,-.Mai10ctjlJurtltl,, 

O ~r·. P.-eMic.l(~l\t.t~-Segunllo nu no
tas dn. secl'otnria, cxiatem na~:~ diver:;a.q com
missües, afim lle tel'dffi pat•cccr, gl'nnde nu· 
mero de proposições. 

Assim: a Commiss11o tle Constituit:oio tom 
cinco; a Commissão do Justii}IL tem 12; a 
Commis~iio tio Marinha o Guerra tom quatro; 

n Com missão do Finanças tem 20 i a Commis • 
são do Obrns Puhlicns e Emprezns Privile
gindns tom duns; IL Commls:ião de Instrucção 
Pnhlicn tem trcs e a Mcsn tem uma. 

Peço aos illuskos membros destas commis· 
sues que, nttondondo ú. falta de assumpto que 
temos I'""" ordem do dia, aho•oviem 110us 
trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a voW.c;iio cm 3a discussão 
<lo projecto do Senado n. 10, de 1894, proro
gando por mais dous annos o prnzo 11 quo so 
relere o nrt. 10 du lei n. 123, do II de no
vembro do 1892. 

O 81•, Leite e Oltlelen (pela 
o>·rlcm) - Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado 
viram que n11 occnsliio do discutiNo esta 
emcnd11, procurando reconciliar todos os 
votos dos nobre> senadores que se oppunbnm 
no projecto, clles niio duvidaram ncceltar a 
e monda formulada, 

Pediria por Isto a V. Ex. quo puzcsso jlrl· 
meirarnonto em votn.coão a cmend1L sub8lltu· 
tiva, que lbi gorolmonte ncccita, ILtó pelo 
proprio nutoo• do projecto. 

0 Sr.. ANTONIO BAI!NA -Apoiado. 
O Sn. LEm: E O!TIC!CA- Em ordem o. 

orientar a votação, peço a v. Ex. que me 
permitia doo• um11 explicação rolativumento 
a esta emenda. 

Suscitou-se 11 idóa de que n emenda iria 
contrnriar o preceito constitucional, um 
nrtigo da Constituição, que veda no governo 
do. União e>tabelecor impostos do prerorencln 
para um llstodo em contrario nos do outros 
ilstn<los. 

Esto opinião não tem proccdoncin, reco· 
nhecidn. tflmbom por nlguns illustros cnll1•gas 
que foliaram a respeito dolln e que se ccn· 
vencorn.m cornmi~o. ú. vista do estudo que 
fizeram da Constitukiio, que niio se Ira ta de 
estabelecer po·orcrencin para os ilstados doPo.ri• 
o Amazonas, contrariando os inter·essos do 
outros Estados: os Interesses são os mesmos. 

Domais, trntn-se da nnvegnção do rios e niio 
do costas. 

O Amnzonas não ostá. coni\hlorndo como 
rnnr, ó um rio intor·-cstadonl, que corre entro 
os 1lom.; gstados do PariL e do Amazonns,o não 
pólio tor applienção a clle o artigo da Con
stituiçüo. 

E'" oxpllcnçilo que ou queria dar, jlBro. que 
os i ilustres collogns vejam quo a dosposiçiio 
cons ti t ucionol pó do ficar do pó. 



•', I 

Lol 

.::-.i' 
;lã'' ;. 

I 

'i~ ; ' ' ' ' ' I_' 

i• ~' l 

l~d I! •:· ) 
i J 

28 ANNAT~S DO SENADO 

Consultado, o Sonudo coneodo 11 proforoncht 
podida. 

Vota.so o ó approvad11 a emenda substi
tutlva. 

E' o projecto, nsslm omcndatlo, adoptado o 
vai sor enviado i1 Camnra dos Deputados, 

Veom i1 Moas, são lidas, apoiadas e postas 
con,iunctamente om discussão as seguintes 

Emc11das d rcclflcçt1o do p1•q,'ccto do Scnatlo 
n, 47' do 1801 

Indo antes~ Commis.to do Redacçiío; Ao art. 0". Onde se diz:- n. 1420, de 21 
Vota.so o ó approvndo em 2" discussão o, de fevereiro de 1871-, diga·sa: n. 1420 A,de 

sendo adoptado, passa para 3•, o,pro,jccto do 21 <lo lllvereiro de 1891. 
Senado n. 25, de 189·1, transformdo para 0 Ao Titulo I!. Onde se diz: Titulo Il-, Ca· 
Estado do Part\ diversos proprios nuclonues pitulo 1-, Da aompetoncia dos juizes secclo· 
do que n. União não preclstL. nncs etc.-, digo.-He: Titulo 11-, Da. compe-

0 Sn. ANTONIO BAENA (pala o>·ilam) requer tencia-, Capitulo 1-. Dos juizes seccionaos, 
e o Senado concede dispensa do intorsticio substitutos o supplentes. 
pnrn3• discussão do pro,jecto. Ao art. 01. Onde se diz:- n. 1420, do 21 

Vota-se em 3' discussão o ó approvnda, om do J'evoreiro do corrente onno-, diga-se: 
escrutlnio secreto, por 20 votos contr111.1, o n. 1420 A, do 21 de fevereiro do 1891. 
sendo adoptoda vai ser enviad~ ii ;ancçiio O m•t. 87 passa a ser 88 o vlce-versa. 
presidencinl, a preposição da Camara dos De- Sala das sessões, 19 de setembro de 1894.-
putados n. 10, de 189·1, conceden<lo .um nnno Campo.• Sallas. 
ile licença a Josó Gonçalves de OliVeira, mes- . , . 
tre das otncinas de cairloirciro do Arsenal de Nmgu~m m~1s pedmdo a palavra, ó encer-
Marinba da Capital Federal. rnda a dlscUSBIIO, 

Segue-se em diecussiío unica a l'Odacçilo Vo!a·se e ó approvada a redocção do pro· 
do projecto do Senado n. 47, de 1891, com- jecto,_salv~s os emendas, que, submettidJLs á 
pletando o orgnnisaçilo da Justiço Federo I. votaçao, SilO successlvamente approvadas. 

E<gotada a ordem do dia, o St•. Presidente 
O Sr.OomJ•OII SolleM-Pedi a pala· decla!'a que daril a palavra oo Sr. senador 

vra para mandlll' ~ Mesa algumas emendas que a queira. 
no sen~ido de destb.zer pequenas lilltos de Ninguem perlin•lo a palavra, o Sr. Presi· 
redacçao.. .• , _ dente vae levantar a sessão, designando para 
Ap~ovmte a occOSIILO pata fi•zer 11!000110 ordem do dia da sessilo seguinte·· 

OSpocml de um fo.cto que tem algumt~ Impor· , _ ' 
tancia: a Commissão <lo Re•lacçiío segundo D1ecussao unlca do. redacçiio da emenda do 
as notll!! da Mesa, deu como approvadaa Senado substitutiva da proposição da Camara 
emenda do ex-senmlor Elyseu MaJ•tins, que dos Deputados n. 5, de 1894, considerando 
se refere no art. 88 deste projecto: entre· telegrammas otllciaes os que forem expedidos 
tanto, o. acta da sessão da como rejeitado., esta por autorldodes ferlero.es e estadoaes no exer· 
emenda, mas o Senado é tcstemun~a de que cicio de suos J'unCQões; 
foi. approv.ada, (Apoiados.) Neste caso, para I" discussão do projecto do Senado n. 27, 
ev1tar <ll!vldas futuras, peço a V. Ex. que do 1894, prohibindo recebimento de senten· 
declare s1 .no. Mesa consta alguma cousa 11 ciados no presidio de Fernondo de Noronl1a ; 
este respmto, o d' - d .r to d • -" 1scussao o ~roJec o Senodo n. 25, 

O Sn. PHE$JDEliT&-~ emenda a que sere· <le 1894, transferindo para o Estado do Paro 
fere o nobre sena•lor fo1 app~ovodn, conrormA diversos proprios nacionoes de que a União 
os notas dos Srs. sCCI'aturJOs e consta da n~o precisa. 
neta manuscrlptn. 

Não obstante, houve equivoco na acta pu· Levanta-se n sessão ú. 1 hora da tar<le 
bllcn.da no Dim•io do ConfJJ't:s.m, equivoco · 
muito cxplicavcl pela f<i!•ma JlOl' que sõo to· 
mndu.s 1\~ notas : c1m geral são tomntlM li. 
direita do papel i mas em roln~;ão n. esta. nü.o 
luwendo espaço, co\locou-so a notn. á es-
querda, e naturalmente n pe"o" que fez a 
neta Jla.ra o Ditt1'io rlo Omrn·e . .;so não t•eritt•ou 
nisto, A emenda roalmonte foi approvada. 

O Sn. CAMI'OS SALI.F.s- O que dosQjO ó rtue 
so consigno este incillcnto, po.ra. evítnr duvi
das J'utur11s, 
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Presldcncitt do S1•, Uúaldino do Amw·at 
(•icc·p>•csülen<c) 

SUl\IMAlllO - J.oitnra drl nctn. - A Jl!rrovn.çr~u rln. 
JnOIIIntL- gXl'IIPmNTt~ - 1'11rncor n, .t:!.J - i)l'JCUI'IW 
do Sr. Dumlngo'l V\cnntn ~ lnl'ormnr;íio du Hr. l'ro• 
sirlonto- Onnr.)l no tliA. - l•:ncorrn.montu dn. discu~ 
ztiio unlctL dn urmmtln. ttulnititutivn do Hrlnntlo no 
projrroto n. 11, do iMO·i, tln. Cnmnrn doR Dojmtrulozt
J~ncorrl\rnonto ria ia dlsouMhio rlo fll'tljuotn du ~oundn 
n, 27, do iSIJ·i - l~ncorrnmonto dn 3a dl~cUKKiio du 
projooto do Sonado n. :!5, rlr1 t80·1- DlscttrKo do 
:Sr, J, Cntundn.- Orrlum do dill. 21. 

Ao meio-dia comparecem os 28 Srs. sena
dores seguintes: Ullaldino rlo Amaral, .João Pe· 
dro, João Neiva, J. Cutun<ln, .Joaquim SiLr
mento, Francisco Machado, Antonio Baena., 
Manoel Barata, Nogueira. Accioly, João Cor<ici· 
ro, Aimino Alfonso, Abdon Mllnnez, Almeida 
Bo.rreto, Joaquim Pernambuco, João Brn·ba· 
lho, Rego Melio, Leite e Oiticico., Coelho o Cam· 
pos, Manoel Victorino, Virgilio Damnsio, Do
mingos Vicente, Laper, Saldanha Marinho, 
Gonçalves Chaves, Christiano Ottuni, Rodri. 
gues Alves, Joaquim de Souza e Silva Cnncdo. 

Deilco.m de comparecer com causa partici
pada os Srs. Gil Goulart, Gomes de Castro, 
Cunha Junior, Pires Ferreit•a, Coelho Rodri
gues, Joo.q uim Corrêa, Messias da Ga•miio, 
Leandro Mnciel, RosaJunior, Aristides Lobo, 
Joaquim Fcllcio, Prudente de Morncs, Cnm· 
pos Sallos, Leopoldo do Bulbões, Generoso 
Ponce, Aquilino do Amaral, Santos Andrade, 
Raulino Horn o Pinheiro Machado; e som 
causa participa•! a, os Srs. Cruz, Josó Bernat•· 
do, Ohveira Gaivão, Ruy Barbosa, Eugenio 
Amorim, Quintino Boca.yuva, E. Wo.nden
kolk, Joaquim Murtinbo, Esteves Junior e 
Ramiro Barcellos. 

Abre-se o sessão. 
E' lido., posta em discussão e, niio havendo 

reclamações, dil·se por approvada a BCta da 
sess~o anterior. 

O Sn. i' SECRETARIO diL conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr, senador Aquilino <lo Amaral, de 

10 do corrente, communicllndo que, obri· 
gado a ausentar-se desta. capital por mo
tivo de enf•rmidade grave cm duas pessoas 
do suo. 1\lmllla, não poderiL comparecer, du• 
rantc alguns dias, lis sessões do Senado.
lnteirado. 

Do Sr. senador Leopoldo de Bulbões, de 
hoje, communica.ndo que ó obrigado a nu· 

sentar-se por ulgum tempo destt capital, por 
motivos pondcrosos.-Inteirado. 

Dous do Sr. I" secretario du Comam dos 
Deputados, do lO do corrente, romcttcndo llll 
seguintes 

PROPOSI~·ÕES 

N. 25- 1804 

O Congresso Nacional rcsol ve : 
Art. 1.' Os direitos <lo autor de qualquer 

obra litterarin, scientillca. ou artística., con· 
sistem na lhculdade, que só elle tem, de re
produzir ou autot•i>ar a reprmlncçüo do seu 
Lrabalho pela publicação, t.raducção, repre· 
sentaciLo, oxecuçü.o ou CJUalquer outro modo. 

A lei garante estes direitos aos nacionaes 
e nos ostrn.ngeiros residente:; no Bru.zil, nos 
termos do art. 72 da Constituição. si os au· 
toros fizerem <lcclaraçüo de ficarem reserva
dos seus direitos o preencherem as condições 
do Jll't, 13. 

Art. 2.' A expressão •obra llttcraria, •cien
tifica ou artística» comprehende: livros, 
brochuras e em gemi cscr1pto; de qualquer 
natureza i obras dramaticas, musico.es, ou 
drn.rnatico-musico.cs, composições do musica 
com ou sem palavras ; obras de pintura, es
culptura, architectura, gravura, lithogt•n· 
pbla, photograpbia, illustrações de qualquer 
espccie, cartas, planos e esboços ; qualquer 
producçüo, em summa, do dominio litterarfo, 
scientiflco ou artístico. 

Art. 3.' O prazo de garantia legal para os 
direitos enumerados no art. to, ó: . . 

1', para a lilculdnde exclusiva de fazer ou 
a.utorJSar a rept•oducção, por qualquer fôrma 
de 50 nonos a partir <lo dia I de janeiro do 
a.nno cm que se fizer a. publicação ; 

2", para a tllculdado exclusiva do lazer ou 
autorisat• traducçiíes, representações ou ex· 
ecuçücs, de lO annos, a contar, para as tra· 
ducçõcs, da mesm11 data 11cim11 prescripta, para 
as representações e execuções, da primeira 
que se tiver cffectua<lo com autortSaçüo dp 
autor. 

Art. 4.' Os direitos <lo autor silo moveis, 
ccssiveis e transmissíveis no todo ou cm parte 
o passam aos bet•dolt•os, segundo llS regl'118 
notmncs do direito. 

Art. 5.' A cessão ou herança, quer do• di· 
reitos de autor, quet• do obejecto que mato· 
riolisa a obra do arte, iltteratura ou sciencia, 
não d~ o dit•eito de o. modifico.r, se,jo. paro. 
vendel·o., soja. para explorai-o. por qualquer 
~rma. . 

ArL. 6.' No. ausencia de contracto de ed1· 
çüo, legalmente loito, presume-se sempre que 
o o.utot• esta na Inteiro. posse dos seus direi
tos • .Aquelie que, som esse contracto, sejam 

' ·. • 
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quacs forem as allegaQiíos quo fiZOI', publicar 
qualquer obro, devo ao autor uma indcmnl
soçuo nunca lnlorior a 50"/, do valor vonnl 
da edição completa, 

Art. 7," Os crc,loros do autor nilo J>odom 
durante a vida dollo apprchonder o~ seus di· 
roitos ; mas tilo sómento os rendimentos quo 
dnhi lhe possam advir. 

Art. 8." Os proprictarlos do um11 obra pos
thuma gosam dos direitos do autor pelos pra· 
zos marcados no nrt, 3', a contar, porém, pnra 
as repr01l ucçües o traducções, do dia I do ja
neiro do anno om que tiver litllecido o autoJ', 

Art. 0," Quando uma ob1•a feita em colla· 
boraçilo niio é suscoptlvel do sei' <llvidlda, os 
collaboradores, desde que niio procediL con
tracto em o~posto, gosam de direitos iguaos, 
niio podendo qualquer ilelles, sem o consenti· 
mento de todos os outros, thzor ou autori>ar 
a sua reprouucção. 

Em caso de desaccordo entro os propriota
rlos, cabe aos tribuna.es decidir, podendo, 
quanrlo algum dellcs se opponha ó. pul>licaçiio, 
determinar quo clle niio participe das dospo
ZIIS nem dos lucros, ou q uo seu nome niio 
figure na obra, 

Cada um dos proprietarios póde indivlrlual 
e independentemente fazer valer o. sua parte 
de direitos. 

Art. lO. Nas obras theatrocs om que collo.
bornrem fliversos autores, basta o consenti
mento de um dellee paro a sua exbiblr;iio ou 
representaçito, ftoando snlvo aos mais o di· 
reito de, pelos meios judlclaes, se indcmni
sarem da parte que lhes tocar. 

Art .. 14. O direito dn rep1•esentaçiio do um11. 
obro. littcraria órcgulado conformo as disposi· 
çücs rchttivlt~ ús obrae muslcnes. 

Art. 15. Tod11. oxecuçiio ou roprcsontnçiio 
publico., totlll ou parchtl do umo. obrn musico! 
niio pódo ter lognr som consentimento do 
autor, quarclln scjll gmtuita, quer tenho. um 
flm do bcno/lcencia ou axplorn.Çt1o. Todavin, 
si clla for publicada e postA {L venda, consi· 
dern.·sc que o nutot• consente nn. su1L cxccu~ii.o 
em todo o lognr ondo nü.o se exijo. rotl'ihuiçiio 
o.lgnmu.. 

Art. lO. O direito de autor poro. as com
poSiçors musicncs comprohendo a fncuidade 
exclusiva do ftLzcr O.I'I'anjos e variaçoos sobre 
motivos lia obra ot•igini1L. 

Art. 17. A ccssiio do um objecto de arte 
nüo implica o. ccssilo do 'liroito de rcproducçiio 
cm litVOI' do quem o adquire, nlio po1lendo, 
po1'Óm, o o.rtistn reproduzil-o sem dcclaraçiio 
ile que nilo é o trabalho original, 

A1•t. 18. A roproducci1o do uma obra de 
arte por processos industrlaes ou suo. appli
caçilo ú. industrio. niio lho thzem perllot• o 
co.rncter o.rtistico; mesmo nesses casos tlco. 
submcttida iLB disposições do. presente lei. 

Art. 19. Todo o nttontndo doloso ou t'rau
dniento contra os direitos de autor constitue 
o crime docontrarucçlio. Osquo ocientomente 
vendem, cxpoom ;i. venda, toem cm seus esta
belecimentos para serem vendidos ou Introdu· 
zem no tcrritorio dtL Republica com fim com
mercio.l objectos contro.!ilitos, são culpados do 
mesmo crlmo. 

Art. 20. Nos crimes de contratncçiio os 
cumpliccs são punidos com JlCUILS iguues ils 
dos autores. 

At•t. 11. O editor do uma obro. nnonyma 
ou assignada com pseudonyno tom os onus e 
direitos do autor. Torlos, porém, p[L.'Ssa.rti:o o. 
este, desde que seja conhecido. 

Art. 12. o autor de uma traducçiio gosa Ai't. 21. Consitlcram-so igualmente can-
a respeito della os mesmos direitos do autor ti•afact;üea: 
do originnll nilo podendo, porém, impedir I) as trnducçücs om ilngua pot•tuguczade 
que se faça ' a mosma obJ•a outras traducções, obras osti•o.ngeiJ•as, quando nito auto1•isudas 
Salvo durante o prazo do o.rt. 3·• n, 2, si for expressamente pelo autor c foi tas JIOI' estran
cesslonarlo 1lesse direito. gelros niio donuc!liados na Republica ou que 

Art. 13, E' formalidade indisponsavel para nclla não tenham sido Impressas, As tradu
entrar no goso dos direitos de auto!' o I'C· ccüos autorlsadas que estiverem nessas con· 
glstro na Bibllothcca Nacional, dentro do dlçücs devem ter a mençiio expressa c Tra· 
prazo muxlmo de dons annos, a te:·mlnar no ducçlio autm·isada Jl!llo autor ~, unlcas que 
alo. 31 de dezembro do seguinte riquello om podom ser lntJ•oduztdas, ven,lirlas ... ou repro· 
que deve começar a contagem <lo prazo de sentailas, no torritorio do. Ropnblica. 
que trata o art. 3': 2) as repi•oducçücs, traduc~iies, oxccuçüos 

I) para as obras de arte, llttoratura ou ou repre<ontuçilos, quer tenham sido autori· 
sclcncla, impressas, plwtograpbadas, tithogra· sadas, quot• o nilo tcnltam sido, por se tratar 
pbo.das ou gravadas, de um exemplar em de obt•us que OitO goso.mdc protccçilolegal ou 
perfeito estado de conservaçiio; já cu. h idas no dominio· ·publico, em quo se 

21 poro. as ob1•as do pintura, cscuipturo., llzcrem nlter~tçücs, nccre•chnos ou supJ>rossües 
urcli{teeturn, desenho, esboço ou de outra som o lbrmnl consentimento do nuLO!', 
naturCZII, um exemplnt• da respectivo. piloto- P~trllgrn.J>ho uuico, Para" vigcncla dcsto 
graphio., perfeitamente nitida, tendo IIS di· artigo niio silo ncccssario.s as formalidades 1!0 
mensoos minimas de O•,IBX0",24, art. 12. ,. 
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Art. 22. Niio se considera contrMacçiio: 
I) a reproducç;io do passagens ou pequcnn.< 

partos do obras .il1 publicudllS, nem a insor· 
ção, mesmo integral, do pequenos oscriptos 
no corpo de uma obra maior, comtanto que 
esta tenha carnctcr scicntifico ou que seja 
uma compilação do oscriptos do diversos o>· 
criptoJ•es. composta po>rn o uso da instrucção 
publica. Em caso algum a roproducç;io pódo 
~nr-so som cll.nç;io da obra do onde ó extra· 
!Ilda o do nome do autor; 

2) a roproducçiio cm diarios c periodicos do 
noticias o artigos politicas oxtrnhidos de 
outros diarios o periodicos o a ropJ•oduc,ão 
do discursos pronunciados em reuniões pu· 
bliCils, qualquer que seja a sua natureza. 
N• transcripçilo de artigos deve havei• a mcn· 
çiio do jornal do onde síio extrnhidos o o nome 
do autor. O autor, porém, quer dos artigos, 
quer dos discursos, e o unico quo os pódo 
imprimir cm separado; . 

3) a reproducçilo do todos os actos officiacs 
da .União, dos Estudos ou dns 1\!uniclpnli
dndes; 

4) a reprotlucçilo, em IIVJ'Os e jornnes, de 
passagens do uma obra qualquer com um 
IIm critico ou do polemicn; 

5) a reproducçiio, no corpo de um cscJ•ipto, 
de obras de arte figur~tt!vns, com tanto que o 
e<eripto seja o principal e ns figuras Sll'Vnm 
simplesmente pare. o. exp!icaçíi.o do texto, 
sendo, porem, obrlgatorlo. a cltnçiTo do nome 
do autor; 

6) a reproducçilo do c bras de arte que se 
encontram nl\S rullS e praças ; 

7) a reproducçilo de rotrntos ou bustos 1lo 
encommenda particular, quando ella e feita 
peio proprietario dos objectos oncommon
dados, 

Art. 23. O oJ•ime da contrafllCçiio será 
punido com multa do I :000$ a 5:000$ e com 
o conftsco •los objectos contrafeito> e do todos 
os moldes, matrizes e quaosquor utensillos 
quo tenham servido parn contrafacção, alóm 
da indemnlsaçüo de perdas o damnos causada 
no autor da obrn contrafeita. 

§ 1.' Essa indemnisaçiio serli demandada 
no fUl'O civil, hll,ia ou não pl'ocodimento cri
minal o huJa ou niio condomnaçilo do contra
lnctor. No cuso do condcmnaçiio, o autor 
fica, porem, dispensado da prova do contra· 
1ilcçiio e a acção civil se limitara á liquidação 
dns perdas e damnos. 

§ 2.• A acç;io civil, seja qual for o seu va. 
lor, soró. aummarin. 

Art. 24. A app!icnç•io Íl'nudulentn ou de 
má ffi sabre umn obra llttornria, sclentificn ou 
artJstica do nome do um autol' ou de qual· 
quer signal por ol!n adoptado pnrn designar 
suns obras sori> punida com a pt•lsüo cellular 
de seis mezcs a um nnno o mullfL de 500$ a 
1:000$, seudo tambúm a ob!"J. apprebendlda. 

Art. 25. No caso do representação ou ox
hibiçiio niío autorisnda do obras dramnticns 
ou !musicMs o o.utor ou concessiono.rio 
podarA requerer a npprehcnsiio dn~ receitas 
brutas da representação ou exblbiçílo e o 
empreznrio,J•cconhceido culpado, será punido 
com . prisiio collular por seis mezes a um 
o.nno. 

Pnragrnpho unlco. A importancio. da in· 
demnisnção de perdas e damnos não será 
ncs~e Citso inferior. n. 50 11/n das receito.s 
brutas. 

Art. 20. As penas do prisílo pronunciadas 
nos artigos antecedentes poderão ser conver· 
tidas cm multas, a requerimento ·1los con· 
demnados, assim como as multas serão con· 
vertidas em prisão, quando os réo.; niio 
puderem pngnr. 

Mt. 27. Salvo os Cllsos do art. 21, n. I e 
do art. 23, em que dcwerá haver procedi· 
monto ex-uf!icio da autoridndo competente e 
em que qnalquer,na Jlllta desse procedi
monto, poderó.mtentar aacçiio criminal, só no 
nulot• ou no conccssionario dos seus direitos 
incumue a queixa e autoria do processo. 

Parugrnpho unico. Qualquer dos coUabo· 
rndorcs de uma obrn artiatica, litterarla ou 
sclentifica póde, independente dos mais, usar 
do sou direito pam puni~iio dos culpados. 

Art. 28. O autor podei'\ iniciar o processo, 
requerendo busca o apprehellfllio dos objectos 
contrafeitos ou das prnnehns, modelos, ma· 
ll•izes que tenham servido para perpetrnçílo 
do dolicto, o que soráordonildo peJo Juiz me
diante justitlcnçiio judicial. 

Feita n nppi•ehensilo e si o autor docahir 
da ncçiio, o róo teJ•á direito do indemnisaçilo 
do perdas e damnos. 

Art. 20. No Oistricto Federal a competen
cia criminal para o processo e julgamento dos 
casos previstos por esta lei portenco !LOS tri· 
bunnes corJ•cccionaes. 

Art. 30. Rovogam·se ruJ disposições cm 
contl'nrio. 

Camarn dos Deputados, lO de setembro do 
1894.-Ftancisco da Assi$ ltosct e Silva, pre· 
sidento,-T/ioma3' Delfina elos Sa11tos, )• se• 
crctarlo.- Joao Coelho a, Llsbua~ 2n sccro· 
b1•io.- A' Commissiio do Justiça, 

I 
' 
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N. 26-1804 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 11 O numero, classe e vencimentos dn. forr,n. dos guardas o mo.is mnprcgo.dos daH 

guardn-mor!ns dnu aU\tndegns da Republica, oe regulariio pela; <luas tabcUas que viio un· 
nexas. 

Art. 2.• Os vencimentos dos empregados dllll Alfandegas serão divididos de modo que 
dous terços sejam considerados ordenado c um torço gratificação ; ficando reformadas, 
neste sentido, ns actuaes tabcllas que niio se conlbrmorem com esta proporçiio. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, W de setemhi'O de 1894. -Francisco de Assis Rcsa o Silva, 

presidente.-TI10ma; !Jclflno dos Santo.~, 111 :o;ccreta.rio,-Joaa Coelho G, Lisboa, 211 secre
tario.-'A Commissiio de Finanças, 

Tabella do pessoal e vencimentos du Companhio do Guardnu o mais emprsgados da 
Gnarda-moria da Alfandega do Rio de Janeiro 

• • c c 

" <o ~ 
" • "o • o v. • • • o Elli'JlRtiOH 9 o 

c " -~ • !i • c~ • o .. . • • o a~ • c • • • .. 
o o .. .. -

I Prlm&Mo Oommandnnto. ,,,, ,, ,,, ,, ,, ,,, ,,, , 21~00$000 1:200~000 3!000$000 3:CIJOiOOO 

I Segunclo dito .................... ' ........ 'o. 2:000$000 1:000$000 3:000$000 3:00IJ&OOO 

o Sargentos,,,,,,,,,,.,, .......... ,,,,,,, .... , .. , I:SO()ijOOO 000$000 2:700$000 10:20(1;$000 

ISO Gnnrdns ''"''"'"'"'' ,,,,,.,,, ............ I:OOOjOOO 800$000 2:100$000 •3i:OOOj000 

I Primeiro Patrão., ................. ,,,, ... , .. , .............. .............. 2:~00$000 2:-IOOSOOQ 

7 Segundos t:Utos,. ..... ,., ...... , , ,, . ,, ........ , .. ' ........... .............. 2:400$000 H:000$00o 

I Primeiro ?![nelllnhltn., , , .. , ,. , .... , , , ., , .... , , .............. .............. 2:000$000 2:0001.01!0 

3 SogundoA ditos,,,,..,,,,,,;,,.,,,,,,.,,,,,,,., .............. .............. 2:·100$000 7:~000 

o Fogutatns •........... ,, .... ,, .. , .. ,., , .... , , , . .............. .............. 1!110$000 S:IHII$000 

100 l\Io.rlnbclrol,., .. ........... , ..... ,. , ... , ...... .............. .............. l:iOiljOOO '120:000$000 - ' 
300 );I/ 

000:01~000 
''l· li...: 

' 
O prhnulro u se~tumlo t,ntrüus, oM prlmoiroK c Hognndos muchlnlstn:s, J'ogul•tnK: 11 · mn.r!nhairoH voncorüo 

ii. dla.rln corroii()OJUlontu no vunclmonto unnunl nchun indlcnUo, . 

. .. Cam•ra dos Deputado;, 19 de setembro de 1804.- F.-ancisco do As.<is Rosa o Silva.
Tlloina: Delfina dos Scmtos.-Joao OocUto G, Li.<boa, 

/ 
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Officio do Mlnteterio da Justiça o Negocias 
Interiores, do hoje, transmittincio paro os 
fins convenientes, o. monsngem do St•. Vico· 
Presidente da Jtepublica su,iei~mrlo ú. nppr·o
vaçiio do Senado os nomeaçues que tez. por de
creto de 10 do corrente, do ,iuiz do Suprorm 
Tribunal Militar bacharel Utl'nardino l1er·rci· 
ra da Silva, do juiz •le secção bacharel Her· 
minio Fronciar.o do E!pi!'ito S11nto, do sub· 
procurador da Republica do Districto Federal, 
ba.oharel Ant4nio Caetano Sove Navarro, do 
gene!'&! bacharel Innoccncio Gaivão de Quei
roz o dos juizes da Curie de Appelhl~iio hacha· 
reislEduardo Pindahyba de Mar.tos e Antonio 
de Souz& Martins, pam os CIU'gos do juizo• do 
Supremo Tribunal Fcdcral,-A' Commissiio 
de Justiça. 

Repre•entoçlio do coronel .João .Tosó Cor· 
r6a. de Morn.ci; contra. a. pretcnç;i.o ilit. Compa· 
nbiu. Viação Fcrrcrt. e Fluvial1'oc:anti0f~ o Ara· 
guaya, pedindo prorogaçiio de lll'llzo PM'a 
cumprimento dos contractos que fir•mou com 
o governo provlsorio.-A' Commls;iio de 
Obras Public!IS, 

!toga, portanto, ao Sr. presidente a bondade 
rle cnvlat• ó. commis.,iiO respcdiva o. resposta 
á. mensagem. quo foi enviada no Sonn.rlo. 

O Sonudo lho desculpar!• quo aproveite a 
occasiilo do "'ta r com 11 pala v r o. para tratnr• 
do um assumpto quo interessa ao estado rJUO 
I'Opl'Q.~Ont<L. 

O commcrcio do E>pirito S11nto por ini· 
ciuti va de t,rcs dos sons mais importantes 
memhl·osorgtmisou urna. Companhia ôo Nave
gação o. vapor para tra.nsporto Uo seus go. 
neros afim do attondct• us necessidades de 
seu comrnet•cio o t•emover em grnndo p!Lrte 
os difficuldadcs que o. ollcs ·eram cauzada.< 
pela Companhia de Navega1;iio" v11por LJoyd 
Drazileiro. 

O orador• niio tem dependo nela •lguma com 11 
Companhia do Esph•ito S11nto; nüo tom t.11mbem 
ttcção nenhuma. dn. referida comp!tnhlo.; ni'io 
o ligam nos membros do sua. tlirectorlu. 1'0· 
Jações do am isade. 

0 Sn. 3' SECRETARIO ( 'CI'oimlo da f!o) iü e 
vae a Imprimir pai"~ cnu·ar 1111 orJom dos 
trabalhos o seguinte 

E' verdade que om algum tempo fez parto 
deli~ um ~migo seu, negociante muito hon· 
rodo o muito dlst.lncto, mas que, por ter-se 
t•otil'ndo ~ara o lUa de .Janeiro e aqui tlxa.do 
a sua restdoncia, nilo foz mais parte da di· 
rcctori~ dessa companhia. 

E, quando fizesse, não sori11m as relações 
fie LLm izndo, nom a J.{ratidão que !levo a esla 
distincto cidadão que o obrigaria a vir hoje !1 
tribuna p11ra solic1tar do governo uma pro· 
vldencia, porque devo declarar ao Senado 
lll!.ra arreliai' de si qu11lquer suspeição, que 
este clda,liio, que l'csidio durante trinta e 
t.n.ntos a.nno~:~ nu. mesma. t'reguezia. cm que ro· 
•idio o oradO!', Ji1i sempre seu a·lvcrsario po
litico. 

P.\REOEII N, 123 DR JSD I 

A Commi881i.o de Obras Publicas c Empre· 
%&s prevlllgiauo.s examinou o projecto n. 2·1 
deste anno, procedente d11 Carnnra dos Sr3, 
Deputados, c<mccdendo ri Companhia Jlerrea o 
Fluvial do Tocantins o Araguaya, prorogaçiio 
do prazo estipula. o pn.rn. comecai' a constJ•uc· 
çito da estrada de ferro destinada a vencer o 
trecbo eucachoeirado do baixo Tooontins.
VIstoa petição da companhia, parecendo piou. 
sivela a.s allegações, hasendas em factoj !lOto
rios, a commlssãojnlga de oquidnde n conces
são, e opina que o pt•qjocto antro om <llscu!· 
são e se.J& appt•ovado.-senudo, ~o do setcm· 
bro de 1894.-0. B. O:lonl, Jon~uill• Pur
nambuco. Antonio Baet~u, 

O III•·· Domh•t:n• VI"''""' <liz 
que o Sr. ministro da .h1stiç11, qno nilo ti 
fell~ nom bollo,lbo romotton com PI'Omptl:lilo 
!IS lniormaçõca pedltlos por intor•mcdio da 
Mesa do Honndo no governo s11ln•o a pro· 
tenção do bacharel Augusto Carlos de Amorim 
Garela, consillet·•do om disponibllillll'le, por 
um projecto votado naCIIffiM'II dos Srs, llepu
tados, para poder receber o ordenado de 
que traia o urtigo da Constitnlçiio. 

PareCil portanto que o projeoto, cuja •11•
eussílo foi adiada a requerimenlo seu 11té que 
Jbaaem da'lns 11a tnr.wmnçõe• solioltll'la<, pode 
••r dlaoutldo 11gor,. pelo Soru"to e votudo 
conlbrmo cntondot• om •u11 s!llluliot•.la i" 

Chegava a.o Rio do Janeiro no dia 6 de 
sotembro do anno passado o va.vor Panado 
<lessa companhia o foi a.prision011o pelos re· 
voltosos, ficanilo a seus serviços sem poder 
esqui var·se dellco senão depois quo o gover•no 
pt;de destruir esse temporal quo desabou 
doanto da nossa lnf~li~ potria., diz o orador, 
o que levou ao precipício tnntos c!<la<liios 
recummentlnvels por seus servi~os e tantos 
outros quo et•am a sua esperança. 

Domimltl t o. t•evolta o governo tomou conta. 
dos vapores 110 serviço dos revoltosos, entre 
os qu11rs se achava o vapor Paner.!o, da Com· 
panhia Esplr•ito Santellile. e até hoje o con· 
t~Ot'\'!L t~ sou sm·viço sem. 'que se digne do.r :\ 
compa11hi11 l'csposta o. solicitnçües que lho 
tom Joito, de Jilrma que a ilirectoria da 
companhia pos&l nssegitrar nos ssus asso· 
cindo~ a imp01•tanciaque tem o vapor Pan•do 
e consi•lern.t• ao mesmo tempo gllru.ntido o seu 
Cllpital empregado. : 

O oradot• uiio apresentara requerimento 
algum ; liruitaNC•llil apeDlls a pedir da ti'Í· 
b~Jnt~ ao govemo uma. pl·ovir1enciu. teoclente 
a gur11ntu• ó. Compunbi~ Esplrito &nten!le do 
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Navogaçiio, o vapo:· <lo sua prop:•iodado que, 
em sua opinh1o, dovo srn· entregue, porque o 
governo do sou paiz não ó pirata. 

Entendo quo nenhum <liroitoi• t•oclamllçiio 
tom a <lircctor·ia da companhia referida, ató 
a data cm I[UO o vapor estava no •m•vlco dos 
t•ovoltoijos; mns, dcsdo quo o govot•no tomou 
conta do vapor, pu.m sou sm•vi1;o ó justo, ó 
rnzoavel, ú me::~mo dcvm• ào govcr·no' giLrlln· 
tir ao menos á. companhia o direito quo tem ú. 
t•emunoração dos pro,juizos camadas no com· 
mareio do Espil•ito Santo por se vor pl'ivada 
dos sorvlçot~ llcsto vapor. 

posição pn.t•u. pro!3cguit' n. dJscussiio intct•rom· 
plda. 

O Sr<. Do)U>!GOS VtcJ·:N~'t:- Como V. Ex. 
entendO!'. 

O St<. Plll~ô!D~<N1'N- Si V, Ex. osb'• do ac· 
corda com isto, vão sot• lLB iuJ'ot•muçücsjunto.s 
~~ proposi1iii.o. 

Achu.-so twsouto um dos mombros ila Com· 
miEffiio do .Justiça o Legislaçüo, 'IUO tem tra· 
bai!Jos irnpm•tantcs, ó n St•, Campos Snllca, 

Nomeio pa:·a oubstituil-o o Sr. ,João Dai'· 
lmllw. 

ORDEM DO DIA 
Fazendo os to pedido da tribuna do Senado, 

porque de ont:•n Córm" niio pódo fazei-o, niio 
veja nenhum de seu• l10nmilos ccllogas neste 
pedido o des~io do fazer opposir;iio no governo, 
por mais malicioso quo st•ja., ainda. mesmo o I~ntrn cm discns~ão unicn, qno ~~ oncorrn,la 
nobre senartol' pelo Ccar;'t (l'iso), ~:~eu distincto f'CIII clobn.to, adin1ln. tL vol.lu;ilo por liLltn. tlo 
~Lmlgo. numero J(lgal, Bl'edncção dn. emendo. do Se-

Nenhum poderá interpretar o sou proc01Ji. nodo, suJ,stitutiw• da proposição dn Gamara 
menta como opposiçiio ao govo:•no o sómonto dos Depu bules, n. 5, do 1804, considerando 
devam vór nclle o dcsojo de advogar o• intot•· tologrammas olllcínes os <lUC forem oxpe<li
ressos rlo Esta•lo I[UC, immereeidnmontc o Iez dos pot• nutm•idades !cdornos o estadoaos no 
!;CU representante. (.~.Yt1o apoiar/os.) exerci cio t1o suas funcçõcs. 

Na.dtL lho pediu o commercio, ello não 80 Seguc·.so em 111 1liscusiüo, quo so enco1•ra. 
dirigiu ao orador, e nenhum pedido fez nosto sem debato, adiada a votaç1i0, o projecto do . 
sentido. Senado, n. 27, de 1804, prohibindo o reco· 

Cumprindo portanto com o dever que tem bimonto de sentenciados no pt•esidlo do For
todo o representante do qualquer Estado do nande do Noronha. 
promover ndiantamento o zelur pelos seus Segue-se em 3·' discussão, que se encerra 
interesses, Jaz o sou pedido da tribuna. som dobnto, odiada n votação por falta do 

Podladl~er que tinha direito de fazot• esse numero Joga!, o projecto do Senado, n. 25, 
pedido ao Sr. Presidente <la Republica, no do 180·1, trnnsfiJrindo para o Estado do PariL 
qual tom prestado o seu insignificante, mas diversos proprios nacionnes !lo quo a Uniiio 
tambem multo desinteressado apoio, niio precisa. · 

E:;gotw!a íL matcria da ordem do dia, o 
O SR. COELIID CA~!Pos-Mande uma carta. St•, presidente deciariL quo dat•li a palavra ao 
O SR. DomNaos VJCI!lNTE respondo que ni<o Sr. senador quo a queim para assumpto de 

lhe parecendo mesmo conveniente mnnrlar expediente. 
uma rorta, resolveu dirigir o seu pedido <la 
tribuna do Senado, ainda repete, na cspe· o 1!1•·· .JoRklm CatnndR diz quo 
:oançn de ser attendido como tem acontecido costumn fazer opposição por sua conta e risco; 
a outros ccllegas, não está nos seus habitas atirar po:• detrós 

O sou npoio ao governo tom sido multo de outrem; fi11. sempre a peito descoberto. 
leal, fraco é verdade, mas muito desintcrcs· Acredita que o iliustro senador pelo Espi· 
sado. · rito· Santo, seu iliustro amigo, tem tambem 

E si fosse preciso dar uma prova do seu o mesmo procedimento; porém o quo ó ver· 
desinteresse, essa prova só eo ilaria com c dado ó que, nas considerações que acabou do 
testemunho do Sr. Marechal Floriane Pci· f11zer s. Ex., n sua oral)lio, a sua poslçüo, o 
xoto. sou Mpectu ora de quem procurava um op. 

Dirigindo pois o ~eu pedido ao. Senado os- posicionista para atirot• no governo, (Ri,o.) 
pem ser atlendido. S. Ex. roforiu·SO ao fliCto do um vapor da 

companhia do Espirita Santo, apprehendido 
O liilr. Pre•idente- Creio que ha pelos revoltosos e quo ainda hoje, depois de 

equivoco do illustro senador, seis mezes ou mais do extiocta a revolta, ó 
Quan•lo se rliscutiu esta materln, per um eonservn<lo pelo governo federal, a quem 

requerimento seu, ficou adiada a diseussiio, S. Ex. apoia, a quem p1•estou os serviços 
mas niio lbrum remettido• os papeis a com· compatíveis com o ••u patriotismo, o que ó 
miMdilo ILigumu.. muito Jouva"Yel, Rem pronurar AAber de ondo 

PareCfl·me, portanto, quo o destino n dar veiu, porque o orn<im· snbe pel'l'eltamente que 
ús inlbrma<;<ies ejuntal·os á respecr.iva pro- ntle se trota de um navio da armiL<la e sim 
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da propriodruJe particnlnr. Do fluas, Ullll1 : 
ou veiu criminosnmento por p11rto dos pro
pl'iotn.rios off~rocer-so voluntiLriamente aos 
revoltosos o,ncsto co.so,ninda mio se sahe quem 
sií.o o" criminosor:~ para ~orem punidoR ; ou 
foi violentamente apprehendhlo J1olos t•evol
tosos, m.t.USilndo prqju1zo nos propriotn.rjor:~, u. 
quem devia jó. tur sido rcstituido. 

Niio foi o proposlto de S, Ex., poróm r.o que 
resulta de suas 11alavrasó que S. Ex. qulzdl 
zar que o governo tem shio neg-figento 011 cm
trega de um navio 1le proprleda•lu particular, 
subtrahido violentamente pelos t•evoltosos, 
sorvindo·se ngora delle o governo como se 
fosse pt•opriodade do Estado. · 

O governo não ó pir.ta, o orador concorda 
:plenamente com o illustrc sentLdor; não, o 
governo do Brn.zil ainda. nü.o desceu no ponto 
do exercer a pirataria, mos a verdade ó quo 
tom um vapor de propriedade particular ao 
sou serviço, sem dn.r satisfu.çü.o, dnndo pro
juizo aos particulat•es e nem tendo, como 
deve, feito por havel·o legitima e legalmente, 
Foi isso o que parece, quiz dizer o illnstre se
nndor, que não se •lirlgiu particularmento ao 
governo, o.tlm do fazer ver pelo numas o quo 
ha do irregular neste procedimento. Concor
da que o fizesse diL triuuna, poróm não ati· 
rondo pela su~ retaguarda, (Riso.) 

Nilo é malicioso ; diL ás cousaa as cures que 
lho parecem ter. 

0 Sit, JOAI(n.l CATUNDA. DÜ.O sabe, nii.o O diz. 
Portanto, pede ao illustre •coador que modi· 
fique fiuU .iuizo u. sou re~peito, 

N1io ó malicioso, n.penns estabelece premis· 
:;a • o tir<L n..~ conclnsú':lB. 

Tem 1lous ltabitos ruins: o primoit•o ó o de 
raciocinar em um tempo do thrçn., em que o 
molocinio não tom valor; o segundo, tambom 
devido a uma educação de espa•ito, o ,lar ás 
cousas o nome que lho parecem ter. (Hn um 
aparte.) 

N1io ó malicioso, S, Ex. pÕile pedir as in· 
fot•mações que quizer do governo na sua qua· 
lidada dt3 govemista.; ni'io corrobore sua ar
,:cumentaçilo com o seu procedimento: o oriL
dor ntir11 por sua conta propria c di~ !lo go· 
verno o que devo dizer, acatu.ndo muito,oomo 
ó do seu costume e até do seu dever a pessoa 
do !Ilustre marechal Vico·Prcsidente da Repu· 
blioa, por diversos titulas, ató mesmo pelas 
do rel0o4;õcs particulares; todavia ao sou go
verno lilz a justiça quo llte mcreco, e ha de 
fuzel·a, porque niio ó governista, é OJljlOSiclo· 
nlsta 11 politica do !Ilustre marechal. (1/a um 
a,,a,·tc.) · 

O Senado tom visto com que moderação se 
tem havido nas discussões e quanto nssumpto, 
que podia ser constitucionalmente explorado 
jlOI' qualquer oppocicionista tem sido deixado 
a margem por este humilde orador e por seus 
companheiros de opposlção. 

Vejn o Sen~do que conclusão póde·se tirar 
logicamente do illuaLre senador governista e 
do~ mal~ prestavois ao nctual gove1•no, como 
~ssim autorizam· lhe a crer o seu patriotismo 
e os suas vit·tudcs cívicos, aos quaea faz plena 
Justiça. 

Portanto o illustre sena•lor pódo-so dirigir 
ao governo, a quem p•·esta apoio, mas sem o 
metter na questão, (Riso. Da um aparte,) 

Si pedisse lnlbrmações, o faria "m outros 
termos, fu.ria. censurando ucremente o gover
no que retem um navio de propriedade parti· 
culnr sem dar sntisfacçiio e sem indemnisa-

O SR. DOMINGOS VICENTE- Obrigado. 
O SR, JOAIO." CATUNDA- Ho ile convir 

qno ó sincero· no quo está ,Jizendo, conhe· 
ccndo porloitamente que propl'ieturios do E<· 
pi rito Santo se acl1am os bulhados do su'" pro· 
prledades, primeiramente pelos revoltosos, 
postos türo da lei pur assim •lizm•, o, depois 
qne os revoltosos são batidos continuam tios· 
poju.dos n.lndu. de sua.s pt•opriodll.des polo go
verno que venceu os revoltosos. S. Ex. do
Vil~ l'OCOt·ror, pal'ccn-lho. a nm o~Jt,ro modo do 
reclumaçü.o o nü.o ao modo porque n. J'cz. 

O Sa. Do~nNoos VIOENTE-ludique V. Ex. 
osso modo. 

O Sa. JOAICÍ~r CATUNDA rcspontle que não 
os~\ babllit.lldo J101'0 o ln•licat•, pois nilo tem 
reclamação alb.zet• slnilo na Hua f.JUal!tlade de 
opposleionlstn; na de governista, uilo o póde, 
aa.bcl'ia como o fllt'la. 

0 Si<, DOMINGOS VICENTE- lt•ia pessoal· 
monto 1 1 

çiio. · · - I tt Fnllar1n asstm e nao procur'!' a a enuan-
tes: diria que niio tem desculpa, porque deve 
'aber que esse nnvl" niio pertence 1• Armada. 
Nncio01•i, e de.duas uma ou tlnho sido en
tl'egue voluntariamente, o que deveria ser 
punido, o Isto o illustre senador porcce en
tender que não, ou então deviam ser chama
dos os proprictarlos porn receberem SUl> pro
priedade. EriL isto o que diria com toân a. 
l'rnnquczo, e niio viria chamar o illustre se· 
nador. p11ra po1• detriLS de si fazer tambem a 
~tut pontlLria. (Rismlos;) 

Nud11 mais ilavondo a .trata!', o Sr. Prcsi· 
•lente dcsignl1 para ordem do di11 d11 sessão 
seguinte: .. . '. 

VotaQiiO, em discussilo.unlco, da redacção da 
emenda do Senado,.substitutiva da proposi· 
ção da Camara dos Deputado<, n. 5, del894, 
con•ldct•ando tclcgrammus officiaes os que fo· 
rem cxpe1\idos por;aulot•idudes federaes o os· 
tado!Lcs no exercicio.dc. suas funcçOcs; 

Votaçiio, em l• dlscussüo do projecto do 
Scnudo, n. 27, do 1894,. prohlblndo o recebi-
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monto do sontonclndos no presidio do Fernan
do de Noronlm; 

Votação, cm 3' discussão do projecto do Se
nado, n. 25, rle 1894, transtbrlndo para o 
Estado do Pari\ di versos proprios naclonaos r lo 
que a. Uniilo niio precisa.; 

Continuação d11o 3• discussão da proposiçilo 
da Camara dos Doputudos, n. 80, de IH93, 
considerando cm disponibiil<hldo, paro. o cf· 
falto rle receber o orden<Ldo garantido pelo 
art. 6" das disposições tr<Lnsltorias rio. Consti· 
tulcü.o. o juiz de direito Augnt:~to C~tr•los de 
Amorim Gar•cia. 

Levanta-se n >ess[o il I hora da tnrde. 

91• SESSÃO E>! 21 DE SETE.,!ORO DE 1894 

PrtMidcncia do Sr. Ubaldino do An~aral 
( vicc-presid(mtc) 

SUlU!AH.IO - Loitura dQ. •ct.1. - A flJlrnvnt;ão dn 
mosmn. - I~:<I'IHlU!NT& - 0Lscur~tu t!u Sr, V(rgl\lu 
Dn.uuulio- Olacunu Liu Sr. J. Catund"- O~tllll)l no 
UfA. - Adlamonto rln vntllçii'' ... gnct~rrnrnent,. dn 
!IA rliMCUS~ü.o ri I\ ftr•IJJOIÜt;:i.u d1~ IJatnarn. JuK Durmtn.do~ 
n. S~, dr1 Sl'ltl3- Discur1w do Sr, Ju.i.1 BH.rb:llho -
ordum do di:.. :!2, 

Ao meio-dia. ':ompar·ocllm 28 S!"~. Seun
doras, n. snb••r: Ub~tldlno do Ama1•:rl. Jniio P·'· 
dro, Joilo Neiva. J. C11tund11, Joaquim Sur
mento, Francisrm Machado, Antonio Baenn., 
Cruz, .Joiio Cordeiro, Almino Alf.onso, Abdon 
Milanez, Almoidn. Barreto, .Joaquim Pernrun
buco, João Barbolho, Leite o Ottrcica, Coelho 
e Campos, Manoel Victorino, Vir;;ilio Dama
sio, Eugenio Amorim. Domingos Vicente, 
Quintino Bocayuvu, Saldanha Marinho, Gon
çnlvOll Chaves, Christirtno Ottoni, Rotlrigues 
Alves, Joaquim de Souza, Silva Canedo e Es

·1eves Juntar. 

O Sr~. Jn SECILETAIUO dú. conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tolcgrn.mmas : 
De Aracn.iú, dat,do de 20, concebido nos 8e· 

gnintcs termos: «Cheguei hoje eapitnl e cm 
vistrt ordem marechal Vico·Prcsidento da Re· 
publica tran<mittirlll intermedio ministro do 
interior, requisitei do eommandante 33 11 força 
pn.ru. mu.nter ordem publica. Commtmda.nte 
respon·1eu seguinto: Respondendo vosso of· 
flclo sem num•·ro. de hoic datado com instruc
ções recebidas nüo poSso sutisfazer vossa re
qul•l~ão prestando-vos força, p"rque como 
sabei.< esta só póde in torvir negocias dos Es· 
tndes contiJrme art. 6' § 3' da ConstitulçiTo, 
no caso de perturbnção da ordem publica o , 
quo fdizmente não se dil neste Estudo. Pa
lucio continúa occupado ll.'!snltimtes porlor 
dispondo !besouro fo•·ça publica. População 
aguarda paci flcamen to solução legal accordo 
ILI't 611 § 3n Constituiçilo, requisito nova
mente provi,lencias telegraphando marechal , 
Pforinno. Acabo de ser intimado por dous o( •. 
flciaes policia para retirar-me capitai.-Cala-
; ""s. presi llcn te ... -I n telrado. 

De Arncnjú, datado do 20, nos termos seJ 
~uintcs : •Capital Sergipe estado de sitio de 
facto população aterrortsnda todus noutes 
força espalharia littoral assalta embat•cações 
transeuntes t'uzendo lOgo quando uiio obede
cem lntimnçiio a vista. Sem intervenção po
sil.ivn força tederal niio 80 dnrá restnbeleci· 
menta govet•no constitucional e tranquili· 
dado publica do posse thcsouro ll.'!SBitantes 
augmcntam 11. todo transe forço. policial sem 
autorisação legal para rcsistencia ordem re
posição.- Cala:a"·'• prcsidente•.-lntelrndo. 

Do Aracajú, em data rle 20 do corrente, 
concebido nos seguintes termos: <Após inti· 
mnçiio Iili ta officinlidade policia ordem supe
rior retirar-mo capiu•l coronel Gouvôa depu· 
ttuJo federal voiu commisRionado assnltantes 
poder pedir-mo relilt•rda retirada. Respondi 
ntlo n.cceitnr intimacilo satisfazer pedido. 
Aguardo roendo amigos seus arraet.adCls for· 
r;us popula•.,ito lndignrtda espera paclflca
mento providencins.-Calazans, presidente.:. 
-lntcimdo. 

Deixam de comparecer com causa pnrtlci
~ada, os Srs. senadores Gil Gouilll"t, Mn.noel 
Baratu., Gomes lle Ca:-~tro. Cnnh::t .Juniot•, Pi· 
rcs Ferreira, Coelko Rodrigues, Joaquim Cor
rOO. Messias deGuemüo, Leandro ~laciel, Rosa 
Junior, L11pór, Aristides Lobo, Joaquim Fc
licio, Prudente de Mot•acs, Campos Sallos, 
Leopoldo de Bulhões, Goneroso t•oncc. Aqui· 
lino do Amarai, Santos Andrade, Ruulino 
Horn e Pinheiro Machado; e sem causa par
tlcip.,da, os Sr-s. Nogueira Acc·ioly, .Josó Bor
nar,Jo, Ollvolr·IIGalviio, Rego Mello. Ruy Bar
bo"'• E. Wandenkolk, Joaquim Mut·tinho o 
Ramiro Barco li os. 

Sete nuthontlcns da cleiçilo senatorial a que 
se procedeu no Estado de Santn Catharina, 
no dia u do COl'rente. - A' Commissiio de 
Constltulçilo. 

Abre-se a sossii.o. 
E' lltlu., posta mu dit~cus:;iio c, nüo haventlo 

rcclamnçuos, dà-sc por 11pprovada a acta da 
sos:~i.o anteriot•. 

0 S!t. 3° SECRETARIO (scroindo de 2') dc
clartt que niio lia prtrocorcs. 

O Iii•·· VlrKIIlo DnJDnMio- Perli 
a p.'lavra p:trartpresontr•r um projecto rela-

. 
i· 
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tivo n companhias do •eguJ•o; do . vida cs-1 ultima lnstnncla pela agencia principal do 
tra.nrrciro.t', que fuuccionnrn no tol'rJtol'iD dn. nrazJI • 
Jtep~Uiica, ~ limit.u.r~mo-hei n. Jel-o ngorn..l Art. i.f)E:;sns'eompanhias pagarão um im
gunrdnndo-mo para justificai-o quan•lo seja po8to de 5 '/, sobro toda< ns prestnçõesquo 
preciso, si for impugnado, quando entrar cm 1·cecbCI·om pelos serruros eontrnctn.tlos no Bm-
discussilo. zil, a <latnr do scss':Jntn dias dn Jll'omulgaçiio 

O COngresso Nncionnl resolvo : desta lo/, 
Art.l.' As companhias de seguros do vida, A1•t. 8.' Dovoriio cllns, no fim do cnd.n sc-

autorisu.dns a. funccionn.l' no Rr~tzil, e cuJa mostro e dentro dos 1lous mczes s.egtuntes, 
séde social estú. em pniz estJ•angeiro, deverão apresantnr ao governo um reln.torJo mlnu· 
aproseutar ao •ovcrno. dentro do scssontn cioso •1o todas ns prestAções cmuolsadus cm'· 
dine da promul"nçõo destn lei, uma relação respondentes dos seguros de vida contractados 
minuciosn.ile todos os seguros por ella.s gn.- desde a dato. mat•cadn. no urtigo prece .. 
rantidos o em vi~or no tcrritorio da Repu- dente. 
blica, indicando, com o numero de cnd" apo- Art. 9,' o govoJ•no fará poriodicamento ou 
lice,. o nome da passou segura~n. Ucm .comr~ o quando o julgue conveniente, Jnspeceio~a.r os 
cap1f.al assegurado, o prem•o ou p:es!.ilçao livros das companhias o, quando se veriilque 
annuoJ, e a quanto monta"· reserm referente a falsidade de uma doclaraçiio foi ta no in· 
à dita apolicc, no 1" de janmro do 1894. tu i to de defraudar o Thcsouro Nacional, pn· 

Art. 2.' O total das rcscrvns do todas as gnrá a companhia a multa dodecuplo'~' dilfo· 
apolices vigentes no Brazíl naquella 1l3:tn., do- rcnça. do imposto sonegado nn. tleclaraçao. 
vera ser empregado em valores nac•~nuos, Art. 10. Dentro dos ao dias da promul· 
taes como bens immove~s no terrJ~orJO da gnçiio desta lei as companhlos a que clla 

.Hepuollca, hypot/Jecns •obre propriedades 0 ""relere devm•ão communicnt• oficialmente 
immoveis, ac;õ~s de c~minbo.< do ferro, bu.n- no ministro das ilnançns que ncceitnmocom· 
e~s. emprez:t~ !ndustrino• ou ~utros "''~bole: promisso dns obrigações nolln prcscriptas. 
eidos no mazJI, ou em depOS!tOS 11 pmzo de Paragrnpbo unlco A que o niio nzor •el"l 
um uu_uo, pelo mc.nos, ern estao~lecimontos suspensa d~ permissÍio do thzer novo; ~on
bancui'IOS que t'unccwncm no Brn.ziJ. tl'actos do RO"uros no BJ•nzil limitando-se do 

A1:t. 3," AqiJel.lns . compnnllius do seguros então cm dea~nta a embolsar ~. prestações dos 
ilc VJdu. de remo JUS~JJicar perante o I{_Overno, seguros vigentes ttté es~a. dntn. o a executar 
dentro de sessenta dias da promulgu1;uo desta os compromis•os tomados contbi'mo os respe
Joi, que o total du• .rcsel'Vas do quo trat~ o ctivos contl'actos, 
artigo precedente e•til. empregado •lo. conlor· Al't. 11. Dadn esta hypotbese, si mais tl!.rdo 
midado com o exigido no mesmo ni•tigo, a comp~tnl!in resolvei• acceitnr ns obrigações 

Art. 4." Desde a data 1l1L p!•omulgn<;ilo dn presento lei devera pedir ao governo nu· 
desta lei, depois do deduzida do total <ln.; Pl'O· tol'Jzação com~ pelas leis vi,.mtcs devem 
mios ou pre:;~[jes rece~ldu.!'l D!l Bmzil por fnzoÍ·o· ns' compà.nhins estrang1~"iro.s que de· 
essas compnnld'!-' .• qu~>utJ~ ~~·ecisa pai'II ""'" S(•jnm tuncoloniLI' no territorio da UepubliCil, 
pe?.u.s geru.Bs, tilli!Rtrcm, dJ VtdCilllps o outl'Os o, concedida, u. nuto1•iza.ção. devel'IÍ. fazer no 
JJagamonto.s u.os segura.df>S, dovm::L,o rest.~nto Thcsom'o Nnciona\ no\'odeposito de gn.ra.ntia.. · 
ser totalmente couvm·tldo "" JUimu do c/· Plll'llgi'lLJlhO nnico. A companhia que. sem 
tado lll'\. 2". ""aautoi•Jznção, o dad11 o hypot/1~$0 do art. 

Ai't. 5." As di!.'" companhias do •oguros JO o sou paragr.lp\IO ucceitat• novos contra
ficu.m obrJgadus u J~iZCt' dccll!iJ• JWII.I. ngouchL ctos de so:.;"ut•o, te}'U. tle recolb.er no Thesouro 
pl'lncipal que t.ivc••om no Jlmzll talills ""pro- JO "f, d11s prostuçoes que por Isso haja embol
po;l.aa do scgUI'OH 11qul felt.llH, recusando ou sndo,ntó g uo solicito e obtenha a reforido 
IUlCOitundo·ns, nll.'lto CIIso, emlttindo "" 11!1011· IIUloJ'iza~ão. · 
CIJS definitivas. Em c~o do nilo Jlll;i<l!nento· dentro do 15 

Pa1·ag1·11pho unico ~i don!J•o 1Io quinze dia. 11ias de Intimada pela repa•tiçito ll'!'lll, serà 
J I · 1 • ' ' 1 .. •1 · •1 1 11 qunnt.la devida cobrada do dopo.s1to que, 
'o r~e Ht u. IL l' 10110~tu. P0 lt u~cmc u. 111 nc · como ••nrnntin. em v·rtude dn lei tenha. a 
pul uau llouvm• roowuL o olltL ombo sat• a " 1 • 1 , • 'I do 
<juonti~> eorl'cspondonto 11 Pl'lmolm PI'O"tndio ~om~nh ll foi~ no Thosouro NnCionn quan 
falta peJo p!•opoueuto. toJ'!l. o :·mgUI'Ol)lono comucou~L t'unccl~n~r. ... . . .• 
eJfoit.o, IJO/UII "'" 11pn/lco /1011\'C:!SO s/du Oll!it· Ar\. 1 •. o 1(0\~lno expedira rcoulamento 
tida, nüo pouondo nmis 11 oompnnhhl l'O· pnl~" bOI\ oxoon~uo dest:del, . 
cuslli•a. Snin dns sossõcs do :Senado, em 19 1le se-

AJo\, 6,' D rooonlwllimont.o o lirtnlilnçiio •1o.< tomhJ•o do IROJ,-l"i'IJili• D<~nwsiu.- JU<lu 
.slniHI,J'Ol'l ll fii~S rculnmH~IIiflfl tlns Kl!g'III'IUlOd, Nt!it•(l,- nouçalt•t!t' (,'/un•c.~.- J. nwwdd,
IIOVQ tu.m1wm tJOI' i!OIItilthll'lttloollooitlldo om HtttNnlo AutoJ·im. 
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E~-Jtn.udo n.poiutlo pelo numero do as~l~nn· 
tu•·as, VItO a imprimi!• para entra1• na. ordem 
do~ tmbalhos, 

oxccuç;õr.s summnrlns, oxccuçiics Horn fbrmu· 
ln,, som cstrcpito du juizo. 

O Slt. JoXo ConoEmo- Principalmente 
pelo' Darias, pelos Gumorclndo• o magmt 
catoJ•ua. O Sr •• Jonldm Cnlundn-At•ro. 

vcllo-mo d" hom do exp01lionto, niio Jlll'n 
tiuot• um tllscurso, maR parn tilzor um pro- O SR .. foAKI~I Co~TUNDA -Que Gumorolndo, 
testo co1tt1'lt "'"" lnvcrdndo oHJclnl publlcnoilt um c~tudllho, um cl•iminoso ttuo allfgalldado 
ultimamente cm Pariz. pt•ocuravn cham•r ú. o1Jcdionc1a dalol, prati-

Propositalmcnto mo tonho nO'a.st.nllo do rlis- ca.-;so es~J.s ntrocfllntlr.t~, cxcmudva.mcntõ con· 
cutir polltlca <Lctu•lmonte po1• 1110 motivo demnado.a, dcvilt sur punido por ollas; mas, o 
tlc d~conc!a parlamontnr. s11b0.,0 que 0 pro.zo governo, considerado como o exemplo da 
pr~s•dcnCial do nctual V!oo-Prcsidento da justiça, o que soubo dcho!lar a revoltn. que 'o 
llep~tblica e!l.il. ~ expirar, 0 comrtuanto s. Ex. mnnllilstou uc.to ptLiz, niio reprimir t.aes actos 
conttnuc a t•zcr no:ncaçi10s,a oxm•cot• cm toda do atrocidade, .é re~tlmento lamentava! I 
a sua plenitude as suas runcçõc•. totlnvia niio lnfalluncnto Sr. Jli'Csidcnto, C!ltú.naconscl· 
o apreciarei attendendo ;, condi~•iio que ucabo encia <lo !o< los, sabem multo• Srs. sonudores, 
de allegm•. sabem muitos Srs. deputados, so.bo gro.11do 

E' summamcnto doloroso e ncahrunlmdo•• porto do publico do Rio de .Janeiro que as 
tlo sentimento nncinMl 0 facto sobro quo execuções om Snutn Cathn.rioa e no Paraná 
vers!' o meu protesto .. Cu:npt•eheno:o que 08 o•pantnm. niio só p~la elovoçiio do numero, 
senttmentos do humamdn.dc de que este paiz como tambom poht cruc!dndo com que roro.m 
se tom achado na posse por tres qunrtos do felt.us, 
scculo no nível da civil'saciio que dovia "'" O Stt .. Too~QUI)t S.umr.Nro- E onde ó que 
perat•, o teve d> governo livro que passou consta Isto 1 , 
realmente far;am duvidar tln.• panas, dns d · 
crueldades que se prnticat·~m cm cot•tos E•t:L· O Srt. JOAICt~t CATUNDA - Agra eço atá ao 
dos da União. nobre sonndot• n apnrte que mo diL. 

Compt·ebcndo que esl.il. nos intere.ses do Ern do meu dev<r, nn quiLiidaile do eldndiio 
governo, hoje quo n revolta está sutr.Jeada bro.zllelro e senador, ter ji1 discutido esta ma-
l • d' , • torin nqui. 
tOJe que os o 10s at•rc,ccem, que ilqucm nas FnltCI, com fl•anqucz• 0 digo, fo.looi o. es;o 

sombras ~o desconhecido esses neto; de cruel· dever, pelas t•azõcs t(UOil.CIIboi de expor agoro. 
dado; fom moomo conveniente sem duvida e porqu~ esporava 11 occosliio opportuna em 
ao patriotismo brazileiro que niio Jb$sem co. que se abrisse 0 delJnto, e 0,ta era quando 0 
nhecidns no estra.ngeiro, rm certos centros · 1 t 1 1 c 
civlli•ados; infelizmento,pcró:n,isto não'" dó: ti us rc mnt•ec '" aprcsentnsoe 110 ongrcsso 
todo mundo conhece, b sómcnto uma eous~ ~!'~:dldas tomadas p>ra n rcpressiio ila ro-
que o nem: é uma espoc:o tle convenção Niio 0 nccuoo mais por isso: mM. garanto" 
tacitn daqnclles mcsmo:;quo, julganl!o conve. v. Ex. 0 "" s~oailo que. em tempo opportu. 
nlente calar ou occultar. reconhecem que a no, hei de ler a !is~~ tlc ~rande parto (porque 
vcrtlarJe rcsalta ue toda a porto. do todo" ó impossível\ doo executados êm 

1J.eftro-mo no >~eguinte telegramma que li SonLt Catharinn oRo Parn.nl•. 
bOJO no Jornal do Commercio: O telcgrammn olllcinl li>ltouiiL verdade, as 

• 20 ele setembro - o ministt•o plcnipoten. execuções_ se fl1.ern.m o do modo atroci~slmo, 
clario do Brazil nest'L cu.pital publicou um po,rque nuo houve nem n formalidade de 
telegrnmma amei•!. g;tl'llfJtindo, em nome do JUIZO, 
governo brnzi!eit•o, que durante a revolução Tenho concluído. 
e depois da revaluç-~o nenhuma pessoa foi 
t"usilnda no ParaniL ou em S1>nta Catharina. 

Foi excellento a impressão que causou 
C:lSI> declat'!tÇ'lo omciu.!. ,. 

Maior ainda seri~> a su.ti.lfltç-~o do to<los os 
bmzileiros, si, aoo app!ausos ~ue t!ispen~•
mos ao marechal como general, pttd•s•emos 
,iuntnr os que lhe dispensassemos como chefe 
politico de umn. ~açao e principn.lmente si 
"'''" verdaoleiro. n. impressiio que o nosso mi· 
nistro traosmittiu de Pnriz. 

lnro!izmente niio é assim, Sr. Presidente. 
Todo o munilo so.be que em Santn. Cathnriru>, 
q ue:no Parn.nU.,fora.m innurnern.:.JilS execuçües, 

ORDEM DO DIA 

Contlnúa adiada, por faltn. de numero, a 
votaçiio da~ moteria• constnntes da. ordem do 
dia. 

Contlnúaem 3•discussilo, c<~m as inrormo.
çoie! prootat!as pelo governo, a proposlr;iio tla 
Cnmnrn !los Deputn.dos, n. 89, de 1893, con
siderando em disponlbllidatla, para o elfalto 
de receber o ordenado garantido pelo art. a• 
uns disp03içõe; trnnsitorios da Constituição, 
o juiz tle direito Augusto Corto> de Amorim 
Gn.rcin. 
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O !io\J•,J,elte e Oltlelen(pcla ord•m) 
podo ao Sr. presidente que lho •hga si esta< 
mlbJ•mações prcstadll.'l pelo governo o remet
tidas ao Senado foram publícn1ias no J)ia1'io 
elo Uonorcsso. 

O Sa. P!lES!DENTE-Dosdo que não houve 
requerimento de algum dos Srs. senadores, 
níio havia raziio para serem publicadas as 
intormo.ções. 

O Sa. L~<ITE E 0!1'JC!OA. responde que o 
sr. presidente deve comprehonder que'" in· 
formações relativamente a esse projecto o,tíio 
om circumsbmcias ospecialissimas. O Senado 
discutiu o pro,jecto. Suscitaram-se varias •ln· 
vidas sol•re o direito que tinha este !'unccio· 
nario ao favor pedido; suscita va-so mais 
ainda a duvida si eiie deixaria de ter direito, 
justamente pelo fucto d6 ter o,govcrno sere· 
c~sado a contemplal·o entre os ,iuizes em 
dlsponibiiidadc, segundo n •l!sposiçíio trans· 
itoria dJL Constituif:íio, ou si o Poder Executivo 
considcravn-sojú sem competencia pQra con
ceder este fu vor, 

A questão collocad& neste ponto determi· 
nou a conveniencia de requisitar do governo 
inform•ções sobre esto assnmpto. ,\a se vê, 
portanto, que as informações é que veem 
trazer luz .ao Senado J,>~ra resolver a questão, 
para acccJtar ou reJeitar a propootçi\o da 
Camara, 

Sendo estas informo.çües um elemento es
sencial ,Para o julgmento do Senado, parece 
conven10nto que todo o Senndo tique inteira•\ o 
de taes infoi•maciles e possa reslllver com 
segurança. a. questão. 

0 Sa. DomNGos VICENTE-Do que íórma! 
O Sa. LEITE E O!TICJCA.- Publicando-se no 

:Diario da Congresso. 
O Sll., .Joi.o N&lv.~o-Estt. publicado pelo 

ll!inisterio da Justiça. 
, O SR. LEITE E OiTJcJOA. 1\eciara que ontilo 
tste lhe passnu como a muitos do seus collo
l!"s; procurou n infoJ•mo.ção no oxpodionto do 
~ouado. 

O SR. DomNoos VJCEN'r~<- EstA no expo· 
diento do Ministorio da .Justiça. 

O Sa. LErrE E O!T!O!CA respondo que, cm 
todo o caso, estt. se vendo que nao !louvo co· 
nhoclmento da mataria. Si oS!'. presidente 
quizesso accodeJ' às considernções q_ue acaba 
tloil>zer,podiria quo resolvesse, cm VIrttlllo do 
nAo torem •!do , publicada• no expediente do 
Souarlo as JniOJ•maçdes pt•ostadllS pulo govor· 
uo, quo a•liiiSSo a discussíio para amanM, 
mundun~o-ns publicar. 

SI ~Sr, ~residente Mo pudO!' fazer isto, 
~f!irm ontuo,Jiconça para ler ootllcio quo nilo 
c~nhc.wo, porquo não subo quaes u.s informa· 
çoo; pl'ostudll.'l. 

O 8r•, Pre•ldente-Não posso 
ncceder uo pcdidu do hom·ndo senndo1•, o uiudu 
que houvesse numero Jl!Lt'n vot!Lr o I'oqucri
rnonto, o regimento não mo pormittirin. accel· 
tlli-o ne•b• occn,ião, porque a discussíiojA tbi 
ndillfiu .. Só poderio sor accoito depois do dis· 
cuos4o o sómento para o fim de ser ·romcttida 
iL commtssiio. 

O Sn. LE!'l'E E O!TJOJCA -Iate era para não 
prejwllcnr o r\ireito do perJcionorio. como 
nilo ha numero .r.aro. ser votada a proposlçiio, 
podo ao Sr. preSidente pora mandar publicar 
no expediente do Senado as informações. 

N110 dooej~ que sei& prejudicado osto func
clonn•io, si tiver direito; e tJ<I•lo acontecer 
q uo o Senado, ,PC! o f!lllto do nuo conhecer as 
inlbrmo.ções, l't'JOite o projecto. 

Podo pnr conseguinte licença para lei' o 
officio e papms relativos a e; te a'sumpto. (Sao 
entregue.~ ao orador o,ç docl'men~o.ç petlido.ç, os 
quae.o; C3:aminn por n.lgtun t~mpn,) 

Tomando de novo a palavra, diz o orador 
quo !IS informo.ções do governo lhe satisfitzem 
e precisa apenas f~tzer uma consideraçlio ao 
Senado. 

N~t sua opinliio o juiz de que se trata tem 
todo o direito 11 ser uttondido (apoíarlos), por· 
que pelas proprias infot•ma•;õcs do governo se 
vô que fo>i a pedido declara•lo avulso pelo rle· 
crcto de l de agosto do 1891, quando ellejó. 
estava comprohendido nas disposições trans. 
lto!'ias d~t Constituição. que são de 24 de le~e· 
reiro de 1891, quan~o o governo jó. não tinha 
mais compctcacia para declarai-o a~ulso. 

0 SR. DOIIIJNOOS VICENTE- Níio diz na in
formaçlio quo olle pediu para ficar avulso! 

OSn. LErrE E O!TJC!OA-Sim, mas já o. ma. 
gisll'atura peJ•tencia aos Est!Ldos. 

O Sa. S•n~IENTO- Os Estn<los j4 estnvam 
constituídos. 

0 S11. DoMINGO' V!CENTE-ú pmlido íol UU• 
torior it Constttuição. 

0 SJt, LEITE E 0J'l'IC!CA-A Constituiçiio é de 
24 de fevereiro de 1891, e o decreto que o tle
cln.rou avulso ó de I de agosto de 1891, paste· 
l'lor ó. Constituiçíi.o. 

0 Sa. DOMINGOS VlCE~'TIIl- Pousei que era 
anterior. 

O Sn, Llil!TE E 0I'riC!CA, pro•egÜindo, diz que 
viu isto, mas não quiz t.lllar porque desde 
que o governo declarou que o juiz de direito 
pediu para ser considerado avulso, o Senado 
não tu!n duas atfirmativas: ·a palavra do go
verno eu. do interessado e. entro um o outi'O 
num ca:ur /JalatiCO! 

Eslli a declaração do m>nistro aonde se en
contl'lt que o juiz de direito pediu pura ser 
avulso ; e " ~ecluro.çíio do juiz de direito di
~ndo quo o!IO pediu tal, quo o requerimento 



• 

I 

I 

-

SB8BÃO EM 21 DE SET~MDRO DB 1894 41 

não foi dirigillo por ollo, portanto o orador 
vncill~. 

AbandunnrU. esto ul'g-urncuto, pot•quo en
contra outro mn.ia J'ol'te. 

Em I do agosto do ISO! o governo niio tinha 
mais com potencia para doclnrnl-o .. vulsn; o 
que •levln tllzer era cspcraJ' que os Estados se 
constitulssem para VBI' os q uo tlca.vnm cm dis
ponibilidade. l'ortnnto, ainda que elle ti vosso 

.. requor•ido, ao governo não competia mu.is do· 
clarnl·o n. vulso. 

O Sn. ALMEIDA BAitRETO- Elle não rc· 
quoreu. 

0 SR. LEITE E 0JTICICA-Si não requereu, 
mais razão tom cllo de ser attendillo. 

Mas o ora., lar argumenta em. virtude tlos 
tllctos, e, pela proprla lei, clle tem direito a 
ser considerado •lontro do art. 0' llas di,posi· 
ções transitarias. 

Todas est.ns infm•mnçües combinam r.om o 
projecto e por isstjulgo. que a pr•oposi~·iio d1L 
Camn.ra do.; Deputados deve ser nccei tJL pelo 
Senado o d11ril o seu voto por osto Jllct.o. 

Ninguem mais pedimlo 11. palavra, enccr-rn
so a discuSBiío, ficando adiada a votaçii<• per 
falta de numero. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente 
dec!al'a que dara a palavra ao Sr. sen<tdor 
que a queira para assumpto de expcdionte. 

O flilr .• João Dnrh:.Jho lembra ao 
Senado que, por occnsliio de discuti!· o novo 
regulamento dos telt~gra.phos, se referiu aos 
!netos que a commissão apresentou Cundlt· 
mcntando a sua opinião para o numero dos 

. telegro.mmas oJUcJaes, palavras, pl'e\~O o tu~ lo 
mais; tornou saliente que esse quadro tinha 
per fim mostrar que os telcgrammlll' expedi· 
aos pelas autoridades cstuduaes eram em 
grande numero a excessivos, nílo viu entre~ 
wnto mencionado o numero •lesses tclegram· 
mas. 

Como eeta ma teria é de muita importancia 
e o Senado tem de tomar uma dclit>eração c 
além disto é muito po;aivel que volte u. esta 
mesmo. mo.teriu, otrereco ao Senu.clo um re· 
querimento para que se peçam inlbJ•maçiles 
ao governo n es.~e respeito, mencionando na 
informação qual o numero de tolegrammas 
expedidos pelas autoridades cstadun.es. 

Ainda a este pr•oposito tem o m·atlor· de 
abusar da benevolencia do Senado, pedindo· 
lhe a approva,ão de outro requerimonto. 

O Senado had" recordar-se do que, passando 
uma revieta perfunctor·ia pelo ullimo rcgu. 
lamento expedi tio pelo governo, notou que 
bnviu. muitwl di.sposi1.~úes om que o g-ovci·no 
tinha excedido os limites da taculd<tdo que 
tem p!Lra fazer os t•cgulamentos na reforma 
•lo regul11mento expedido pelo govm•no p!'O· 
visoL'io; mostrou quo o novo regulamento 

~an11.t!o Vol. IV 

tinha ontrado pelo codigo commerclal, pelo co· 
digo pemll e ató pnlodo processo. Deix~ndo do 
moncioniLt' outras dtevo~ic;üc~. cit.u.ra '!' do 
ll.l't. 50 que traz uma dJspo>iic;iio cul'iosissJma.: 
ó a pena da perda do emprego para os tele· 
g-rnphi~:~tas que so ca~arcm com pessoas ex
tranlllls iL repartiçilo e a outra para os tele· 
graphistas quo niio so casarem com empre· 
gados da mesma. repo.rticifio, 

VOZES-Oh ! Oh ! ( W•os.) 
O S11. ,JoÃo BARJJ.\LUO-Ora, comprellen~e· 

se quantos projulzos pedem resultar dalu e 
que dlsposh.~ü:a tymnuica ó esto. com que to"" 
vao otrender a este sexo, que ss. EEx. tan 
aprecillm, e que ó a gloria dos ol!JOS e a. dor 
dos cornr;ões. (Risos.) 

Desf'jo., Portanto, que n commissão campo· 
tente. revendo o regulamento, proponha as 
altcra1;Ões que forem proc:isas paro. que fique 
dentro da li>oulclallr. que to1n o governo. 

Vecm á Mesa e SJ1o succcssivamcntc lidos, 
npoindos e posto~ em 1liscu~são, encerra.nd!>
so cstn. sem debate e adiando-se a votac}JlO 
por falta do numero, os seguintes 

Reyum·imencos 

Requeiro que se requisite do Poder Ex· 
ccutívo 11. seguinte informn.çiio: 

Qua.ntos tcleb'J'ammas foram expedidos em 
cada um dos annos de 1890 a. !89~ por auto· 
ridatles estadu:tes; o numero total de pala· 
vrn:< e impoJ•tu.ncill da taxa tlelles 1 

Sala das scssilcs do Senado, 21 de setembro 
de 189·1.-Joao /Jal"ulllltO, 

Requeiro que úCommissiio de Justiça eLe· 
gislaçiio se mande o regulamento da Repar· 
tiçiio Geral dos Telc~rapl~os .. a.pproyado por 
doo reta n. 1663 de 30 do Janerro ultrmo, afim 
de quo a mesma, commíssi'io vet•tHqne, em 
ti•ce do decreto n. 193 de 3 do outuh~o de 
!803 e da anterior lcgislaçiio, quaes as dtspo· 
siçiles do referido regulamento que excedem 
os tt~rmos da a.utorisa~ii.o co~cedido. 0.0 go
vet•no para u. reiOrmo. do servtço dos telegra .. 
phos o proponho, em resultatlo d~seu cs}udo, 
a t•evog-a~·üo tios artigos ~uja iltspos\çuo es: 
teja t~ra das bases e:;tatUidiiS no citado de 
croto n. 102, quer por se apartarem dnle· 
gi•lat;iío não alteJ·n~a por el!e, quer por tm· 
~erem n.ugmento uu.u autot•tso.do do despem. 

Sala das scssõos do Senado, 21 de sotembro 
do 189~.-Joao Barull/lw, 

O Sa. PllEsJDESTE nomeia o Sr. Gonçalves 
Chavos par·a sub.;tituii• o Sr. Leopo!do de 
Bulhilcs, na commissü.o de constltulçao, du· 
ru.nto a. sutl. u.usoncia. 

" 
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Nn,ln mais hnvontlo n tratar. o Sr. Pre•i
flcnte 1lcsignn. p:.t.rn onlcm tlo dln. da. scH.~iio 
seguinte: 

Votn.ciio, cm tliscussão unlcn., do. t•ed11cçüo tln. 
emenda elo Senado, substitutivn dn propo;i
çilo da Cnmni'a dos Doputndos. n. 5, do 1801, 
considerando telo,::-rammns officincs os quo 
lbrcm expedidos por autorltlndo" l~Jlcracs o 
csto.duac~ no cxorcicio do suas t'uncl;üc:-~ ; 

Dita cm }n 11iscussiio do pr1~ccto elo Sonntlo, 
n. 27, do 1804, pJ•ohihlntlo o recobimonto ele 
sentonclndos no presidio do Fernando de No
ronha; 

Dita cm 211 discussi!o do p!•ojccto !lo Sonnilo, 
n. 25, do 189-J, tJ•nnsferlndo pnm o Estudo do 
Pal'ti. dlvot•mi pl'OIJl'iou nacionncs. de que a 
Uniii.o nilo precisa. ; 
· Vota.ÇliO em Ja discussiio tln. pr•oposioã.o da 
Camnra dos Deputados, n. 89 I! o 180~. cousi
dcra.ndo em disponibililludc, plt'lt o efl'eito do 
t•ccebor o ordon:Ldo garnnti1l0 pelo al't .. nn do.s 
disposições trn.nsitorin.~ dn Constituição, o 
juiz de direito Augueto Carlos tle Amorim 
Garcia. 

I..evuntn-so n. so~sií.o â I hora e ~O minutos 
~n tarde. 

{) ~~~ SESS:\.0 E"[ 22 DE SI~"l'ElrDRO DE J 804 

Prcsldcmcia do S1·. Ulmldino rio .tma1•at 
( vicC·J n·c .. ~l'tf au r tJ) 

SU~IliAlUO- J,ottUL'a iln nc~u- AJipro\':l~Üo 1ln mos· 
1111\ -l~lL•L:IliL:NL'I~- Á]lJLro\'rl.f:iiu d11 L'ULILIUr!monto da 
Conqmuhin (ittrnl dt' mullwmruantuM 1 n :\fn.rnnhãn, 
lllltliLltlu \'rorog-nt;iin tiH pr:~11o Jt:Lrl\ hmn~"'Lrw:iin tln 
l~~trndn 111 l:orrtl d~:~ Cnxinll n Cnj1ML]r:tM- AJIJIL'Ll• 
\'iii: ii ti du th1111!1 rC."JIIIIr\rnuntoM do Sr. Juii.n lhrüulho, 
nru·u~untrulo• nn. L'US!Liin nntoL'iHt•- 0!!111~~~ 110 nu.
Appro\'1\I,'ÜO dn. L'mlnt:~·iio da H:nontln. IIY!JiL!tuth•a tio 
!"l!nntlo, 1~ propoKI':ii.u tia Cnumra tlcM llollll~ntlnK u. !'"t, 
tlll iS.H- A]tprn\'Oç~n tlmL Jtrojt•ctull do ~llli!Uio 11, 2':', 
do 1S\l~, n Jl, :!5, cln IS\1\- A pprnmçii" tln lll'llJIIl" 
Mlcii.(} tln Camnrn. t!llli l!~!llltaduM 1 11. /l\), 1lu iSO:I
Ordum do dl:\ ::1. 

Ao meio-dia compaJ•ccom os 28 Sr•. sena· 
dores seguintes : Ulm.ldino do Amaral, Joii.o 
Pc~ro. Joilo Neiva, ,Jonklm Catun~n. Jonqulm 
Snrmonto, Frnncl!co Mnchndo, Antonio Baonn, 
Cruz, .João Cordoii'D, Almino Alfonso, .losó 
!lcrnar<lo, Ollveil•a Gnlvüo, Abdon Milancz, 
Almeida Bnrrcto, Joaquim Pernambuco, João 
Bnrbulho, ltcgo Mello, Leito o Oiticica, Coelho 
o Campos, Mnnoel Victor! no, Virgilio Dnmnsio, 
Snl~nnhn MtLI'inho, Gonçalves Chaves, C. Ot· 
tonl. Joaquim do Souza, Silva Conedo, !to· 
~rlgucs Alves c RamiJ•o Barcellos. 

Deixam do comparecer, com cn.usa. pa.rtlci
pndn, os Srs. semu.loJ'cs Gil GoulnrL, Mnnool 

Hnrn.bt, Gomes do Castro, Cunlm ,lnnior, Piro~ 
FerJ'elra, Coelho Rodrigue•. Jonqulm Corrên, 
MenHia< de Gusmão, Rooa .Tunlor, Lcn!lllro 
Macio!, Domingos Vlconto, .Jonqulm Feliclo, 
Aristides Lobo, Prudente do MOI'tLes, CtLmpos 
Sallt1A, Leopoldo do BulhõcH, Gomwoso Ponce, 
Aqnlllno do Amnrnl, Santos Andra1lo, Rau
llno Horn e Pinltolro Mnchndo; o sem caustL 
pnrticlpntln os Srs. Nogueh·n Accioly, Ruy 
Barbosa, E. Wttntlenlwll< e ,lonqulm Mur
tlnho, 

Abl'e•SO O.SCSõ;~ÜO. 

E' lidn., postn. cm discussão e, niio havendo 
reclamnçües, diL·so por npprovudn a nctn. tln 
sesaü.o anterior. 

Cornpnrccem, tluranto a sessilo, os SJ•s. se
nndol·csEugonio Amorim, Qnintino Bocuyu va, 
l.npór e Esteves .JnnioJ'. 

O Sn. 1' SECIIETARIO dti conl:t tlo seguinte • 
EXPEDIENTE 

Tolt'grnmmn ~e Aracn.ju, datado do 21 do 
corrente, conc1:1hhlo no~ termos seguintes: 
•Continuam aS<ollantcs Pnlaclo; poder apoiado 
oxclt1sivu.mcnto 1brf.~n. policia. o commnndanto 
33'. Populnt;üo o poderes estado meu lado 
ft.!dcr:u:ii.() violado. conscrvnçii.o govcruo in· 
tJ•uso. Nno preparo J'COC~ilo po1• confiar in· 
toJ•vonçiio Potlor Executivo Unlilo, não sncrl
(icJLI' vldus. Em vista disposto art. 0" ns. 2 o 
3 Constituiçi\o Fc~oral, pedi no Exm. marechal 
Vico·Presidonto lntervcnçii.O restabelecimento 
governo constitucionnl e tronquillidndo pu
blica. - Cala:a'"• presidente.~- Inteirado. 

O SR. 3" SECitETAniO (sarvit1do de 2") lU e 
ficlt SOI.ti'O 11. IOCSlL p:l.l'U. 801' c.liSCUtido nn. sessão 
s~gninto, depol:o; de impresso no Díurio da Con· 
!Jl't.'s.w, o seguinte 

P.\ni~CER N. 12·1 DE ISO~ 

Rctlacçt1u 

O Congresso Nacional tlccre!JL: 
Art. 1.' E' fixa~o o prazo de dous annos 

pnrn que ns companhlns o'trangoirns que 'e 
entr(lgam á. nnvcgnção de co.Lotagem entre os 
!Mndos do Para e Amnzonns, so nnclona· 
lisem tle nccOI·do com· os disposl1:ücs da lei 
n. 123, do 11 do novembro do 1892. 

Art. 2.' Revognm-so ns disposições om con· 
traria. .. 

Sala ,]ns Commissõcs, 2t do setembro tle 
1894.-J. Jmrqubil de Sou:n.-J. L. Coelho t: 
Ct.WijJDS • 
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E' lido~ posto em tliscussã.o,quo ó cncerratla 
oom debato, adiando-se n. votoc;iio, por fltltn do 
numt:noo, o requerimento rol1tttvo ao ~cguintc 

As Commissúcs i.l(l FinfLn['ns o Obru.s PuLii
cns, tendo examinando n. p'roposição n. ''2 diL 

·CamM'!L dos Deputtdos, m qual ó r"levn<la" 
Companhia Gct'lll do Melhoramentos do Mn
ranhiio <la multa cm que Incorreu por haver 
oxcerlido o pmzo fixado para n lnaugnraçüo 
da ll•trada do !'erro do Cnxios !L S. Josú de 
Cojazelros, niio oncontroram nos papeis sujei
tos ao seu estudo escl~>t'ecimentos sobre os 
motivos que lovnmm o g-overno n. negar IL 
companhia o quo n Camrtra lho conC!ido o 
portnnto, julgam ncertado niio se dar pare: 
eer sobro o assumpto sem se J!edir inlht•ma· 
(•iles ao mesmo governo. 

Sala dos Commissães, 22 do setembro do 
1894.-Joaquim Pernambuco.- Leita a Oili· 
cica.- Ramim Dw-cat:o.~·.-Manoct Victtwúw. 
-Rodrigues Alvcs.-AntolliO BíleHa.-Salda· 
nT1a Marinlto. 

O lilr. Leite e Oltlelen <li?. que 
niio o traz tí tribuna o interesso de uma com· 
panbin; quaosquer que olles fossem, desde 
que se Jlmitassem ao interesse particular, do 
modo algum obrigol·o·hia a occupar a atten· 
ção do Senado. 

Si usa da pnlavt•a sobre o. assumpto do que 
se vae oocupar, ó por estarem envolvidos 
nello: primeiro. o interesse do Estndo que 
tem a honra do representar ; segundo, o in· 
teressc publico o relativo nos Est~t•los da 
Unliio, principalmente os do norte do Bt•azil, 
no problema gorai que devo preoccupar o Se· 
nado no momento : a nacionulizaçiio do com· 
mercio de cabotagem. 

O Senado ouviu ha poucos dias a discuasiio 
sobro o projecto apresentado pelo nobre sen~t· 
dor pelo Paro, em que ficou bem accontuada 
a opinião goro! sobre a impt•ot•ogabilitladc 
do prazo para ser problbido o commorclo rlo 
cabotagem para os navios cstram~elros; esta 
probibiçlio começará a ser etrectiva a 11 de 
novembro proxlmo, ou de boje" ·19 dln.s. 

Quer isto dizer que, neste curtisslmo osp>ço 
de tempo, torá o commorcio intor·estadual de 
começar a ptlSSar pela crise da redueçilo dos 
seus meios de transporto, arredados deste 
pela prohlblçiio legal, todos os nuvios estt•au
gciros. 

A prevldencla dos que <lirigom os negocies 
publlcos deve indicar, como uma necessidade 
urgente c lnadlavol onvidm• todos os meios 
para que o palz sofft•Jt o menos po>Sivol, nesb• 
iípoca pt•oxirna, fltcilltando, quanto puder, i• 

navcA"ar;ii.o nnclonnl os rccur.:~os para. desen· 
voJvel'. n.ngrncnt:n· os nu.vios quo ao entro· 
guom uo commercio <le ctLbotngom, Incitando 
mesmo tL industria pat•ticnlar !L desenvolver· 
so o n.uxilia.ndo n.tá, tlcntro da lei, a na. voga. 
çilo naclonnl que vao assumh• a importnnciiL 
do e.ttcnrlor tt todo o sm·viço dn costeng"em. 

Um proteccionismo born cntomlido ú n. mi:-!· 
'ií.o tios )Jodores publico" ne•to a..sumpto e 
neste momento: vuc f11It.n.t• o elemento estrrm· 
gciro 11. u.uxilim• o~ transportes o cumpro nilo 
de\xo.t• o commercio sem {!Odor Ih.zet-o, o que, 
alem <lo prejudicat• a economia nacional, dos· 
moralisiLrin a conquista diL boa itlóa: a. no· 
cionallzru;iio tln. cn.bot1\gom. 

ProoceuptUla por este pensamento, o oro
dor ouviu, lm pouco• rlios, a roclamnção Mta 
pelo nobre senador P'lo Espirita Santo sobt•o 
n entrego. úo vupr,r Pmwdo, detido pelo go· 
VCl'OO pot• luwel-o tomado aos revoltosos, o 
mais 80 a.ccentuo.rnm os desgosto.:s quo sor
fl'la llOr ver o sou E~tatlo, Alu.gôas, n. que 
pertence tambem o Sr. Presidente da Repu· 
blico., privtvlo do concurso da unica via de 
cmnmunicn(iío regu lur que tom bojo, depois 
que fúl obri~ado a ficar privado do concurso 
prestado ao seu desenvolvimento oeonomico 
pelo Royal Mail, com a suppressiio da escala 
dos vopores desta comp•nhia• no p01•to do 
Mocoió. 

Alngôas tem unicamente os vapores do 
Lloyd Bt•~tzllcit•o como transporto e relações 
dlreottts com esta capitnl ; o commorcio irn· 
portanto entretido com o sul se fazln por 
estes vapores, em dins certos, um em coda 
oito dias, ou quatro por mez. Voiu a revolto, 
verturbarnm-se as relações o hoje ha a maiot• 
trrcgulnridado neasns vingcns ; no mez col'· 
rente bouYe um vapor n. 5, o hoje iJ que ao.biu 
o f'Cgundo. 

Hontom vciu·lho i.s mãos o t•elatorio apre· 
sentado ti. asscmblóo. geral dos nccionistns, o 
n.hl estiL menclonutla. n. causa. dessa. it•rcgula• 
ridade tiio pt•ejudicial aos interesses com· 
morcines do'"" Est:1tlo,bom como aos do todos 
os Estados do norte, it•rogularidndo que muito 
mttiores prejuizos terà de cn.usnt• em breve, 
pelo tllCto da Mcionalizo~ii.o do. 01\botngem o 
porque vao começar a soii•a do osoucnr. 

O governo conserva ern sou poder sete nn· 
vios tla companhia, uns tomatlos aos revol· 
tosos, outros fretn·los Jmra servirem de cru· 
zndorcs. 

N11o censul'll. o ~ovorno por consm~var om 
seu potlor esses na. vias : acredita. que, em vez 
do censurar actos que se expllca.m pelas con· 
úiçõos anot•maes du situação após a domlna~iio 
da revolta, vale muito mais, ha muito mD.is 
set•viço a prestar uo publico e no paiz, Iom· 
brantlo ao governo a convenlencla de certas 
mcdilitL~. clucirlnnrlo·o com uo verdadeiras 
doutt•ina' o mostt·nnrlo-Jho os proJulzos quo 
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ovitllri\ de acto por ollo protlcndo; isto ó o governo pcrmittiu à companhia viver, n[o 
pratico e util. a considcra.ndo cumplioo du. revolta. 

A tribuna do Son11do pormitto esta olucl· Ha contracto com a companhia, que o go-
dn.çii.o. vol'no mnn,lou oxccutu.r; lembra-ao que do 

Desconfia que 0 governo conserva em sou junllo om deanto. 
podor os navios tomados aos revoltosos poi· Como consorv~t em sou poder navios inartl· 
considcral·os preso. do guorm. tomodn no vos. o. ao estragar na bu.hiu.do Rio do Janeiro, 
inimigo e portanto cabo·llio 0 direito do como o Magfia, o outros, em sou serviço, pa
conslderal~os sons; ouviu mesmo cstu. opinião gnndo frete, como o S. Salvadm· e o Santos, 
d 1 navios cxcellcntes pn.M passageiros, ffillB que eaguem. t · d se os rn.gnm como nn. vtos (l guerra. som no-

Devo declarar quo ••ta opiniiio niio ó ver· cessidnde 1 o governo tem hoje torlos o• navios 
dadeirn.. dn. esquadra., tn('OQ:; o Java-,.y, o mais os na, .. 

Os principias quo regulnm n.s ~resii.S, cbn.- vias do. Frigorifica. e .o Benjamin Constant, 
mudas no direito internacional, lera rle guor- ·chegado ultimamente, Niio ó tempo de resti· 
ra, prohibem ab<'olutamente ao inimigo con- tulr ó.s companhias do nrtvegaçüo os navios 
siderar propriedade sua os bens particulare; q uo siio seus, concorrendo assim para nu· 
aprisionados; o inimiJ:to toma posse dos gmentnr os elementos no gra.ude serviço que 
navios, armamentos, paln.cios e outros bAn~ n mn.rinhn. mercante nacional serú. chnmadn. 
aprisionados ou occupudos, ató ~ue o trtLtarlo a desempenhar. de hoje a 49 dias? 
de paz regularize d11finitiva.mente a quem Lcmb,•a. a convonicncia. desta. entrega, qnf) 
competo a propricdnde. vae evitar grandes prejuizos aos Estados do 

Isto que se •Jâ. no. guerra com o est1•n.ngeiro norte, entre o:; qua.os estú. o 1le Alngôa~, que 
rlevo appllCllr-so, com a noeessarit• restrieção, representa o pelo qual sabe quanto se ompe-
águerra civil, . nha o Sr. Vice-Presldente da ltepublica. 

O Estarlo aprisiona navios aos revoltosos e Sabe que ns companhias pOdiam recorrer a 
guarrla.os em sou poder, attl que se vorifique um pleito para haver o que é sou; mas isto 
a propriedade. consumiria tempo e julga do mais vanta· 

SI pertencem aos rebeld•s, ninguem re- gern lembrar ao governo a. conveniencia da 
clama., por serem olles elemento:-~ de um entrega. 
crime e o governo oe incorpot•a aos bens na· Vem a Mesn, ó lido, apoiado e posto em dis-
cionaes. cussão, que ó sem debate encerrada, o se-

Si, porém, o.ppareaom Oil (lo nos e reclamam guinte 
n propriedade, provnn·'o que não foram crimi
nosos, niio bil direito algum par" que o go. 
verno detenha estes bens, com prejni,.o dos 
legitirnos proprieta.rios. O governo faz o mes· 
mo que a policia quanrlo apprehende objectos 
roubados: entrega-os desde que o dono os re
clama o se vori1\ca " propriedade. 

Era o Lloyd Brazilefro conspirador o con· 
correu com os seus navios para a revolta do 
dia 6 de setembro 'I O relatorlo, que tem em 
mi'ios, prova o contrario. 

Neste vê um olllcio, com data do 9 ola se
tembro, em que o presidente da companhia 
communica ao governo e ató que acautelou 
n quantia de 1.140:000$, a bordo do VrLpor 
Plauata, chegado no dia 6, do norte, recolhon. 
do-a o.o Thesouro; '})ediu provultmcias a.o go. 
verno o entregou-lho todo o materinl. 

Posteriormente o governo celolwou contra· 
cto com a companhia paro o serviço proviso· 
rio da Bahia a Manrios o do ~!ontovidóo a 
Matto Grosso; mais tar·do ncccitou a reforma 
dos estatutos com o. clausula da nomeação do 
um directo!' pelo governo o nomeou esso dl· 
rector. 

Prle ,do parte este Jilcto que niio .lulgu. do 
convemoncliL o perigoso como sociaU;mo do 
Estarlo, condomnarlo /'elos prlnclplos de direi· 
to publfco, para acce tiLI-ocomo prov" de que 

Requeiro que se solicitem do Governo as se-
guintes informações : . 

Qual o numero e nomes dos navios perton
contcs ii ernpreZIIs particulares, <los quaes 
esr ~ o Governo de posse, em virtude da re
voltfl rio 6 de setembro! 

Si lm re,lrtrnnçiio para a entrega <lesses 
navios u qunes os reclamantes i 

Si estes navios siio considerados presas de 
guerra e, como ~11es, pretendo o Governo 
incorporal-os ~ armada nacional. 

Sala das sessões, 22 do setembro do 1894. -
Leito c Oiticica. ' 

Verificando-so a presença do numero Jogai, 
procede-se ~ votação das matarias cuja dis
cussão ficou cnccrrn.dtL ncstu. e ·na. ~essiio an-
terior. . :' 

"' approvndo o requerimento do Sr. Leito 
o Oitlcicn, pedindo informnçiles sobro os na
vios do emprezas particulares~:de que o Go
verno se aci1a de posso per oJTeito da revolta 
do 6 rlo setembro. . ,,. ·. 

E' !Lpprovado o requerirnoato tio Sr •. João 
Barbnlho, petllndo lnformaçilos sobre o nu-
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moro de telcgrnmmn.s oxpodidos nos nnnos 
do 1800 a 1802, por autoridn<les cstaduno•. 

E' n.pprovn.clo o mesmo requerimento do 
Sr .. loão Bnrbalho, p(~dindo quo vú. {L Com mia
silo do Justiça c Legislnç:lo o rog-ulnmento da. 
Repartição Geral dos Tolog-raphos, appro
vado pelo decreto n. 1603 do 3u do janeiro 
ultimo. 

E' nppi'Ovado o requorimcnto dns Commis
sões de Finanças o Obras Publicas, pedindo 
que se ouon. o Govel'no :;obre a proposic:i~o 
da Camn.rn. dos Deputa,lo~ que relovn. a Com· 
panhht Geral de Molhm•amontos do Mara· 
nhíio da multa em que incorreu por haver 
oxcetlido o prn.zo fixado para. ino.ugurn.çii.o ela 
Estrada de Forro do Caxias a S .. José de Caja
zelras. 

ORDEM DO DIA 

Vota-se em discussão unica e é approvadn 
o. redacção da emenda do Senado, snbstitu
tiva 1la proposiçiio r la Gamara dos Deputarias, 
n. 5, de 1894, consider~tndo telogmmmas 
officiaos os que forem expedidos por auto
t•idndcs feclernes o estadoaes no axercicio de 
suas funcçõcs. 

Vota-se em 1" discussão e é approvado ~ 
passa. para 2·1

, indo ante;; ti. Commissão de 
Justiça, o proJecto do Senado n. 27, rle 1894. 
prohibindo o recebimento de sentenciados no 
presidio de Fernando de Noronha; 

Vota-se, cm 31\ discussã.o, ó approvado e, 
sendo adoptado, voo ser enviado a Camara 
dos Deputados, indo antes iL Commissito de 
Redacçiio, o projecto do Senado n. 25, de 
1894, tmnsferindo pam o Estado do Paró. 
diversos proprlos nacionaes de que a Uniiio 
não precisa. 

Vota-se em 3" discussíio o ó approvada, em 
escrutinio secreto, por 28 votos cou tra. 4, a, 
sendo adoptado vae ser enviada iL soncçiío 
presl•lenclal, a proposiçiío da Camara dos 
Deputados, n su, de 1803, considerando em 
dispnnibilldado, l'ara o atreito de receber o 
ordena.rlo garantulo pelo art. 6" das dispo
sições transitarias da Constitukiio, o juiz do 
direito Augusto Carlos de Amorim Garcia. 

Esgotada a mataria da orrlcm do dia, o 
Sr. l'residento declara que daró. a palavra 
uo Sr. semvlor que a quelm para assumpto 
do ~xpediento. 

Ninguem pedindo a palavra, o Sr. Prosi· 
dente convida aos Sl'S. senadores a se reunl
rom em sessiio secretn na. proximo. segunda· 
t'eh•a, ao meio-dia, atlm do Sen .. do tom01· co· 
nheclmento da· uomeaçíio do Dr. C11ndldo 
Barata Ribeiro para o cargo do juiz <lo Su
premo '!'ribunall'edcro.l, e designa para or· 
dem do dia da sessão publlca que se real!-

sará, st houver tempo, dO!lOis da. sessão se· 
crctu. : 

Discus~íi.o unicn 1ln. rcrln.cção do projecto do 
Senado n. 10, de 1894, lixando o pmzo para 
quo 1tS companhias cstrnngeir·ns que so entre· 
~am à nnvegaçfio dtJ cabotagem entro os Es· 
to.rlos do Pal'it. e do AmnzonllS so naciona.lisem 
de nccordo com ns di::;po~ições da.loi n. 1123 
do 11 do novembro de 1892 ; 

I u discussão do pro.iecto do Senado n. 28, 
de 1R91, sobre companhias de SOifUro de Yida 
estrangeiras que t'uncdonn.m no territorio do. 
Repu hlica; 

Tro.ba.lho de commissüos. 

Levanta-ao 11 sessão ú. I hora. o 20 minu· 
tos da tarde. 

'·, ---·-·--·-----
93;' SESSÃO EM 2·1 DE SETEMBRO DE 1894 

Presirlcncia do Sr. UlJaldino do Amarat 
(1Jice-presidente) 

:-lUM~CARJO - J .. elturn. da actn.- AJlprovnçi.o dn mfls
tn&- r·:xr•rmlll:fTH- lliSCIJrllfl do Sr. Co~tlho Ro .. 
drignet -orum~1 Jlll lll4- "-PPNVn.t;io dn. rod ao~io 
do prnj11ctu do SeMcl<l, n. iO, tJn 180.f.- Dilcnrso do 
Sr, J .. olh' e Olticrctl-Ordnrn do diA 25, 

A' I boro da tarde, depois da sessão se
creta, comparecem os 34 Srs. senadores se· 
guintes: Ubaldino do Amaral, .João Pe·lro, João 
Neiva, J. Cntunda, JoiLquim Sarmento, Frnn
cisco Mrtchn:1o, Antonio Ba1~na. Pires Ferreira, 
Cruz, Coelho Rodrigues, Jtiio Cordeiro, José 
Rernordo, Ollveira Galvilo, Abdon Milnnez, 
Almeida Barreto, Joaquim Pernambuco, Joilo 
Barbalho, Rego Mello. Leito e Oiticlca.Coelho 
e Campos, Monoel Victorino, Virgilio Da
mllSio. Eugenio Amorim, Domingos VIcente, 
Q. Boeayuvo, Snldonha Marinho, E. Wan
denlwlk, Gonçalves Chaves, c. Ottoni. Ro
drigues Alves, Silva Cnnedo, Joaquim Mur
tlnho, Esteves .Junior o Ramiro Bnrcellos. 

Deixam <lo comparecer com causa partici
pado os Srs. senadores Gil Goulart. Manoel 
llaruta,Gomcsdo Castro. CunbaJunlor,Almino 
Alfonso, Joaquim Correio, Messias de Gusmão, 
Leandro Maclel, Rosa Junior, Lapór, Aristl· 
rles Lobo, Joaquim Fellclo, Prudente de Mo
raes, Campos Snllos, Leopoldo de Bulhões,Joa
quim ~e Souza, Generoso Ponco, Aquilino do 
Amaral, Santos Andrade, Raullno Horn e Pi
nheiro Machado ; e sem cansa particlpndo os 
Srs. Nogueira Acoioly e R~y Barbosa. 

Abre-se a sessão. 
E'lldo, posta em discussão e, n[o havendo 

roclomnções. dá-se por approvada a acta da 
sessíio anterior. 
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O Sn. 1° SECRETA mo diL conta do soguint.e 

EXPEDIENTE 

Oficio do .MiniHtorio d1~ .Tustir.~tL e Nílgocios 
lnteriorl!S, de 22 du cot•ronto, dcvolvon
do, do ordem do 81•. Vico·Presirlent.o "" Rc· 
publica, ti. esta Cu.mu.ra como incirt!loro.. o 
autographo da Resolução do Congresso Nuclo· 
na! que concedo permissão a Antonio Mcdoi· 
roa da Silva para. novn.mento JlltJ.tt•iculn.r-se 
no I' anno do curso modico da Fnculdado dcs· 
to. capital, e ú. qual foi negadn su.ncuã.o pelos 
motivos constn.utcs da exposição que a. este 
acompanl1a. 

El<rOSIÇÃO A QUE SE llEFEllE O OFFICIO SUPRA 

Nego s::mccü.o, nos termos do art. 37, § Jn, 
da ,Constituir;ão Federal, por ser contmria 
aos interesses dn Nação, ,; resolução do Con· 
greiBO Nacional que concedo permissão a An
tonio Medeiros da Silva, el<·niumno matricu
lado na primeira seria do curso medico da 
Faculdade da Capital Forleml, no anno de 
IBB5,parlL novamente mutrioular-so, lndepen· 
dente da prestaçiio do qualquer cxJLme pre· 
paratorio, 

Em tempo algum matriculou-se na Facul· 
dado de Medicina dest<L capital o cidadão do 
quem trata a mencionada resolução. 

ApenJLs em 1886 requereu ello ao governo 
a sua mJLtrlcula naquello estabeloclmonto de 
ensino, prevalecendo para esse clfeito o 
exame do algcbra quo presotrlL na antiga 
Escola Naval. 

Não sendo attendido, porque n[o o pe1•mit· 
tlam as disposições om vigor, renovou em ou· 
tubro do anno Jl!LSSndo o sou pe~ldo, sobro o 
qual foi prollmdo idontlco despacho. 

Isto posto, ó manifeste. que a matricula 
desse cidadão lmport<Lrla em favor persona
Jisslmo o de todo ponto oxcopoional, visto 
como seria lncluido em o numero dos alum· 
nos de um curso superior sem apresentar as 
indispensavols prons de habilltaçao, que 
teem sido sempre exigidas, com maior ou 
menor desenvolvimento, dos outros ostudan· 
tes. 

Capital Federal, 22 de setembro de 1894, 
-~'LORIANO PEIXOTO, 

A' Commlssiio de Instrucção Publioa. 

I' 

0 Sn. 3~ SEOitETARIO (:~m·vindo de 21~ lê o 
vão a imp1•imir para entrar na O!•dcm dos 
trabfLlhos os soguintcs 

PAitECiilRES 

N. 12G -!BOI 

A Commissiio de Constituição, Poderes e 
Dlplomuciu," cujo estudo tbi submettido o 
pro,jecto do ScmLdo n. 24 rio 1804, autorisando 
o Poder J~xocutivo accdor,mmliante indomni
""';ão, !LO Estado do Amazonas, dous prop1•ios 
nncionao3, situados no mesmo Estado, in
tm•põe o seguinte parecer: 

N1io se tt•ata neste projecto da !Lppllcnção 
do paragrapho unico do art. 64 da Consti
tuição da RopublicJL, isto ó, da incorj>oraçiio 
ao patrlmonio du Estado do proprws na· 
cionacs de quo não preciSit a União pn.m os 
serviços respectivos: o projecto autorisa uma 
alienação" titulo oneroso, um contracto do 
co1nprlL c vendiL do um predio, li. p!'ILÇa da 
Republica, na cidade do ManiLos e rlas fuzendas 
nnciomws, situadas em S. .Toll<]nim do Rio 
Branco, proprios estes rle que se utilisa " 
União, conforme as infoi•maçücs ministradas 
pelo Mlnisterio da Fazenda, no rclatorio de 
1893 ú pag. 3 do annexo n. 12 lottra G 
e que &io as mais recentes, de origem 
official. 

Cum relaçiio ao predio silo li praçlL dJL Re· 
publica, na cidade de Mnnaos, 11 commissilo 
entende que essa alienação pórlc ser elfe
ctuuda, a juizo do governo, que julgará da 
conveniencia de ser conservado ou dispensado 
pam os serviços fedcraes o referido prcdio: 
o governo uso.t'ti. ou niio da uutorisaçü.o con· 
cedidJL pelo Congresso. 

A autorisaç[o, poróm, solicitada para a 
alienação das t~zendas desperta ponderações 
rle ordem economlca e politica da mais ele· 
vad11 im_pot•tancia e que, no entender da 
commis•uo, aconselham a rqjoiçiio do projecto 
nessa parte. 

As tb.zotulos olludidas são cm numero do 
ti'CS segundo o citado reiatorio c se deno· 
minam: S. Bento, S. Marcos e S. Jo•tlcom 
I 08 Jülometros de frente. 

E' um vasto tcrritorlo na região proxima 
ás no>sas fronteiras com 'lLS"Guyannas, de 
exhubcrante fO!'tllldade, 'clima ameno, de 
abundantes c excellentes . aguas o cujos 
campos, l'icos de pastagens; :silo aproveitados 
pela União na exploraçiio da industria pus· 
t01•1l, . • 

Esta só enumeração· 'de reaes vantagens 
lndka o destino que, urge; dli·a União a essas 
tln•••us do sua proprietlarlo. :''·promover· lhes 
tlirectamentt. o povoamonto,colonbando·as ou 
auxililLl-a por tnelo •le nucloos coloniaes,oon· 
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tractndos eom nrron,Jatnt•ios d!lS mesmas 
. fu.zendas, conformo jti, He )ll'n.ticou com o 
nrrendntnt•io dus fi!Zondas nacionncs no gstndo 
do Phmhy. 

Povoo.w1o uma regiii.n t•iquissima o go .. 
vot•no lbmontllrú n riqueza p11rticulnr o 
publica e estltbelccerá no mesmo tempo meios 
oJ'tlcazcs o seguros do garantir os direitos do 
Brazil UlL cmor•gcmia do nü.o serem I'O· 
spoitndos oa do serem contestados pelos go
vernos dos paizcs conl'rontn.ntc;;. 

O problomrt oconomico o om parto poliLico 
do Brazil ussentu. no po\'oamcnto de HCU vasto 
terl'itorio, escassamente nprovcitndo: ó a. 
chavo de sua. grnndozn. futura: e esse pl'o
bloma, o maio momentoso do todos quantos 
reclamam solução cm nosso pair. ha do sm· 
resolvido por factores nacionao~. 

Ao passo que ;L sabedoria. o n. pr~~vidcncia. 
da União Americana comrJrchcndou esta vm·
dadc. confian,lo às fot·~as no.cionacs o povoa
mento do sólo, concedendo ou alienando u 
Uniüo ns torras publicas, base do. proprie
dade daquello povo, que lov~tntou cm regiões 
Incultas o despovoadas, prosperes o riCO$ 
Estados; a Jtepublica Argentina, zelosa 1los 
direitos dns províncias paro. estns reservou 
as terras publicas e ape~ar dos brilhantes 
esforces que emprega. pa1•a. o ~eu desenvol· 
vimento econarnico, vô após longa. vida na· 
clona!, os· •cus tcrritorlos em grande parte 
desot•tos. 

E nós que incorremos no mesmo erro dn 
Republica Argentina, erro irremediavol por
que nenhum Estudo abt•ira milo dos seus va,tos 
territorios ; devemos manter para a Uniiio as 
parcellas ue terreno que tlcarnm no seu 
domínio. A se reth·ar da União as terms que 
lho pertencem ficará ella reduzida- a um 
papel de hospede- no tet•ritorio naciom•l; 
niio sct•á este por certo um elemento de 
cohesii.o. 

Accresce fundamentalmente pD.ra a rojoiçiio 
1lo projecto, na parte relativa (L alienaçiio 
das fazendas, a consideração de quo o ter· 
ritorio dellas ó nece&'lllrlo para a de!osa das 
fronteh•as e portanto ó Jnallenavcl- nos pro· 
ci•os termos do art. 64 da Constituiçiio. 

A commissiio em vista desta< considera· 
çües opina quo seja a;ptwovauo o pro,iccto, 
salvo a parte rereronto a alienação das !uz<n· 
das nnoionaes do que tt•ata u. leltra a do 
tu•t. Jn. 

Sala das commissúcs, 22 de setembro do 
1804.- Q. BocayuDa. - GonçaltJCs Chaves, 
relator. 

N. 127- 1894 

A Commiss~o do Obrns Publicas c Empro
zas Privilegiados examinou a t•cclnTDllçiio do 

c~ronol .João .Tosó Cort•êa do Uornes, que se 
rlJz ompreznrio c conccssionn.rlo dn. mLVcgariio 
dos.r~o:; Tocantins c Araguaya, contrd. a pro .. 
post~w dn. Camara dos Srs. Deputados, 
actunlmonto na ordem do;; trabalhos do Se· 
~ado, concedendo umo. pt•orognçfio do prazo 
:L Companhia Vinr;ii.o Ferroa Toca.ntms o 
Araguu.ya. 

O rcclaJmLntc, nllü~tmdo- concesgücs feitas 
no antigo l'Ogimen pelo,q governos provln· 
cia..es do Goyaz t1 Pa.rU. -o pelos mesmos rcvo. 
giulos (contJ•a. dirclto, segundo o mesmo rccla· 
manto), sustenta que o noto do Governo 
Proviaot•io nutorisando incot•pot•n«:.üo da To· 
cantins n Araguu.ya, prejwlica seus direitos, 
" ó pot• isso nulla. 

A commissão, porem, obsct•\•a que a sim
pie.~ pro rogação du prazos estipulados, na. 1 

ulti11111 conces:;ilo, niio lho n.u~menta. nem 
diminuo a validndo, nem pr<~udicadireitosde 
tcrcoiros, si existem, os IJUO.es devem ser 
pleiteados pelos meios proscrlptos nas lois. 
Pelo que, confirma o pnracor dado sobre a 
proposição da Camara, objecto d11 rectama
çiio ; o sobro esta penstL que nada !ta a 
deliberar. 

Sala das commissües. 22 do setembro do 
1894.- C. B. Ottoni.- Joaqt~iil• Pcrnam' 
buco, - Antonio Baena. 

N. 128- 1894 

A' Commissüo do Mat•inha o Guorm foi 
presente a petição om que o capitiio·tcneotc 
Collatino Marques do Souza, na qualidade do 
avô o tutor !lu. menor Maria Augusta Marques 
de Souza, llllm do !illlocido commi<sario rio 
23 cla.ssc, gua.rda·rnai•inha Zacarias Marques 
do Souza, t•oclamo contra a iniqulda<le da 
disposição do art. 9 da t esolução do '23 de 
setembro de 1795, quo só <:ontcmplou com di· 
roito ao montepio, as viuvas uos otllciaes 
contribuintes, excluindo os filhos menores. 

Esta lniqulilado quo niio estava, nem podia 
estnr na mente do legislador, é devida 
sómcnte ti. má redacção do art. 9 acimn cl· 
tn1l0. 

Niio ó ct•lvol que se tt•atassc de acautelar o 
fnturo das vinvas, deixando no dcsampD.l'O os 
filhos menores. 

Entretanto, talvez mesmo por parecer ao 
legislador bem claro o seu pensamento, ficou 
este omisso na tedocciio. 

O caso vertente, que, com certem, niio será 
'o unico, vem dcmonstra.r u. urgenc!a q_ue bo. 
em corrigir esse defeito cTo. lei, que nao co .. 
gitcu na hypothese de contt•ohit• o olflolnl 
m:Lib llo urn matrimonio, deixn.ndo nn. 
orphauuode lllbos menot•os, extranhos a sua 
viuvu.. 
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Assim, a commiss[o conAirlm·ando ~o to~a jecto doSonado,n.28,de 1804,sobi•ocompanhl11S 
justiça a revugaçiio doss:t :('arte da rc•~luçuo do Roguro de vida estrangel.ras que funeclo· 
citnda do 1705, apresenta a considol'uçao do ~am no territorlo d~ Republica, mas como os 
senado o seguinte Im~I·cssos foram distribuldos tardiam~nto, 

retira o mesmo projecto da ordem do dut e, 
ostn.ndo esgotada a mn.terio. 1ln. ordem do tliiL, 
dará a palavra ao Sr. senador que a queira 
para materia de expediente. 

l'ItOJECTO N, 20 DE 1804 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• O montepio dos officiaos <la ar· 

mada. o classes annoXIIS, do quo trata " I'CSO· 
luçiio de 23 de setembro do I 795, será devi· 
dido em duns partes iA'uaes, cn.~e~do uma .• fl 
vi uva, si ella se achar nas condiçuos estaiUI· 
diiJI nesse regulamento; outra nos filhos suc
cosstveis na fúrma da loi, guardadas tambom 
as con<liçües acima referidas. . _ 

Art. 2.• Revogam-se as dlsposiçues em con· 
trario. 

Sda das commissões, 24 de setembro do 
1894.-.• -tlmeida 1Ja1·reto.- Pires Ferreira.
Cru:.- Joaguim Sarmento, 

o Sr. Ooelbo Rodrlgue11- Sr. 
Presidente, pedi a palavra piLra requerer 
a V. Ex. que se digno de completar o. com-
missiío especial do Codigo Civil. . . 

Tenho deixado do fazer este podulo ha mats 
tempo, esperando ~ue o nosso honrado colle· 
ga representante de Minas, o Sr. Joaquim 
Fellcio dos S:mtos, pudesse comparecer a 
nossos trabalhos. 

Infelizmente está esgotada a licença em 
cujo goso o encontrei quando vim da. Eurono., 
e consta-me que o seu o<tado rle snude lho 
niío permitia vir tomar parte nos trabalhos 
desta sessii.o. 

Nestas condições, tendo tido toda a dereren· 
ela., que cumpria. com o honrado senador, re~ 
solvi pedir a V. Ex. que completasse aquella 
commlssilo, afim de perante ella apresentar 
um trabalho gno tenho sobro a preferoncia 
dos dons proJectos que lho foram submet
tidos. 

OSr.Pre11hleutenomoia o Sr. Leito 
e Oltlcica. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, o ó sem do bato 
approvada, a redacção do projecto do Senado 
n. lO, de 1894, fixando o pt•azo para que as 
companhias estl'nng-ciras que se entregam á 
navegação de cabotagem entro os E•~os do 
PILra e do Amazonas se naclonnlisom de ac·· 
cordo com as dlsposi~ües da lei n. 123 de 11 
de novembro de 1892. 

O St•. Leite e Olticlcn-Sr. Pro· 
sidente, fez-mo V .Ex. o. honro. de me nomear 
h~ pouco para fltzer parte da commissiio es
pecial, que tem de dar parecer sobro o Codlgo 
Civil. 

Peço a V. Ex. dispon•a deste trabalho. O 
Senado sabe que portenço ó. Commissiio de 
Finanças ; estamos quasi no fim do. sessão e 
os orçamentos estão a chegar da Camarn. doi 
Srs. Deputados. 

Vou me oecupar seriamente com os traba
lhos da commlssão e esta outra exige muita 
calma e umo. assiduidade completa ao traba
lho. E' mataria importante, que exige ainda 
grande som ma · de actividade que nõo posso 
ter. 

Peço portanto a V. Ex. paro. consulta!• ao 
Senado, si, me concedo disponsa deste trabo.· 
lho, por niio poder absolutamentc.me encar· 
regar delle. 

Consultado, o Senado concede a disponsa. 

O Sr, Pre•ldeutcdeclara queoppor· 
tunamentonomearó.quem substitua o Sr .Leito 
o Oiticica e nada mais havendo a tratar rlesi· 
gna para a ordem do dia da sessão seguinte: 

t~ (liscussiio do projecto do Senado, n. 28, 
de 1894, sobre companhias de seguro de vida 
estrangeirllS que !uneeionam no territorio do. 
Republica. 

1'rabo.Ibos do commissão, 

Levanta-se a sessão II I 3/4 horas da tarde. 

PUBLICAÇÃO FEITA IIli VIRTUDE DE RESOLUQÃO 
DO SI<:NA.DO, EM SEf!SÃO SECRETA D& 24 DE 
SETEMBIIO DE 1894, 

Parecer 

A' Commissõo de Justiça e Legislação á 
qual, por lbrça do m•t. 15Q;do regimento, foi 
onvind11 a mensagem do 'Presidente da Re· 
publlca,de 10 do corronte.ínez, communican· 
do ao Sonndo a nomençiio feita om data de 
:m do outubro do anno passado, do Dr.· Can
dido Ba1•ata Ribeiro para Ministro do· Supre· 
mo Tribunal Federal : . · · 

Olir.Pre•ldente diz quedeve seguir· Considerando que nwi · iittribulçõcs do Su· 
senaordemdodiaaprtmelradlscussiío do pro· ,premo Tribunlll Federlll envolvem-~e tunc• 
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ções •la mais alta trnnscendencin com relação 
a graves ínte"~s~cs da. ot•dem politica, civil e 
judicirt.ria, quacs n.s que constam do n.rt. SUo 
60 da Constituição Federal ; 

Considerando que pnrn o reguhtr e com
pleto desempenho deSSlt• func~ões ó absolutll
mcnto necessarío que os ministro!i que com· 
põem nquelle tribuno! noto veis por seu saber 
em qnnesquor ramos de conhecimentos hu
manos, não monos o scjum noa diversos e 
vnstos ramos de ,iurispr·udcncin. que enten
dem com n. oi·gn.nisn~·ão politica do prüz, 
legislação federal e estadual. traw.dos e con
venções intel'nncionaeg, direito mu.ritimo. di· 
reitocriminol e civil, internacionol e ·crimi
naJoglo. poUtlca. ; 

Consifiernnfio quo esse alto conselho no
cional, con:5ervndor da Constituição, das leis, 
do.:; garantias o direitos dos Estados e dos 
indivíduos não J>oderit desempenhar sua 
grandiosa. missã0, sí em pessoas menos u.pta.s 
recahir a nomeação dos que o elevem compor, 
sendo que por isso exige o. Conslituição, 
art~ 56, quo os nomeados sejam pelisoas de 
notavet saber o rep1ttaçt1o; 

considerando que esse requisito da notavcl 
saber, exigido pela Constituição, refere-se 
principalmente i> hnbllita(•ilo scientit!C~> em 
alto gráo nas matarias sobre que o Tribunal 
tem do pronunciar-se, Jus r/icel'e, o que 
suppúe nos nomeados a mteira competencia 
e sabedoria que no conhecimento de <ilreito 
devem ter o• juriseonsuitos ; 

considerando que assim ao entende nos 
poizes em que existe instituição semelhante 
ao nosso Supremo Tribunal Fedornl, v. !Ir. 
na Suis.•a. «011 stntua ancore dana l'artiele lOS 
que tout citoyen suis.so etégiiJia au «:ansoíl 
nationel peut, aussi etre nommó au tribunal 
Jódóral, d'on il résulterait que Je tribunal 
fédéral ne dcvrait pns nócessnirement être 
comp«?sé de juristes, ce qua sans ,douto n'arri· 
vara jamais. » (J. Dubs, Lo Dr01t public de 
la conlil•leration Suisse. 2m• partie •. P~· 1.2~.) 

Considerando que mentir1o a mstituiçü.O 
a seus Jlus si se podasse entender que o 
sentido daquclia expressão notav•l. sabor, 
rererindo·se a outros ramos de conhecimentos 
humanos indepalldesse dos que dizem .respeito 
ã sctencia j uridicn, pois que isso do ria. cnbl~ 
monto no absurdo de compor·se um tribunal 
judicia.rio. v. gr. de llStronomos, cbimicos, 
nrchltectos, etc., sem sc inquerir da habili~ 
loção prollssionnl em direito ; 

Considerando que, si combinados o cltndo 
nrt. 50 com o art. 72, § 24 da COnstituição 
poder-sa-bia concluir pela legitimidodo. da 
nomençiio pnra membro do Supremo Tribll
nal Federal de um individuo não diplomado 
por alguma das Foculdades de Direito da 
tteeublico., niio se póde, tod&via, concluir 
slnao pela nomea.Qiio de pessoa de notavel ••b•r 

Btnndo Vol. IV 

jtiridico, e não de quem nunca gozou rlcssn 
reputação, nem ho. rcvelndo sequer mcrliocro 
inatrucção em jurisprudencia ; 

Con•iderando que o nomeado do que ~· 
tmta nunca se •listinguiu como jurisconsulto, 
e conrormo a Constituicã.o pam ser ministro 
do Supremo TI'ibuno.l. nem bastaria mesmo e 
~ómeme ser jurisconsulto, mas !ürn. o.inrln. 
necessa.tio set• uotavel JIOr se" sabct nas ma
teriiL< sobro quo versam as funcções do TI·i
bunal; 

Considerando que, em vez disso, o nomca· 
do, no oxercicio de importante ca1•go odmi· 
nistrnti v o cm que anteriormente se achou, 
revelou nüo só ignornncia do direito mas até 
uma grande tal~' do senso juridico, como ó 
notorio e evidencia-se da discussão bavidn no 
Senndo de di versos lLCtos seus, praticados 0(1 
qu•iidadc do prefeito municipal, desta cidade. 
e pelo Senado t·rjeitados; 

E' de parecct• u. cummissão : 
Que a nomeoção do Dr. Candido Bamti> 

Ribeiro pnra ministro do Supremo Tribunal 
Federal, niio cstit no caso de ser approvada. 

Saia das commissiícs, 22 de setembro de 
1894. - Joao Barbai/to, - J. L. Coalho • 
Campoa, 

94" SIOSSÃO Ell 25 Di: Sl<TEliDI<O Df: 1894 

Prcliidencia rio S1·. Ubaldino do Amaral 
(~ice·presiàentc) 

SU~f~!ARIO - l.niturn cln nctn- Approvnçiio du 
mu~um11 - B,:1•1n t!K:" rz: - Onotm uo nu. - gucor
rnm~utu t.IIL dÍ!'cltllsiíu o ndiruuonto da votnr.iio do pro
j<Jcto do ~ontuln n, ~S, riu iSOt -Dhocurao elo Sr. Leito 
u OHiclcn.-Orllom do dln lm. 

M meio-dia comparecem os 26 Srs. se
nndares se~uintes: Ub>idino do Amoral. João 
Pedro, Gil Gouiart, .JO<io Neiva, J. Cntundo, 
Joaquim Sarmento, Francisco Macbado, AD· 
tento Jlaena, Piras Ferreira, Cruz, Coelho 
Ro•lrigucs, Jaiio Cordeiro, Olivei~ ,Galvüo, 
Joaquim Pernombuco. LCJte e Oll>cJco, Ma· 
noel V·ictorino, Virgiilo Damnsio, Eugenio 
Amorim, Domingos Vicente, E. Wandenkolk, 
c. Qttoni. Joaquim do Souza, Silva Concdo, 
.lonquim Murtin!IO, Esteves Junior e Jtllmiro 
B"rceilos. 

Doixom de compnreCilr, com cnusa porti
cipod~>, os Sn. Moooel Barato. Gomes de 
Costro, Cunha Junior, Aimino AJI'onso, Al
meida Barreto, Joaquim Corrên, João Bar
bolbo, lwgo Mello, Mesoins de Gusmão, 
Leandro Maeiel, Rosa Junlor, coelho e Cll!Dpos, 

7 
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Lnpcr, Snldnnlm Marinho, Aristides Lobo, 
Gonçalves Clmvcs, ,lonqnim Foliclo, Prudente 
do ~!orno .. ,, Campos Snlles, Leopoldo t!e 
Bulhüo~. Generoso Ponce, Aquilino do Amn.rn.l, 
Sa.ntos .Andrndo, Rrmllno Hol'n o Pinheiro 
Muchudo, c som cau:m. pn.rt.iciparln., os Srs. 
Nogueira Accioly, .Josil Bm•nurr1o, Abdon 
Milnncz, Ruy Baruosa, Quintino Bocnyuva o 
Rodrigues Alves. 

Aure-se o. sessão. 
E' lidn., posta cm lliscussüo, o, nii.o hn.vm1do 

recl~maçõcs, dli·so por a pprova!lo. o. acta dn 
scssuo anterJOr. 
··O S'It. I" SEct<ETAilto do conta do soguinto 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Snltianlm Marinho, 1lc 

hoje, communlc:mrlo que deixa. de com
p~trccer ;, sessão por incommodo 1le saudc.·
lnteit•ado. 

Do MinistCt•io tia Fuzcnda, do 2·1 do 
cor.•cnto mcz, tmnsmittindo, do ordem do 
St·. Vicc·Pl'esillcnte dn. RotJublica., n. men
l'illgcm om quB este submotto 11. a.}J~rovnc~ão do 
Smmüo ns nomeações, que fez, dos nêtuncs 
membros do Tribunal tio Contas: presidenta, 
bacl1n.rel D!dimo Agnpito ela. Vei~n., dit·cetores: 
Josó da Cunlm Vu.Jifl, Roflolp:ano Pudilha, 
~!igueJ Al'chnn,io Gnl vãn o !Juellnt•ei Fran
Cisco .Tosó da Roch11.- A' Commissiio do Fi· 
nu.n~as. 

0 Sn .. 2" SECHETAttlOlô O Vão a. imprimir, 
pnrn enttm• na ordem dos traualhos, oa se· 
guintes 

PARECEitES 

N. 120 - 1804 

3'', flnnlmento. que quer nos Esta11os Uni
dos t1a Amerlc. do Norto, quet• na Repuulicn 
Ar•gentiua. assim so pru.ticn. no tocnnto a.o 
exercício do~s:t n.ttribuil,'íio executiva po1• 
parto do Senado. dispondo ali:\s 1\ respeito as . 
l'(•spcctivns constituiçõct:!, fontes du. nossa, nü.o 
nos termos clu.t•os e precisos do citado art. 48 
n. 12 (nomear sujeitando n nomen~iio t\ np· 
prom~ilo dn Sonarlo) mas nos do ltrt. 89 (no· 
menr com approvu1;iio rio Sanado ), ú 1le pll
recer quo niio seja adoptatlo o additivo 
proposto. 

So.ln. dn.s scseões, 25 do setembro lle 1894. 
U. rio Amaral.- Joaa Potl!'o, rolntor.- Gil 
G oulm·t. -Joao J.Vei'Va. -Joahim Catumla. 

N. 130-1804 

A Commissão de Finnn~as examinou n pro· 
posiçilo da Camara dos St•s. Doputndos que 
:LJ>provn e declara definitiva a permuta feita 
com n Santa Caso. do Miset•icordla do Rccilb 
e o o•liftcio que serriade hospedaria de i mm!· 
grnntes na .Jaqucira, Estado de Pernnm!Juco, 
pela casa dos cxpo..t,os si ta na praça Barão do 
Lucena, no mesmo Estado. 

!Ma permuta foi 1\llta provisoriamente pelo 
governo, cm nviso de 3 rledezembro de 1892, 
e a proposi~ão tendo a o.pprovar o acto, tor· 
nando·o definitivo, pot• compotir no Congresso 
Nnr.lonal dispor dos proprlos da União, 

Não ochnndo o que objectar a esse acto 
n Commi,;siio de ~'innnçns de opinião que a 
proposi~ilo da Cantara dos Srs. Deputados 
seja submettida ú. discussão e approvada, 

Sala das sessões, 20 de sotombro do 1804.
Saldanha lúm·inlw,-Ramirn Ba1·cello.~.-A. 
C<Jalho Rodrfyue.~. -Leite o Oiticica, reln.tor.
R~tlrigue.~ Alves.- JllaJ1oel Victor:'no.- Do· 
1lWI!J08 Vicente, 

N. 131-1804 

A Mosa, tentlo r,xnminndo attontamonle a A Çommi~siio de Finanças examinou n pro· 
materi:L que faz oqjecto dil itullctlf;ão n. 7 do pos:~ao onvmda da Camat•tt dos Srs. Dopu· 
eo1•ronte atmo, olTnrcc!da pelo sonndot• coelho tndos, quo nutorlsn? Poder Executivo o. abrir, 
Rodrigues, e considernntlu: no corrt!ntc exoJ'CI~JO,· o credito de 527:4:!2$ 

1 
ao or~nmento do Mmlstot•io d11 Marinha sondo 

• '• qno. do estudo compat••rlo das tiisposi- 27:422$. p~ra auono .. dos vencimentos 'a que 
çuos cont1das nos arts. 48 m. I~ o 80 da Con· tcem dn·mlo os almirantes membros do Con• 
stltuiçiio, t•esulta oY!dentcmonte n~o poder selho Supramo Mllitar, de accordo com 0 
conhecer o Senado tlns nomonçlics do mmn- :u·t. 10 do decrot'!lcgislativo n. 149, de IB do 
!Jros doS~ premo TJ•iuunail'cdcrnl e do contllS JUnho do J803,,o o00:000$•11 verba Bventuaes 
o tio tnlntstros dlpiomnticos, sinilo depois do pat:n ocr.orror ~· despezas· com passagens au· 
su,Jeltas t\ sua approva~üo pelo Presidontc da to.l'lSudtl-' por Ie1, gratificações oxtraord'tntlr!•s, 
1\cpu!JIIcll; d d " 
. ~". que, sobre se~· esta. a. intclligcnc\a Ü!Liln. ~i~taass. o custo e outrns do~pezn.s não pro-
ns nlludiflns :J:spustclios no nrt, !59 do il?gi· Dos documontos que noompanhnrnm a men· 
monto, o Sunnilo, por mo.ia do uma v'or., o sng~m do St•, VJc~-Prosldonto 1Jnl\epuuliciL, 80 
totn cuullrmndo, o oxpre<>a e lttcitumeute; ,vet•tllca, quanto o. prlmeh•n pn!'ta do credito, 



I SESSÃO E~! 25 DE RllTJll!DUO DE 180·1 51 

que, sogun<lo o arf.. 16 da lei do 18 do junho 
do 1803, os vencimentos dos almirantes no
meados membros rlo Conselho Supremo Mi· 
Jitar, nu. fórmn. do n.rt. I" rlo t•ofCJ•ido dcc•·oto, 
montam a 03:500$. uo pii.<So quo o. rubrica 
n .. J, do nrt. 4" r ln lo! do orçamento n. 101 B, 
de 30 elo setembro do 1893, consignou nponns 
a verba do 30: 13&~, havendo por i;so a dille
ronçn. de 27:·12:?$, nccessnl•io. pa.l'LL acudir u 
toda a dcspczn com esse serviço. 

O credito ó, portanto, perJcltamentc justi
ficado. 
. Quanto ti segunda parte, o credito p01Jido 

IJLmbom se justifica pala maiordespcZll,uclma 
!ln. provisão orçament.o.rin., que o governo 1bi 
obl'igD.(lO o. 1itzcr com passagens n. otllchtea 
desta capital para a Europa, e para os Es· 
tados, ofim ~o irem tomar conta elo navios 
comprados poro a esquadra lbrmada contra n 
quo se achava em poder dos t•evoltosos, bom 
oomo com outras dospczas, cuja demonstração 
acompanha n. mensagem o n. que a mesma t•e
voltn. obrigou, nas clrcumstoncins anormacs 
em quo o paiz so 11Chou. 

E como a proposiçiio enviada da Camara dos 
Srs. ·Deputados niio menciona o numero d11 
rubrica, nem o m•tigo da lei a que se referem 
os creditas pedidos, a Commissiio de Finanças 
é de parecer que a proposição entre em dis
cussão e seja approvada, com ns emendas sim
plesmente do redacção que a reduziram aos 
seguintes termos: 

Art. 1.• E' o governo aut.orisado a abrir, no 
corrente exerr.lolo, os seguintes creditas t\ lei 
n. 101 B, de 30 de setem~ro de 1893: 

Ao n.rt. 4", n. 4, do orçamento do Minis· 
terio ela Marinha, verba-Consellto Supremo 
Militar-da quantia de 27:422.$. paro. occ•>rrer 
no abono dos vencimentos a que teom diroito 
os almirantes membros do Conselho Supremo 
Militar, de nccordo com o art. IG do decreto 
n. 140, de 18 de junho de 1893. 

Ao n. 28 do mesmo artigo da lei do o••ça
mento do mesmo Ministorio, ti. vorbo.-EI'on
tuaes-da quantia do 500:000s, para occorrer 
ás despezns com passagens aÍltorisndas por 
lo!, gratifionçílos oxtrnordiuarias, ajudas do 

· custo e outras do;pozns não prcvisltts. 
Saln.das >cssões, 25 do setembro de 189·1.

Loito c Oiliclca, rolo.tOI•.-Ramiro Brll'celtos.
ManfltJl Victorino.-A. Coelho RodrigHc:~.
Domiii!JOS Vicente, 

N. 132- 1894 

As Commlssiies de Instrucção Public• e de 
Finanças, lendo o examinando 11 proposiçilo 
da camat•a dos Deputados n. 18-180·1, que 

nutorisa o Poder Executivo n mnndnr conto!', 
para os eJfeitos d" j ubll:cciio, no logm· do pro• 
l'essm• do Jlrimoiro extcJ•nu.to 1lo Gymnnslo Nu.· 
ciono.J, o tampo que serviu no exercito, ao J~ 
tenente relhrtnndo ,Joaquim ele Oliveim Fm·· 
no.ndes, ,iulgo.m ns c~ mm issües ncccssnrio o rc· 
quererem quo seja ouvido o Poder Executivo 
sobre esso assumpto. 

Sala dns Commissúcs, 2·1 do setembro elo 
1804.- Ant.onlo Dac11a.- Joiln Ba)'~alilo.
Vi!•,qilin Dmmrsia.- JUrmaal Vlctotino.-Lcitc 
o Oiticica.- Rf!drigues Alvc.o; - A. CotJ/li.o 
Rorlrlgtcc.~ (vencido). - Ram:1·o Bm·ccUos 
(vencido). 

O Sr. Presidenl.o nomeia o St•. Gonçalves 
Chn.ves mombro dn. commissüo especial oncnt·· 
regada do parecer sobre o projecto do Codigo 
Civil. 

ORDEM DO DIA 

Entra cm I" discussii.o o projecto do Sen~elo, 
n. 28, ele 1894, sob•·e companhias elo soguro 
do vidas estrangeiras que l'uuccionnm no ter· 
ritorio do R••publica. 

O !!Ir. Leite c Oitieien-Sr. Pre· 
sidento, discordo radic~tlmento do llrQjeetr.; 
mas, como trat:L·SC de 1 ~discussão, d~ixo Ue 
discutir, afim do que o Senarlo ouça a com· 
missão a que tom do ser enviado. 

Som que passe o meu protesto contra as 
idéns capitnes cio projecto, nilo quiz que Jos•o 
n.ppr·ovn.do em J~~o discussilo; mas o.o mosm') 
tempo julgo do conveulencltt que seja ouvida 
o. commissúo respectiva. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, encerro-· 
se a discussão, ndtnndo·se a vota~iio por fulltt 
do numero. 
Es~otada a mataria da ordem do ella, o 

Sr. Presiclentodeclnt•a quo darit a palavra uo 
Sr. senadO!' quo a queira pam nssurnpto de 
expediente. 

Ningucm pedindo a palttvra, o St•. Pro· 
sidonto convido os Srs. ~enndnt•o• pot•a •e 
occuparom com os tmbtLihos do suas com
missiills c designa para ordem do dia da sessão 
seguinte: 

Votaçito om I• dlscussiio do projecto elo 
Senado, n. 28, ele 1894, sobre companhias de 
seguro do vida estrangeiros que i'uncciounm 
no terrltot•io da Republica ; 

Dlscussiío unica do pat'eccr cln Commlssiio 
do Ob1•as Publicas. n. 127, do 189·1, opinando 
que nada ha que deliberar acorcn da reclamo• 
•;iio do coronel João Josó Cor!'Oia do Mo1·acs, 
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• 
contrn a proposi(iio da Camnra dos Deputados, 
que concede uma prorognçi\o de prnzo á Com· 
panhia Viação l'orroo.oFluvinl do Tocantins c 
Arngunya; 

2" dit:cussão dn. proposicz1o da Cu.maro. dos 
Deputados, n, 2-1, do 1804, prnrognndo pot· 
um nnno o prazo cotlCCilido à Companhia. 1lc 
Viação Fcrren c Fluvinl !lo Tocantins c Ara· 
guo.yo. pnradnr comec;o ás obrn.s da constrncçii.o 
da estruda de forro destinada n vcncct• o 
trecho cncachoeirado do baixo Tocantins. 

Levanta-se n. se~sii.o no meio-dio. e 55 mi
nutos. 

05' SESSÃO E>! ~(j DE SETE>!Jl!tO DE 1894 

Presiàcncia elo Sr. Ubaldino do .~1mm·al 
(vice•pl'csidcntc) 

SU,.I:\JARIO - J.eltnrn dn D.Ctn - AppravnQiio do•tn
EXI'IlDII(:>Tr.- Pnrecurns- He!JIIImmantu dn ~r. AI
moido. Dnrreto- DiNCuraot> deste o do Sr. Pires For
roirn. - gnccrrnmonto dtL d!~cn~sii.o o nd!nmento d& 
votnçii.o - Onm~~~ 110 mA - Encorrzuuento dn. tlis
CUM~Iio dn11 umtorina destn u ndJAnltlllto tlntl reii{IO• 
cttvn11 \'otnçüos- Ordum do dln 27. 

Ao meio-dia comparecem os 31 seguintes 
Srs. sen~tdores : Uboldino do Amaro!, Joiio 
Perlro. Gil Goulart, Joüo Neiva, J. Catunda, 
Joaquim Sarmento, Francisco Machado, An· 
tonio Bnena, Pirrs Fet•reirn., Cruz, Joíio Cor
deiro, Oliveira Gaivão, Leite e Olticlco., Eu
genio Amorim. E. Wandenkolk, C. Ottoni, 
Joaquim do Souza, Silva Canedo, Ramiro Bar· 
oollos. Josó Bernardo, Abdon M•lnnez. AI· 
meida Bo.rreto, João Barba.lho, Rogo Mcllo, 
Coelho c Campos, Vlrgilio Damasio. Q. Bo· 
cnyuva, Laper, Salilanha Marinho, Rodrigue>; 
Alves e Esteves Junior. 

Deixam de comparecer,com cnusn porlicipo· 
do, os Srs. Monoel Barata, Gomes de Castro, 
Cunha Junior, Coelho Rodrigues, Almino AI~ 
1onso, Joaquim Corrôn, Messias de Gusmiio, 
Leandro Maciel, Ro.'a Junior, Manoel Vicio· 
rioo, Domingos Vicente, Aristides Lobo, Gon
çalves Chaves, Joaquim Felicio, Prudente de 
Mornes, Campos Sailes. Leopoldo de Bulhucs, 
Generoso Ponce, Aquilino do Amarai, Santos 
Androde, R~tulino Horn e Pinheiro MachadO; 
e, sem caus[l, participuilu., os Srs. Nogueira 
Accioly. Joaquim Pernambuco, Ruy Barbosa 
c Joaquim Murtlnl10. 

Abro· se a sessiio. 
E' lida, posto cm discussão c dado por 

approvadll. a uctn da sessão anterior. 

O S!l. 1' SEOJtETAmo di\ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio •'o Minlsterlo dos Nc~oclos dtt Ma
rlnlm, do 2.5 de sct··mbro de 1804: 

Ao Sr. I" secretario do Senado. Para os 
devidos elfoitos, vos devolvo o incluso auto· 
gr<Lpho da resolução do Congresso Nacional, 
snnccionod11 pelo Sr. Vlcc-Prcsldente da 
Republica , nutorisando o governo a con· 
ceder um anno do licença. com ordenado: para 
tratuJ• de sm• saurle, a Josó Gonçalves ae Oli· 
veiro, mestre das officinas de caldelrelros de 
ferro do Al'llenal de Marinha desta capltal.
Jnteirndo. 

Telegrammo de Al'acaju, cm Sergipe-Pro· 
sidente do Senado-Rio-Desde 2G telegraphel 
marechal declarando não querer coronol Fer· 
rn.z cumprir ordem O.JlOio meu governo, trans· 
mit,tidaintormediommistrointerior.Nenhuma 
providencio obtive. AIISoltnntes continuam no 
poder. De novo requisitei, em vista art. 6', 
ns. 2 e 3 Constituição Federal. providenciDB 
marechal manter federação ordem publlca.
Ca/a:ans, presidente.-lnteirado. 

Foram rcoobidWl 17 netas da elelçiio a que 
se procedeu no Estado de Santa Catharina 
em 9 de setembro corrente e correspondente 
ás seguintes locnlidades: Jolnvllle, Desterro, 
Palhoça, S. Jose, ltlbclriio e S. Mlguel.
A' Commissão de Constituição e Poderes. 

0 Sn. 2" SECRETARIO 16 os seguintes 

PARECERES 

N. 133-1894 

A' Commissilo de Morlnba e Gue1•ra foi 
presente o requerimento em que o brigadeiro 
reformado do corpo de sande do exercito Dr. 
José Zacarias de Corvnlbo pede dispensa de· 
contribuição pura o montcplo mliltar, visto 
ncl1nr-se divorciado de sua mulher desde 1861. 
Em sua petiç.1o dlz o suppllcante que já fez 
igual pedido ao Minist,rio da Guerra, quo 
alnd~ o níio decidiu. Sendo o assumpto da 
compctenci11 exclusiva do Poder Exeoutivo, 
por cstnr comprehendido no decreto n. 695 
de 28 de agosto de 1890, que regula a especle, 
a oommissüo ó de parecer que nada tom a 
dclibm·ar. 

Sola dDB commissões, 20 de setembro de 
l804.-Al1HC:'da Barreto,- Joaquim Sarmento, 
- Pi1·cs Fc1:reira. 

A imprimir, poro. entrar na ordem dOs;t.ra 
bnihos. . -
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N. 134- 1804 

Rcver.~ao do coronel reformado Christiano Ftc· 
tl~rico Buys ao quadro dos o(flciaa,, rio .'ler-
1liço activo. (Pro;ecto tlo Scr~ado de f1 dcju
lllo de 1892 .) Monda ,.tHMr a rc(ormn concc
dirla ao mesmo coronel por decreto de 17 de 
março de fBOJ, para :un· declarado nn posto 
d11 ocncrat de divistlo, crm~ torlo.~ os seus e/Jei
tos. (Projecto suUstittttivo da CUmara dos 
Deputados de 4 de agosto de 1893 .) 

Sobre petição <lo coronel Christlnno Frede· 
rico Buys, rechtmando contra a reforma que, 
por circumstancins quo alle~a. se vira na con· 
tlngencla de po<lir e foit•a·ihe concedida na 
fórma da lei, foi apresentado no Senado um 
projecto autoriso.n,lo o governo a Í!tzor re
vertei-o ao qundro dos omciaes do servico 
activo, com to~ las na vantagens legnos, como 
si nunca se tivesse dado tal relbrma. 

Approvado e remctt.ido este pro.je.cto 1\ Ca
mat•a dos Deputados, Jbi substitni<lo por ou
tro, que manda o governo rever aquell:t re
fórma para declaral·o no posto de general de 
divisão com todos os seus elfeitos. 

O Senado não approvou este substitutivo, 
mantendo conseguintemente o pro.jccto pt·imi· 
tlvo. 

A Camara dos Deputados, porém, em sossiío 
rle ii do corrente, acaba de sustentar pot• 
dons terços o seu substitutivo, que, de novo, 
volta ao Senado, por<L outra vez pt•onunciar· 
se a respeito, ncceitnndo-o, si não o l'ejeita.r 
por dous terces. 

Si o Sonndo continúa a entemler quc,apozat• 
1le reformado o seu pedido, o rcJcrido coronel 
merece. :ror especialcontempiação do relevan· 
tos oervtços prestados, a gt•aca de promociio 
ou de melhoramento do posto e de soldo como 
reformndo, deve approvat• o substitutivo da 
Camara., a qual susr.enta. a. rcfúrma. concedidu., 
e não approva o prqjecto do Senado. nullili· 
cando-a para ter cabimento a rever.iio da· 
quelle oJHcial reJbrmado ao qundro dos oJII· 
ciaes activos. 

A commissiio pensa que devo ser nccoito o 
substitutivo. 

E' o que parece ti commlssiio. 
Sala das commlssões, 26 de setembro de 

1894.- Joaquim de Sou:H,- A.lmcúLt Bal'· 
J'::ltJ.- Joaquim Sarmento, 

A Imprimir, para entrat• na or<lem dos tu· 
balbos. 

PROJECTO N. 135 DE 1894 

Rcdrtcçf1o 

O Congresso Nacional decreta: 
Arti~o unico, Ao dominio do Estado !lo 

Pará ficam pertencendo os seguintes proprios 
nacionaes: 

}o, o palacio do go'ferno ~ 
2". o antigo hospício de S. José,nn. praça do 

mesmo nome n11 cidade de Belém; 
3'\ o. ca~n. destinnd11 nos missionarias capu

chinhos, na estrada de S •. João na mesma ci
dade. 

Sala das commissões, 24 de setembro de 
1894.- Joaquim de Sou:a,-Coel11o e Campos .. 

Fic;L sobl'e a mesa., para ser 1liscutldo na 
sessão seguinte, depois de impresso no Diario 
do Con.flresso. 

Não !to vendo numero para deliberar, con- . 
timin.. ndiadn. o. votação elo requerimento 1las 
Commissões de Instrucção Publica e •lo Fi
nan~ns, pedindo que srja ouvido o Poder 
Executivo sobre a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 18 de 1804,que autorisno mesmo 
poder a mandar cont~tr, pllra os elfeitos da ju
bilaç-ão no lognr 11e professor do 1" externato do 
Gymna.~io N11cional, o tempo que serviu no 
exercito, ao I" tenente reformado Joaquim de 
O li v eira Fernandes. 

O Mr, A.lmeldll Dorreto- Sr. 
Presidente, venho apresentar à conslderaciio 
do Senndo um re~uerimento em que peço a 
nomeaciio de uma commissão especial pol'll. 
rever os decretos do governo provlsorlo 
ns. 9-16 A, de I de novembro e ~85, de 8 do 
mesmo mez, ambos de 1890, quo conteem 
disposições ~ue merecem a attenção do Corpo 
Legisbttivo, 

Pau justificar o requet•imento que submetto 
iL consideracõo do Senado, basta ler um dos 
artigos rlo prlmeil'o ~~ecreto sobre soldo e 
~ra.tit1cn.çües, 

Em suas disposiçõc• transitarias lê·se o 
seguinto artigo, para o qual chamo aattenç[o 
do Senado (18} : 

« Art. 57. Os omciaes que servirem nos 
estados-maiores do Presidente da Republico, 
do gonero.llssimo, do ministro do. guerra., 
oju•lante ~encrai e quartel-mestre general, 
teriio •lirelto a uma gratiflcaciio especial 
mu.t•cadl1 pelo governo. :o-

O govet•no póde, em vista do artigo que 
acabo de ler, marcar pllt'a o ajudante de 
ordons, do campo c de pessoa a gratiftcaçilo 
que cntewler, póde mandai' abonat· um, dous 
ou tres contos de róis mensaes I 

·' 
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Isto não tem cnbimento, ó necmsat•io n 

nomeação do umtt commissiio pam rever esses 
uocretos. 

Mtts, sabe V. Ex. paru. quem sü.o estas gt•a~ 
f.ificn~ões! (Pausa.) E' por osso motivo, Sr. 
.flt•osidonto, que nos cm•pos a!'l'cgimontndos 
do ca.vnlllLl•ia, inru.ntarin. e at•tllh~tria., ni1o 
tomos olllci:Les pll'O. o serviço, todos so cmpD
nlmm Jlnra estas commissüos o outras mtüs 
vnntttjosas, 

Voja V. Ex. o que diz o decreto n. 985, do 8 
de novembro (lO): 

c O gonernlissimo chefe do governo provi
sorio do Republica dos Esta•.ios Unidos do 
lJt•ozil decreta: 

AI>t. 1.• o sou estndo-mniD!', os do Presi
dente da Republico, ministro dn gucrro, 
t\iudn.ntc general o quartl~l-mestre gcnct•u.l 
Jlcam O.S)im orgu.nisn.dos : 

PJ•csidentc da Republica 

2 a,judnntes do ordens. 
I njudnnto do pessoa. 
2 ajudunt~s de campo, 

GcliCI'al;ssimo 

Nilo sei que posto é este no exercito. 
O Sn. JoArmt C.\TUNDA- Jú. se acabou. 
O Stt. ALliElDA BAllRETO- ( oonlinuando a 

lér) 
I secretario. 
3 ajudantes do ordens, sondo deus tln. 

u.t•mu.dn.. 
~ njudantes do pessoa, sendo um di> 

Ul'mada. 
·1 ajudantes do campo. 
JG njudnntos?! VO,JIL V. Ex. que bonito 

csto.do-mo.ior, com gt•n.tifico.~~ücs arllibflum! 

Ministro tltt Gucrm 

I secretario militar. 
2 a,judnntes de ordens. 
I <L,iudnnte de pessoa. 
2 njudontcs de camrJo. 
E' igualmente um uonito pessoal, com as 

mesmas grlltillca.~~ües?! 
Havendo, presentomonto, 2 ministros da 

guorrn, cada um delles tom o me.:~mo c.:ccr· 
cilo. 

Ao todo a, o corn outros tnntos que cstiio 
lJO !Uo Gt•ando com o prhnciro miui~tro ila 
guort•n., fot•mnm 12 njuda.ntes?! 

Ajudante ycncral 

i ojuclnnt.o <lo ordens. 
I njudnnto do pcssoo. 
2 ujudnntes do compo, 

Qua/'tcl-mestJ'O !JCIWral 

I ~iu•lunto do ordens. 
I njudnnto de pessoo. 
E' um pessoal horrivol, do mo•lo que 

nqucllas gratificaçúes arl Ub:ftlll~ do governo, 
sm•vem pttra os;e exercito de njudnntos do 
ordens, c é )101" essa rn.zü.o, que uü.o temos 
olllciues nos corpos ltl'regimentn.t!os ... 

0 SR .. !OAKlM CATUNDA- A esse tempo O 
governo po:lia fazel·o. 

0 SI~ .. AL?ImiDA. BARRETO-Sim, mns, ngora. 
devemos olhor pura esses abusos. 

Em vista destes dous nt•tigos que acabo do 
lêt• ao Senado, julgo que o requerimento, que 
o1l'oreço "sua consi<leraçiío, deve ser nccoito. 

E' o que tinha a dizer em sua justificação. 
(Muito bem,) 

Vem iL Mesa, ó lido, apoiado o posto cm 
discussão o seguinte 

Requeiro que se 'nomeio uma commlssiio 
composta de cinco membros pura rever e 
aprosont<Lr ns modificações ncccssnrias aos 
decretos do gov~rno pt•ovisorio, n. 040 A, do 
I do novembro o 085 do 8 do dito mez, ambos 
do 1800, que tratam·de abono de vencimentos 
e gratillcaçõos dos oUJciacs do exercito, e 
organlsa os estndos·mnlores <lo Presidente dn 
J~opublico, do genC1'11lissimo (posto que não 
existo no exercito) o de outrns autoridades 
mllltarcs. 

Saio dns sessões, 20 do setembro de·tsot.
Alme:dn Bm•rcto, 

O Sr. PireM 'Fea•relrn fuz breves 
considcraçües sobre o requerimento do nobre 
senador pelo Estado dn. Pn.rn.hyba e termina 
<leciarnndo que vota pelo req_uerimento uni· 
camento para yrovat• que nao tom receio do 
que a commissno que S;. Ex. pede vá alterar 
as r,Tntiflcnções cm reln<.•iio nos oJUclnos arre· 
gimentados do I" classe e dos quo servem no 
gnuinoto do Presidente da Ropub!lca. 

Nlnguem nin.l• pedindo n pnlnvra, onccr· 
ra-so a cl!scussiio, adiando-se n votação pol' 
llLltt~ do numero. 
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ORDEM DO DIA l Votar,io em dlscussiLo unlCil do parecer 
n. 127 de 189•1 da Commissilo de Ob1•as PU· 

. . bllcns, opinando que nad" ha quo dollbornr 
Continua ndinda por falta do quo''""' a vo. áco1•ca dn rcclamnroiío do João .Tost\ Cor1•eindo 

tnçiío da rnateria constante da ordem do dia. Moraes contra a 'proposi~iio da Camnra dos 
Entra. em discussão uniciL 0 pa1•cco1• n 127 Deputados quo concedo umn. prorogac;ão do 

do 1804, da Cornmissiio do Obt•ns Pubilcns, prazo'' Companhia Viaç•iio i'el'I'ca o !Iluvial 
opimLnrlo que nttda hn. quo deliberar ucorca Tocantins e At•n.guaya; 
Ua recln.mo.çiio 1lo .Toilo .Josó Correia do Mo- votn.~ao em 2=• dl:-icus~ilo dn. proposição dn 
racs contra 11 proposi~ilo thL Camara dos cama1•.i dos Deputn•lo.;, n. 24 de 1804, proro· 
Deputados que concedo uma. prorogu.çoiio do gnmlo por um auno o prnzo couccdldo U. 

· p,razo ~ Companhia Vlacilo Fort·ea o l'luvini comp1Lnhill de Vin.çiio Fer1•eo. o Fluvial 4o 
locnntms o Aragu:tya, Tocantins e Arn·u~ya para dar começo as 

O Iii•·· PreMidente-N>L ordem tio 
dia. cst1i. em seguida n. este pnrccct• u. 2" dls· 
cussiio da Jll'Oposiciio da Cnmara dos Depu
todos, n. 24 do 1804, prorogando pot• um anno 
o pt•azo concedido ó. Comptmhia de Via~iio 
~·crrea do Tocantins a Amgunya. para. dar 
começo ús obrns de constt•ucçlio da estrada <ie 
Jorro destinada n vencer o trecho encochoci· 
rado do bnixo Tocantins. 

Foram colloondns estas duas matot•ias na 
ortlom do t.IIIL de honlem po1• hnvet• entre ai
las relaçilo. 

A commissiío tinha dado parecer sobre esta 
prorogação do pt•azo ú Companhia do Viaç•1o 
ferreaeFiuvlal do Tocantins, quando ~pparo· 
cou uma reclarnnçíLo de João Josó Corre!L do 
Morn.cs contra esta. prorogação. 

Esta reclamação foi ú mesma commissiio, 
que dou parecer contra o. pretcnçiio deste ci
dadão. Do modo que estas materias tcom en· 
tro si relação o chamo a attençúo do sem•do 
sobro isto. 

Nlnguem pedindo a pa.la.vra, enccrra-sa a. 
diseussiio, ndiando·so a votar;iio per falttL de 
ljllOI'Um. 

Entram succcssivo.mente cm 2:a diRcnssão, n. 
qual ó SAm deblte encerrada, :tdind<L a vota· 
çú.o por falta. de quo1•wn, os r11•ts. l1 2 e 3 do. 
pt•oposiçiio 11,. Camaro. dos Doputndos, n. 2·1 
ils 1894. pt•orogando por um anno o prazo con· 
cedido iL Comp1Lnhia do Viacilo l'orrco. o Flu· 
vio.J do Tocantins e Aragunyo. para dar co
meço iLS obras da construcçiio tia est1•adn de 
fcrr o dostinndn a vencer o trecho oncnchoei· 
ro·lo do baixo Tocnntlns, com o parecer da 
Commlssiio do Obt•ns Public.,, 

Esgotada " mataria <l<L ordem do <lia. o 
Sr. Presidenta tiocl•ra que dnriL a Jlalavrn ao 
Sr. sen<ulor qna·!L quei·r• para ussumpto do 
o~pcdionto. 

Ninguom pedindo 1L palavra, o Sr. Prosl· 
dento dcsigM para Ol'dom do tlia do. sessão 
~oguinto: 

Votnçiio om I' dlscussilo do projecto <lo Se
nado, n. 28 do 1804, sobro compo.ilhias <lo se· 
gui'D do vidiL cstran::eil•ns quo t'unccionem no 
tot•t•itot•io dn Jlopubllc:t; 

obras da constru~cilo tia estrado. de l'orro des
tinada a vcncot• o trecho encachoeirado do 
baixo 'l'oca.ntins ; 

Traballi03 elo commissües. 
Discus:ião unica. du. rcdu.cçi!o ilo projecto do 

Senado n. 25 de l8(1·1, quo transfere PILra. o 
dominio do Estado elo Parti diversos proprios 
nncionu.es, situados no mesmo E~tado i 

2.~ übe.ussão dos llrojcctoti do Scu:ulo: 
N .2·1 do 189·1 autoris:~ndo o Poder E~ecutivo 

n. ceder, melUn.nte indomniso.çilo. no E.stmlo do 
Amn.zOilllS, di versas 1üzendns nelle exlstentes, 
com os pt•opriod nel\ns ::;ituados; 

N. 29 de 180·1, modificando a rcsolu\iio de 
2:1 do sctmnbro do 170:> sobro montepto dos 
officiacs da armada e classes annoxas. 

Levantn·so a scssiío {L I hora dtL tardo, 

-
Pl'c~·:de;JC:" do S1·. UIJllldiuo tlo .tlmaral (oice· 

pl'IMidcnte) 

stL\DfAltTO - J,nlttu•a da ndn. t1 n.~rrnvn~ãn do.ctn
NXl'tWm:;·rt: - Clmmn1~n. ~ \'ot<tr;nn tlo r~.~Jllrll'\tut•~~~~ 
_ Por1on•:iiu •lo cntnutiM!U~o- 011111: • nn ui A- \fi• 
tnc•iut~ clu mntarlnli unaorrruln '' a•IJ:,dnK- ·Pit~CIIIiltPl 

'H l'llf!IIOI'Imunt•• •lu Sr .. Ju,ullllnl t"tu•monto- .\ppro
\'ll''ti.u - 1-:.••cUllcnt•ã.•l &lo vut:at;1tln - A•l\runonto 11n 
mrltm•ln prluclpnl :._ \tttclnmnçl'ir• tln Sr, eoolhn Htl• 
dl'l~ln~ - N11mn•a•;;i.~ du nu11u~ro •ln Couuui~liUu -
OtUom Ju dia ~~~. 

Ao moto-dia eompn1•ecem os sogulntos 30 
Srs. sotwlores: Ubnldino. do Am<Lrn\. Joi'o 
Pedro, Jofio Neiva, J. Catunda, Joaquim Snr
manto, Franci~co )fncluulo, C. Ottoni, Joü.o 
Cordeiro Ct•nz, Vit•gilio Damasio, Coelho Ra ... 
llrill'ucs , Gonçalves Chn.ves, Almino A1lbnso, 
Joaquini Moutinho, Leito e Oiticica, Joaquim 
do Souz~, Pire• Fort·oiro., Jo>e B01•nardo, Oli· 
voit•a Gulviio, Coelho o Campos, Rego Mello, 
Domingos Viconto. Eugenio .AI!lOl'im. Silva 
CILnedo .ionquim POI'nambuco, Snldailhnll!a· 
1·tnho, 'Quintino nocnyuv<L, E. Wandonl<all>, 
Estovcs Juniol', Abdon Mllanez, AlmoidaB<Lr-

I 
·.I 
I' 

" ,. 

I 

.li .,, 

I 

'' 

' I 

: .'' 

,. 'i 
.r·,. 'I 

-j· ·" 
·.'I 
•j' 
~ ~ 
•·i' '•,• l 
'IF 
·•. ·~ .I' 

, .. · 
I ; 
I 

) :1 



56 ANNAES DO SENADO 

roto. Rodri~uos Alves, Maitoel Vlctorino, Gil 
Goulm•t, Joilo Barbalbo e Lape1•, tendo deixa· 
do de cotnpo.recer com causa participada os 
Sra. Antonio Baona, Mnnool Barata, Gomes de 
Castro, Cunha Junior, .Joaquim CDI·rela, Mos· 
slas elo Gu~miio, Lcnndro Mnclei, Rosa Junior•, 
Aristides Lobo, Joaquim ~·ellcio, Prudente ele 
MorMs, Campos Sallo;, Leopoldo de Bulhile<, 
Generoso Ponce, Aquilino do Amar·nl, Santos 
Andrade, Raulino Hm•n e Pinheiro Mnchn•lo,e 
som cnusn participada os Srs. RlLmiro Bar· 
cellos, Ruy Barbo,a e Nogueira Accioly. 

Abro·se n. sessito. 
E' lida e approvada a acta da sessão ante· 

cedente. o contra a qual não foram lhitns ob
servações. 

O Sn. I" SECRETARIO d~ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Doze actas da eleição a que se t>t•ocedou no 
Estado de Santa CnthariM em 9 de setembro 
corrente.-,\' Commlssüo do Constitulçilo, 
Poderes e Diplomacia. 

O Sn. 2• SECRETARIO declara quo nilo ha 
pareceres. 

Vota-se e é approvado o requerimento das 
Commissõcs de lnstrucÇiio i•ubllca e de Fi
nançae, pedindo que seja ouvido o Poder· 
Executivo sobre a proposlç:io da Cnmara dos 
Deputados n. 18, de 1804, que autorisa u 
mesmo poder a mandar contar•, para os effei· 
tos da jubilação no log~r de professor do l" 
externato do Gymnasio Nacional, o tempo que 
serviu no exercito, ao ln tenente relbrmado 
Joaquim de Oliveira Fer•nandcs. 

Vota·••. e é approvado o requerimento do 
Sr. Almeida Barreto, pe11indo a nomeação de 
uma cornmissiio composta de cinco membro• 
pat'll rever e apresentar as modlftcações ne· 
ccssarlns nos decretos do ~ovorno provisorio 
ns. 946 A, de 7 de novembro e 985 de 8 do 
dito mez, ambos de 1800. ' ' 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a com· 
mlssiio os Srs. Almeida Barreto, E. \Van· 

. denkollt, Pires Fe,•reim, Gonçalves Chaves 
e Leite e Oiticica. 

Obrns Publicas, opinando que nndn hiL que 
deliberar· acerca da roclnmar;üo de .loiio Josó 
Co!Teia do Moraes contra a proposição da Ca· 
mariL dos Deputado• que concede uma proro· 
gllçffo do prazo ú. Companllia Vi!IQliO Ferroa e 
Fluvial Tocantins o Ara;;uya. · 

Votn.m-so e ailo approviiclo..~. em2a discussão, 
os nrts. tu, 211 o 311 dn. pl'Oposi~ü.o dn. Cn.mn.ra 
dos Deputados n. 24, rio 1894, pr•orognndo por 
um anuo o prazo concedi•lo {J. Companhia de 
Vraçilo Fe1•rea e Fluvial do Tocantins e o\r•a
guaya para dar começo :\• obras da construo· 
Qilo da estrada do lôm·o destinada IL vencer o 
trecho encachoelrado do baixo Tocantins. 

E' a proposição adoptada e passa para 3" 
discussilo. 

Segue·sa em discussiío unlca e ti sem debate 
nppro••ada a rcdacç1io do projecto 110 Senado 
n. 25, de 1894, que translero pnra o dominio 
doEstado elo Para diversos proprios naclonaes, 
situados no mesmo Estado. 

Segue-se om 2" discussão, com o parecer do. 
Commlssilo do Constituição, Poderes e Diplo
macia. o art. I" do pl'l~ecto cio Senado' n. 24, 
de \894, autoriSllndo o Poder Executivo a 
ceder, medianto in•lemnisação, no Estado do 
Amazono.s diversas fazendas nelle existentes 
com os proprlos nelle situados. 

O Sr. Jonqulm liiurmento
Pedi a palavra oómonto pora apresentar um 
requer·imento de adiamento da discussão desta 
m11toria até quo o governo preste as Informa· 
ções que •obre ella lhe peço. . 

Vem ii Mesa, ó lido, apoiado, posto em di•
cussilo, o sem debate approvado o seguinte 

Requorinumto 

Requeii'O a•liamento ela dlscussiio do pro
Jecto do Sena• lo n. 24, !leste anno, até que o 
governo pre.<to as informações, que lhe seriío 
pedidas pt>la Mesa sobro os iten.< seguintes: 

1", desde quando está a naç1io de posso da a 
lb.zendas de ;, Bento, S. Marcos e S. Jose, no 
Rio Branco, do Estado do Ama?.onas; 

2', qual a qu~tnti•lade de gado vaecum o 
cavallllr quo entiio nellasexistla; 

ORDEM DO DIA 3", qual esm quantidade quando, em 1878 
ou. 11!79, foram as r•ol'oridas fazendas arren· 
<iadas ao commond1Ldor Antonio Josó Gome.~ 

Vota.-~e c é approvado em 111 discussão e PercirtL Bastos; . , 
passa poro. 2". Indo antes {L CommlRsilo de Fi· 4', q uni o preço 1les;o arrendamento, seu 
nnn~'IIS, o pro,locto do Senado n. 28, •'e 1804, prazo e condição e que sommas l'ornm reco· 
sobre companhias llo seguro de vld~t ostrnn· lida. ao< coJ\•rs do Thesouro Nacional em vir· 
l!'eiras que runcclon11m no torr•it&rlo da Repu. tudc o durante a vlgencla delle ; 
blica. I 5", e1ual a qttanti•la•le do· gado ontroguo 

Vota-se e ó approvado om dlscus111io uqlca pelo arr•en•latnrio apôs o 'prazo do arrenda· 
o parecer n. 1~7. de 1894, da Comruissffõ de mento o om que anno; 
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6", qual nquant.idade rio gnrlo om existente 
ou por occnsião dn. ultirnn. cont~1gom c nc:;tc 
caso declt~rar-se q unndo tovo estn. lugar; 

711 , qual a ronda o quo.liL lle!lpcza dll tru)n.):l 
estas 1hzondo.a, desrlo que são ellns propJ•ie
dado nacional; 

8'1, qual n. sun remln. c n SU!L dcdpcza no 
ultimo quinquennlo; 

9~, tlnalmcnto, em quanto cstlmn o g-over
no ~.;tes proprlos naclonaes. 

Requeiro m1tís que o g-overno infln·mo si 
teve solução a conteslltçii·l por ello diri~idn 
cm 14 rio mu.rço de 1841 io notn de 20 de fo•ve· 
reíro do dito nono, do governo Uo S. M. Bri· 
to.rmioo, nn. qual :m lh~ communictLvn. lmvor 
sido o Sr. Roberto Shomburgh incumbido de 
reconhecer o ussígnnlnr os liinites da. Gnynnn 
Jngleza com o Brazll e que o governador da 
colonia tinha instruccúts~ para assistir iL usur
pnçiio no Piram. ou nos territol'ios q uo occupa.· 
VILffi varias trihus de inrlios inliependentos, 
exigindo-se q no o entio g-overno imperial 
fizesse sabar ús autorithL11o~ compBtentes o 
teor dessns ordens, com recommondncão de 
niio o.vo.ncnl'em até o.hi as posses i.JI·nzi
lciras. 

Por ultimo, reque1ro que o governo infor· 
me si na. fronteira do Rio Brnncc' existe nl~urn 
forte armado e quol o numero de praças qu" 
o guarnecem . 

Snla das sessões, 27 de setembro de 180·1. 
-Jorrql4~m Sarmento. 

Fica adiaria n discussão rio prqjectn. 
Segue·se em 2'1 <liscuasã.o e ó sem •lcbate 

approvado, o sendóarloptado passa para3• dis· 
cussiio, o projecto do Senado n. 29, Je 1804, 
mo·liftr.anclo a resolução de ~3 de setembro 
de 1795, sobre monte-pio d11 arma•la c classes 
annexns. . 
Es~otnda a ma teria da ordem do dia, o Sr. 

Presidente declara que dai'IÍ a palavra no 
Sr. senador quo a queira p:u·a ussnmpt.o rlc 
expediente. . • 

O l!iiJ•, Coelho Rod••lgue•-Sr. 
P1oesidente,aC1Lbo de ser informado de que ninrln 
nüo eslll completa n commillSiio especial do 
Codigo Civil, porque um dos rnemh1•os era o 
nosso dlstincto collogn, rep1•esentnnte rlo S:ia 
Paulo. o Sr·. Rodrigues Alves. 
. Findou-se o mandato dolle no nnno passado 
e upezur de ter sido muito merecidamente 
elo! to, enten~e que n nomeaciío caduca ~ que 
nüo lnz mniB parte dnquolln comm1ssuo. 

Nada mais havendo n tratar, o Sr. Presi· 
dente designa. para. ordem do dia da scssiio 
so~uinto: 

2·• discussüo das proposições da Camara dos 
Deputado;: 

N. 13, rle 1894, quo autorisa o Poder Execu
tivo a nbt•lr no COI'J'ente exerclcio o credito sup
plemcntnr do 527:422$ ao Mlnisterlo da Ma
l'inh11, sondo 27:422.$ par~ n.bono dos venci
mentos a que tcem dirOito os almirantes 
membros do Conselho Supremo Militar, de 
nccordo com o ar·t. 16 do decr·cto JAgislativo 
n. 149, rle 18 •lo junho .do 1803, e 500:000$1i 
verbrt-Evontunes-paru. occorrer ás cleapez!lS 
com pm•sagens n.utorisada.s por lei, gratifica
çüos cxtrnordlnarlns, njurla do custo. e outras 
f1espCZ11S nilo provistas; 

N. 21. de 1891, npprovando e declarando 
definitiva n permuta feita com a Santa Casa 
da MiseJ•icordiiL do Jtecirc. do odificio que ser
via •lo bospednria. do lrnmigrantes no. .Ta
quoit•a, Estn•lu do Pernambuco, pela Casa dos 
Exposto:-;, sitJL nn. p1·aça Barii.o de Lucena, no 
mesmo Estado ; . 

Dlscuss"o ,!lniCII do parecer d!' Mesa, DJll· 
nn.n!lo que nuo ~ej1L ndoptncla o. md~eacuo do 
Sr. Coelho Rodrigues, para que se modillque 
o art. 13 do •'o Regimento interno na parte 
relativa ás nomeações Mtns pelo Po,ler Ex
ecutivo e sujeitas i• approvaçiio do Senado t 

Discu~1o unlca da emenda da Cnmara. aos 
Deputados, substitutiVIL rio projecto do Senado 
n. 2, tle 1802, o.utori&~.ndo a roversiio ao qua· 
dt•o dos officiaos cm serviço activo do coronel 
reformado Christino Frederico Buys, emenda 
quo, tendo si•' o rejeitada pelo Senado, foi por 
uquella Camam conllrmoda. 

Luvanta-so a sessiio lis 12 horas c 45 minu .. 
los d~> tarde. 

97·' SESSÃO El! 28 OE SETEURitO DE 1894 

Pl'csidtmcia 1lo Sr. Ulutltlina du Amatat 
( cice·pi'O.~ id ente) 

SU~I~l.\ltlO- Clmmntln- J,n(turn d:t. neta- Hxi:K .. 
Jlll::-õ·rg - 0JUIIUI IIII 11111.- \'tlt:\t,lã~ driM pi'OflO~lçuuM 
11:1, f;l 11 ~I, rld 1St\ i - /JiMOUMIIi'tu rl,o pnrt!Ctll'~ da ~IDMIL 
- ()JMClii'SOK d•u1 :-ir11. Cuulhn j(.O!II'IJ:llUM o Jo11.o Pmlro, 
t[j lluCrtlt'lJ'i•'- l~ncurrnmontu 1ln d1~cu~Mii.o- Votn~ 
t:tin - DIJ«!UM!Oii:n umcn dn nmnndt~ dn. Cnnmrn. dotl 
lliiJI!i!l\lluM, tmh!ttltutlvl~ tio projoctn n. 2 riu HUI2-
lli~cur .• u!'l dmo Sr!i. ,htii.n Nnwn, Prt!!'lldonto, Lo! tu o 
ilit!cicn, \'!rg-U!u Dr~n1n"1o, ,Juilo ~ulvn, H.n.miro_llnr
rnll••"· l 1ru~ldent••- J<:ncnrrnmnuto dn. tllKCII!UI~II -
Cun~nltn 1lu ~r. ,luiin Nui\'1~ - Vnhçiio- VotiiÇU.IJ fln. 
"mnndn 1ln Cnmnrn 1(1111 lluputndn", Mltluotltutlva do 
prnj,ctn n,:! .do IR:.t~- O!•do1n dn 1l!n. ::U. 

Portanto, peco a V. Ex. quo so digne de 
complotu.r a. commissiio, nomcttndo o mesmo 
honrado collogu ou outro n aprazimento de 
V. Ex., visto que niio tenho candid<Lto; qual· 
quer que seja o de V. Ex. oorrí o meu. Ao molo-dla comp~trecem 37 Srs. senadores, 

o sn.. Pn.ESIDESTK-Confl1•nto n. nommu;iio 1 o. .~~L~ICH': U!JtLid}no do AIOIII':tl, João Pedro, 
do s1•, nodriguos Alves, G1l t.uui<Lrt, .1o11o Neiva, Cntunda, Joaquim 

8 Sonn.do Vol. IV 
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Sarment,o,Ft•anclsco Macllndo, Antonio Bnona, 
Pir03 Ferreira, Cruz, Coelho Rodri::uos, Joiio 
CorrJoiro, Aimino Alf<mso, ,Josó Jlornardo, O li· 
velra Gaiv•ío, Abdon Mllanoz, Ai moldo. Bar
reto, .Joaquim Pernam huco, Joiio Ba•·uoiho, 
Rego Molio, Leito o Olticlco, J.candro Mnclel, 
CoclliO o Campos, Manoel Victorino, Virgllio 
Damnsio, Domingoa Vicent.o, Q. Bocn.yuva, 
Saldauha Marinho. 8 W1t1Hicnl'olk, Oon. 
çalve:~ Chaves, c. Ottonl, "odrigucs Alvos, 
Silva Canedo, Joaqnirn Murtinho, !Cstovcs.Ju. 
nior, Ramiro Jlnrcollos e Joaquim do Souza, 

Abre·se a oessiio. 
E' Jirln., posta. cm discussão, c, não hn.vcndo 

reclama.çüos, do·so por npprovat!a a u.ctatla 
sessão ante1•ior. 

Deixam do oompnrocer com causa pnrl.ici· 
pttda os Sra. Mnnoel Jl~mta, Gomes •lo Castro, 
Cunha Junior, ,Joaquim Corria, Messias do 
Ousmiio, Rosa .Junlor, Aristides Lobo, ,Jua· 
quim Felicio, Prudente do Morues, Campos 
Sitlles, Leopoldo •Jc Jlulhúes, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amami,Silntos Andrade, Ru.ulino 
Horn, Pinheiro Macba•lo e Lapor ; o sem 
causa participada, os Srs. Nogueira Accioly, 
Ruy Barbosa e Eugonio Amoriln, 

O Sn. I' SBCREl'ARIO d1i conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

r Officlo do Ministerio da Guerra, tlatado de 
25 do corrente, devolvendo, de ordem do 
Sr. Vlce·Presi•lente da Republlea, devida
mente sancclonndo, um dos nutographos da 
resoluçilo do Congresso Nucionul, que auto. 
rls!L o governo n considerur como at•Provados 
os alumnos das EsooltLs Mllillll' e Nnva\ que 
tiverem ti•cquentado com !Lpt•oveitnmento a.~ 
aulas dus ditas escolas, ato n tle setembro de 
1893.-Arcllive.so e communique·se ú outra 
Cnmara. 

O sn. 2' S~CRETolniO declara que nüo ha 
parCCCI'es. 

ORDE~! DO DIA 

Entra. cm 2~ cliscus.;iio, com as emendas 
otrerecidas pela Com missão de Finanças,a Pl'O
posiçiio da Cnmara dos Deputados, n. 13, de 
1894, autol'isandc,> o Po·1er Executivo IL abrir, 
no corrente excrcicio, o credito supplomentn.r 
de 527:422.~ uo Mlnistorio du. Mo.t•anha., sendo 
27:422$ para abono dos vcncl:uento>~ a que 
toem direito os almirantes membros do Coo· 
selho Supremo Militai', do accordo eom o 
art. IG do decreto leglslntlvo n. 149do 18 do 
junho de 1893 e 500:00:1$ ú v11rbn-Eventuncs 
-pa1•a occot'I'Ol' ús despozltS com passagens 

autorlsadas por lol, grlltiflençúes cxtrnort~i· 
nnl'ills, n.iudu. do custo c outras dospczas nuo 
provistas. 

Ninguem pedindo a pnlnvrn, encorrn·se a 
tliscussüo. 

E' nnnunclndaa votnçiío. 
o Stt. LEITE E OtTIOICA (J>Ola ordem) requer 

pr~~tOrencia, nu. votaçü.o. para o subi:ltltutl v o 
ollbt•ccido pela CormnJssiio do Flntl0('11.S o que 
estú de n.ccordo com as cmenda!l da mesma 
commlssiio. 

E' approvu<lo o substitutivo. 
E' a proposiçiio, ussim emendada, adoptn,:a 

o pnssn. pnJ•n :i• disoussti.o. 
Segue-se cm 2~ discussno, com o parecer dn.CJ 

Commlssõcs do Flnnnç.as o de Justiça e Legls· 
loção o ti, sem debato, appt•ovnda, o, sendo 
ndoptndn, pn•sa para 3" dl•cussiio n proposição 
d" Camarn dos Deputados n. 21, do 1~94, 
approvando o dcoiOl'ondo dcfinir,iya .a por· 
muta feita com a S1tnta Casa de M"orteord1a 
do Recife, do otlitlcio que servi~> do hospeda· 
rln. de immigrn.ntes n1L .Tuqueil'a., E)tndo de 
Pet·nam bueo, pela cas:. dos Exposto< sit" n!L 
praça Barão de Lucena, no mesmo Estado. 

Scguc.se em d iscussíio uni cu. o parecer dtt 
Mesa, opinando que nrio sejaa•loptttda aln
dicaçiio do Sr. coelho Ro•lrigues para que se 
modifique o urt. 13 do regimento mterno, n!L 
parte relativa às nomeações fui tas pelo Poder 
Executivo o sujeitlB ó approvaçao do Se· 
nado, 

O Sr. Cocllto Rodrl~nea
Sr. Preaidento, ji• consegui em parto o meu 
fim e ele boa vont~de deixaria p~ssur som 
enme o parecer da Commlssiío de Policia, si 
as suas razões me tivessem convencido. lnfo
lizmonte paro mim, apozor do raspei~ com 
que ponderoi·as o da attenQiio que ellas mo· 
rocem jú. pelo seu \'ulor lntrinseco, ji\ pela sua 
procedencia, niio consegui ILbn.ln.r o ponsn~ 
monto que 1m via tletermin~do a indlca~tlo de 
5 tio corrente. 

J~ssa indieaçiio propunha que ao art. 13, 
que defino as attribuições do Pt•osidento do 
Sonttdo, se ncrescentas;o a de J'Ometter de 
ameio as nomençúes l~ltas pelo Poder Ex· 
ecutivo e sujeitos á appt•ova~u.c desta oasn ils 
commissõos respectivas, logo que constltSsem 
pela publi~iio do Diario Oflicia!. 

A CommiS<iio de Policia, Impugnando a 
ndopQiio desse additivo. ao regimento, oppõe 
úquolla indicaciio tros.o.rgumontO.'I: · . 

O primeiro, de•luzldo do texto da proprln 
Constituição e fundado .no§ 12 art. 48 e no 
nrt, su. , 

O segundo, lund11do no precedente que •o 
tem obsot'VU.tlo sobt•o a.··ma.torla.; 

O terceiro, fun•1ndo no elemento blstorico ou 
nos exemplos dns constauiçõcs norto.amo-
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rlc~no. o o.rgontino., onda se cncontrnm •lispo· 
siçúcs semolhnnte~. 

Vou tomo.r ligeirnmcnte em considoraçilo 
enfio. um dos argumentos da Mcs~t, Invertendo 
o. ordem cm que foram o1ferecidos, po.rn con· 
sldornr logo após o primeiro o terceiro, pela 
relação Intimo. que h o. entro o clomento g!'am· 
matlcal o o elemento historico, som pro que se 
trato. do questõc• •'o hermoueutica juridico.. 

Os nrtigos Invocados pelo. Commissilo nada 
toem, em mlnho. opiniúo, que sirvo. do emba
raço ú adopçiio do. medido. que tive a honro. do 
propor. · 

E •lniío, vejamos; partin<lo do texto do. lei, 
quo 11 n fonte commum uondo to<los vilo beber 
os fundamentos de suas opiniões pura recti· 
ficar o.slitlso.s e pu1•a con1irmaro.s verdudelro.s, 
o§ 12 cit~tdo diz (18): 

«Nomear os membros do Supremo T1•ibunal 
e os. ministros diplomu.ticos, sujeitanllo n. no
meação i• o.pp!•ov;~çiio do Senado.» 

Prlmoirn hypothese. 
.Agora. no. scgun1ltL (/(;): 
« Nn ausencio. do CongreSlO designal-os-hll 

em commisâio, ate quo o Senado so pro
nuncie.• 

Trata-se, portanto, de duas hypotheses: n 
primcil'a da nomcaçtt.o, funccionundo o Se· 
nado ; a segunda, da. designação na ausencia 
do Congresso; o para ns duas hypothcses alei 
serve-se de <luas espectes t!i1ferentes: nn prl· 
moira dlz-nonww· com approvaçiio do Se· 
nado~ no. segunda.-dcsiqnal-os-ha até que o 
Senado se pronuncio. · 

Desta diversidade de expressões chegn-se 11 
esta conclusão: as nomeaçues feitns, !'un~clo· 
mmdo o Senado, ou durante suas scssüe~ não 
Icem 'c1fclto, niio diio jus no nomeo.•lo entrar
cm exorclclo antes da upprova~ilo do Se· 
nado. · 

E' um aetoduplo,quoniioestiL completo cm· 
quanto os dous poderes collo.bol'ndorcs nilo 
tiverem intervindo. 

Portanto tiro ou cata indueçiio da redacção 
dl1foronto: no primeiro cllSo,nem elles JlOde_m 
entrar em excrcicio, porque a. nomcaçu.o nu.o 
estú completo.; a nomoaçii.o ó 1\llta pelo Podor 
Executivo com approvnçno do Senado, o em
qunnto est• não se tiver dndo, o neto niio estú 
com ploto nem o nomeado póde entrar cm 
exerciclo. ( Apoi«dos .) 

N11 segun•la hypothcso, n Constitulçiio diz: 
•<no. nusencin do Congresso dcslgnnl·os-hn cm 
commissii.o, ntó que o Sonndo so pronuncio.» 
Ahl niio se trata <lo nomeação: mas pôde no 
intervnllo das sessões hnvm• uma tilita ~1o 
urgente do um cidadão notavol no se1·v!ço di· 
plomntico, cujo. aptidão s~jo. indispensnvel, 
Vódo haver umn falttL tiio urgente domem .. 
bros do Sup1•emo Tribunal do Justil)ll, quo 
nii.o possa. funccionO.l\lJUO sojn. ncccssu.l'iO &up-

pt•ir do qualquer maneiro. tnl falta, po.ro. que 
não tique o. nação som o. sotlsfltl)lio do um ser· 
vlço urgente ou sem um dos seus orgãos so
bomnos, como o Porlel' Judiclario; por isso a 
Constltulçii.o permltte que os designe cm 
commis•ilo ato que o Senado se pronuncie. 

Disto so devo presumir que, feita a desi
gnação lli.L u.uscmcia do Senado, n. communi· 
caÇ!io lhe soja fel la logo que elio se reuna, 
paro. quo eo possa pronunciar. 

SI C>le se pronunciar do modo favoravel, a 
dcsignnçiio c~tú.convertldn. cm nomea.~ão con
lh•ntndo, si em sentido contrario a designa
ção nii.o tem elfolto o cessam as funcções do 
quo estlvm• exm•condo, ou continuará cm 
oxcrcicio si o Senado nii.o se pronunciar flc
pols que o. communienção lllo tenha sido 
tCitn.. 

Considerado a suo. interpretnção <lcbaixo <lo 
ponto de vista 110 elemento logico, o art. 89, 
lon"o de me ser contrario, é ravorn.vel it. in
tclilgencia que tloi li. maioria por occasiilo da 
minha in•licnçiio • 

o nrt. 89 na parto que se refore ÍL especie 
diz. ( LB.) 

Aqui suppue-so ainda um acto conjuncto. 
Os membro3 são nomeados pelo Presidente 

dn Republica, mas com lljl)?I"ovaçiio do Senado, 
sem a quul o neto nii.o esta completo. 

Aqui nilo so auto1•is:t, como na segunda 
parto do nrt. 48, n tlesignal·os em commis· 
siio, ntll que o Sena• lo se pronuncie; pelo 
contrario, se deve inferir que emquanto o 
acto niio estivo!' completo niio póde produzir 
etfeito, tau to mais quo ahi o elemento gram· 
matlcnl e confil•mndo pelo elemento logico. 

V. Ex. sabo que, tratando-se do Poder 
Leglslativo,_o art. 16 diz que o Pod~l' Legisla· 
ti vo ó exet•crdo pelo Congl'e"o NaCional com 
n sancçilo do Presirlcnte da Republica. Donde 
se concluo que as resol ur:ões do Poder Legisla· 
tivo ~uo dependem do sancçiio, niio silo ox
equi'vels, nem portanto podem yroduzir 
etrelto antes do submettldas á. snncçuo, que é 
um neto complementnr,intogrante da proprln 
lei, 

0 Sn. JOÃO i'EDOO dá um llliarte. 
0 Sn. COELUO RODRIGUES - Nilo posso, 

numa discussão do direito como esta, respon· 
dor-lho em apn1•tes. 

como dizia, o o.rt. 89 serve-se n respolto das 
nomc!l<'úos dos membros do Tribunal do Con· 
tas das mesmas expressões do quo se serve 
o art. 10 n respeito dos actos do Poder 
Legislativo. 

Si pois, estes nii.o silo exequlveis nem 
podem ter e1ieito antes do SOl' so.ncclonndos 
no c,;o cm que compota u. s:~ncçilo do Pre· 
sidente da Rcpublicfl, eomo uaquolle caso 
pótlo ter e;relto, sem quo o poder concurrontc, 
q uo neste ou.so ó o Senado, so pronuncie ! 
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N1io vejo razão para se distinguir onde ns tenciarios e encarregados de negocias de ao-
expressões da lei sao tdenticas. cordo com o senado.~ 

E' certo que a commlssilo Invoca em seu Ainda neste caso não me ~roce que se possa 
fuvor ns fontes d'onde foram deduzidas as Induzir um argumento sohdo nem mesmo de 
disposições da Constituição. semelhança, quanto mais de paridade, das 

o SR. .JoÃo PEDRO _ Principalmente 0 disposl~ile~ da constituição argentina em re-
t laçao à. Conat\tuição brazUelr.-. 
exto da Conatltulção. Vou ngora tomar em consideração o ter-
O Sn.. CoEtno JlonmouEs - O nobre sona· coiro argumento-o dos precedentes, argu

dor fu.llará depois e mostrará. que todas as monto que é serlo, porque para conservar o 
conslderaçiles que tenho oJferecldo siio outras stalu quo niio h& necessidade de outra razilo 
tantaa Impertinencias. alóm da sua proprla exlstencla, mas para mu-

Mns v(\famns " elemento historlco. Niio d•r o que existe é preciso dar-se uma razão. 
vo,lo nem na constituição americana nem na Logo,naau•encladedisposiçiioexpressadalel, 
constituição argentina uma dlsposlçiio perfel· 0 precedente supre alei: consuetudooptima lc· 
tamente Igual áquella que nós temos no yum interprca, era um principio de herme
paragrapbo 12 do at't. 48, nem do art. 89. neutica dos velhos juristas. Mas creio que, 

A constituição da Amarica diz no art. 2' nn hypothese, ba razilo sutHclente para a 
§ 2•, n. 2 (ta) : mudança dos pr.'ecedentes; e a razão é a pra· 

« Tori• o poder (o presl•lente da Republica) tlca abusiva a que a intelligencla dada pelo 
de, precedendo parecer e consentimento do Poder Executivo a esse artigo da Constituição 
Senado, concluir trotados, comtanto que estes tem-se prest·•do. 
tenham o apoio de dous terços dos sena•lores V. Ex. sabe que o Poder Executivo niio se 
presentes; designará o com próvio parecer e tem apressado multo em communicar ao Se
consentimento ilo Sena•'o nomeurá os embai- nado as nomeações de •lependencia de sua 
xadores e outros minl•tros publicas, consules, approvaçiio. Os membros do Tribunal de 
juizes do Supremo Tt•ibuuai, etc. Contas, si me nilo engano, foram nomeados 

O numero 3 do mesmo artigo accrescenta ba cerca de dous annos: tivemos a sPasilo do 
(IB): anaos paesado, depois da nomeação delles, sem 

«o Presidente terá 0 podor de preencher que ella nos lbsse communicada; tivemos a 
sessilo ordfnarfa deste nnno quasl esgotada, 

todas as vagas que se de:em no intervallo das mesmo esgotada, sem que ella nos tosse com· 
sessões do Senado, nomeanrlo commissiles pro- municada; e talvez niio 0 tivesse sido, ai o 
visorfas que flndariio de direito no tlm da se- Senado nilo houvesse approvado 0 meu reque
guinte sessiio do Senado.P rlmento, pedindo Inrormações ao governo a 

Como vê, o Senado, a constituição dosEs- respeito dessa demora. · 
tados Unidos suppõe a approvação prévia do Isto que se dá de uma maneira tilo ostra~ 
acto, antes que produza eJreite, ou •uppõe a. nba em relação aos membros rlo Tribunal de 
nomeaçiio provfsorfa no fnterv~tllo da sessiio, Contas, dá-se, com pequena dltrerença, em 
cessando os seus elfoltos no fim da sessão se· relação aos outros nomeados, cuja npprovn· 
guinte, de maneira que o nomeado niio póde çiio depende do Senado, Isto é, os ministros 
Ucar•lndeftnidamente em exeroicio. como póde diplomaticos e os membros do Supremo Trl· 
ficar dada a lntellfgencia que a. Mesa dil em bunal de Justiça. · . · 
seu parecer. Receio entrar nll Indagação dos motivos 

Portanto, niio se póde tirar um argu- desse procedimento do · ohelll do Poder Ex· 
monto de pari~ade •la constituição dos Es- ecutlvo ; nilo estou fnlr.lado na sua maneira. 
tados Unidos. de encarar o exerclclo das suas attribufções e 

A constituição . nrgentir.a tambem niio é não qu~ro tllzer-lhe uma. injustiça, no fim do 
fl:ual á nossll ; no art. 80 dispõe o seguinte aeu perlodo constitucional, que possa pareoer 
(1/;): uma pedrada de abysslnlo. Por consequencln, 

« O pre>ldente da Nnçüo tem as Bei!Uintes repito, niio entro nesta indagação. 
attribuições : Mas o fucto ti que estes precedentes nilo 

devem ser mantidos, porque a attrlbuição de 
§ 5. • Nomflla magistrados do Supremo Trf- approvnr essas nomellQões não ó sómente uma. 

bunnl e •'os demais tribunaes tederaes. lnl\l· attrlbulçilo que compete· ao Senado, em rela• 
r tores, do accordo com o senado.- cito aos outros poderes constltuldoa, ó um 

De maneira que sempre a nomeiiÇiio suppõe dever que constituição nos Impõe e cujo 
o nccordo flo senado, de onde se póde lnl'orlr cumprimento nito póde ser llludido a arbltrio 
que ella niio esta completa, nom portanto pro- de nenhum dos outros poderes constituldos. 
au~ elfelto, antes de,se accordo mnnllllstudo. Ora, si isto ó verdade,. qual ti o melo pra-

O§ ltl do mesmo artl~o diz (Iii): tlcoque nó• temoa de fazer elfectlva essa at-
« Nomeia e remove os ministros plenlpo· trlbulção, que ó ao mesmo tempo um dever 1. 
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Eu só via. <lous : o processo politico perante a vldnr emqunnto niío vejo (riso): chame-Be, 
outra camara, com a pronuncia do Presidente portanto Jo'Jorlano Peixoto Prudente de Mo· 
da Repuulicn! a consequente S_!lspensiio das ro.cs ou ~lanocl Vlctorlno quem sc.l" o chefe 
suas attrlbmçües c su.bstltulçno por out1•o, do Poder Executivo, aqui desconfio sempre 
que fizesse a& oommu~tcações, afim de niío delle (riso), emquanto não vil' que observa 
flcat• tolhido o exercl01o •lo uma ~tttribuiçiío escrupulosamente as regras do. Constituição 
tão Importante como essa do Senado ; ou uma como en as entendo. De modo que a minha 
medida como a que eu proponho, de altet•o.çiío maneira de consi•lerar estas q uestucs niio tem 
do nosso regimento ou,. como lembra aqui o nnd& do pessoal. 
meu honrado collega, dt~tincto ropresentnnte 0 Sn. LEITE E OITJCJOA _ v. Ex. j,", ó um 
do Estado de Minas, o St. Gonçalves Chave~, opposiclonista in fi •ri. 
por melo de uma lei especial, que entrnl'ta '" 
perfeitamente na disposiçilo do paragrapho O Sn. CoEI.uo RonnJoUEs-Niio; nilo senhor, 
ultimo 1lo art. 34, que trata das leis adje- não tome Isso como opposiçilo, é dever do om. 
clivas da Constituição. E entre os dous alvl· cio, silo ossos do cnrgo, como entendo que 
treo, penso que o se~undoó preferivel ao prl- deve ser exercido. 
mei_ro. o processo politico li um _mel~ extra· Limito-me a estas conshlernções, sobre as 
ordmarlo, para os casos extraordmartos, e as qunes niio Insistirei, e deixo que o Senado 
nol!'eaç~s desses ~rgos, a quem~ tenho re· resolva em sua sabedoria como entender, 
!ertdo, suo netos re1terud~s du vtda normul certo de que o meu fim nilo foi olfendor a 
do governo : para que, pots, deixai-o~ ndstri- pessoa alguma, nem contrariar a opinião do 
cfm! a esse meto herolco, remedw as vezes governo; foi facilitar o funccionamento dos 
maiS perigoso do que o mal que se quer poderes constltuidos na medida dos meus es· 
curar... tbrços. 

O Sn. lRANOISCo MAOliADO-Violento. Si estes n~o forem bem succedidos, limitar-
O SR. CoELIIO RoDRIGUES - ••• quando nós me-hei a dizer:-fcci quo•! potui, (aciant ma· 

podemos por meios pa.clftcos, por meio do !i ora potentes. 
direito regulamentar, evitar esses confiictos 
e esses attritos, que silo sempre nocivos, 
quando niio perigosos na vida normal dos go
vernos regularmente constituidos ! 

O Sr, .Joiio Pedro (I' secretario) 
-Acompanhando as observações do illustre 
senador pelo Piauby. começara estudando 
os artigos •la Constituição l'<llativos a especte. 

O art. 48 n. 12 dispõe o seguinte (lê) : 
c Compete no Presidente da Republica: 

Assim, comprehendo que por parte •la Mesa 
houvesse duvida em acceitar a minha ldéa. 
como emenda ao Regimento; mas niio como 
projecto, de modo que o que ella niio accel
tasse como emenda da nossa lei demestica, do Nomear os membros do Supremo. Tribunal 
Regimento interno, achasse convenionte como F~leral e o• mlnl_str~ dlploma~tcos, su
uma medida geral, como uma proposição que jettando a nomeaçao a approvnçao do Se· 
regulasse de modo pratico e especial uma at- nndo. . 
trlbulçiío Importante, como é esta de que se Na ausenc~a do COngresoo destgnal-os-ba 
trsta e que niio póde ficar annuliada por ar- em c.ommissao até que o Senado se pro· 
bltrlo do governo. . nunCte.:. . 

Por todas estas razões, nilo estou conven· DllB_palavras- nomear, sUJeitando a no· 
cMo da lmprocedencla da minha indlco.çiío. meaçao á approvação do Senado - resulta 
Póde o melo niio ser o mais conveniente, mas desde logo : 
que a medida e necesBD.ria a bem da regula- Primeiro, que ba dous actos inteira
rldnde dos nossos trabalhos e da harmonia dos mente dletinctos, da jl&rte do Presidente 
poderes politlcos. o que e um dC~irlcratum da •la Republica: a nomeaçan e a sujeiçilo desta 
nossa constltulçiio, nilo suponho susceptlvel á approvaçfio do Sanado; se101ndo, que a 
de duvida. interterencia do Senndo em relaçiío a essas 

Dir-ae-ha que nilo e provava! que o facto se nomeações nii.o póde dar-se sinão depois de 
reproduza, que só em condições excepcionnes sujeitas ellas à sua approvnçiío. 
de uma guerra civil, onde tudo foi posto fóra l'arecc·lhe, portanto,pelaprlmeiro. parte da 
dos seus eixos, se poderia verificar Isto; mas disposiçilo contida no n. 12 do art. 48, fóra 
acho mtlo legislarmos tendo em vista as pes· de duvida, no menos quanto ás nomeações 
soas que exercem o governo. E' passivo! que dos Jnembros do Supremo Tribunal Federal e 
o futuro Presidente da Republica seja multo dos ministros rllplomatlcos, ~ue o Senado sb 
mais respeitador das attribuições do Congres- pórle conhecer dollas depois do sujeitas á sua· 
soe das no1•maa da Constitu!çiío, do que o apgrovllÇii.o pelo Presidente da Republica. 
notulli; deve mesmo sel-o, porque elle é Ju· nobre senador, porém, oppoz o. esta 
rl.sta; mas a mtnha regra oeata mataria é du· argumentação, cuJa força. é lrreoUBD.vel, a 
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------------·---------------------
2• pm•te <ln disposlciío, quo é assim concebida 
(Tfl) : 

« N1> ausoncia do Congresso, desigunl-os·ha 
om commlssiío ató que o Sanado so pro· 
nUJlCÍO ,> 

Porguntl> no nobro senador : n quem ó 
quo o Presidente da Republica designa om 
commlssiio ! 

Evidontomonto, os nomeados nos termos o 
rle accordo com o que estt\ estabelecido na 
1• pat•te, isto ó, os nomeados cujas nomea
ções ficam sujolbts r\ approvação do Sonndo 
quando para osso fim lhe foram submottidas. 

O Slt. Co1~wo RouniaVEs t!ó. um aparte. 
O S!t. Joi.o PEano -o illustrndoscnador 

ostti confundlnrlo a nomoaçiio que ó neto di· 
stineto, com a designação. Attenrln para a lei· 
t,nrn nue vao do novo r=r da 2" parte 
do n. 12 (LJJ. 

A quem designa o PI•osirlente tlrt Republica? 
Os nomeados na fórmn o do accordo com o 
que esta eetabelecldo na I' parto • 

E nem so pódo tirar argumento dns pn· 
lavras • ntó que o Senado se pronuncie>. 
O Scnorlo niio se pronuncia sobre o designa· 
çiio, mna sobre a nomeação quando lhe ó 
sujeita. 

0 S!t. COEWO RODRIGUES -Portanto, si 
niio lho for sujeita, nunca conhece della. 

O Sn. Jo:\o PBono- Quid indc! O defeito 
provóm de falta de di•posiçiio legislotiva, 
m'rcando prn•.o pai'n esoo fim. 

(Ha ""' aparlc ,) 
Sim, senhor, precisa-ao de uma lei regula· 

montar; esta, porém, niio ó a questão. 
Paesando ao art, 89, onconti•n o seguin

to(tê): 
• Os membros do Trlbunnl de Contas serão 

nomeados pelo Presidente da Republico, com 
oppt·ovnçüo do Senado, o te.» 

Como vii o Senado, guardo este nrtigo si· 
loncio sobro o momento cm que deve Intervir 
o Sonodo nestas nom011ções,scndo n.~sim, nada 
mais razoavel do que obsorvnr·sc a respdto o 
n. 12 do t>rt. 48, viste serem ldenticns as hY· 
potltesos-nomon~õcs com Intervenção do Se· 
n~>do-e ser Mo o que se pratica em rolaçiio 
nos netos do Executivo subordinados no co• 
nhocimcnto <lo Congresso. 

Jil o velho lllVt>riL do 18 de fovm•oirodo li66 
dizia quo n conformidade das disposições ante· 
ccclentcs com 1IS consequentes nos pontos es· 
senolnes ó o que constitue o csplrllo da lei, 

Para reforçara· sua argumentação no to· 
canto no artigo gue 69tUd&, o nobre senodor 

. recorreu, si lbo nuo falha a memorla,oo art. 16 
da Constituição (LV), 

•\ntes de tudo deve saliontllr o seguinte : 
n st~ncçiio, como a approvaçilo do Senodo cm 
relação lia nomeocaes, ó ooto postorlo; ; e 

pm•guntn : vot~ .. so um pro,jccto qualquer 
nns duas Cusas do Congresso. não ô romet
tido no l'rosidonto d& Republico, este fie,, 
impedido de exercer a sua attrlbuiçíio ; q uni 
o corrocti vo para isto 1 

contestou o nobre autor da lndlcnçüo quo · 
ns coustituiçües argentina e americana con· 
tivessem dtsposiçõa< idcnticns ns da nossa. 

A Mesa não bascou-so ncsuLS constituições 
siníio p>rn cot•roborur a intclllgencla que deu 
ns disposições do nosso codlgo politico ; mas 
S. Ex. labora om mnniresto equivoco. Tom 
comsigo ltmbas as constituições, ns quaos eata· 
tuom a respeito nos mesmos termos cm que 
se acha concebido o art. 80 da nossa (l•í) : 

«Nomeia os magistr~>dos do supremo tri· 
bunnl e dos demais tribunaos lnlbriot•cs, do 
accot·do com o Senado. 

Nomeia os ministros plonipotenclarlo< o 
enca.rrngudos dos negocias, do nccordo com o 
Senado.» (Constituiçiio Argentina, art. 80, 
ns· 5o 10.) 

«1'erú. o poder do, com o conselho e con
sentimento do Senado concluir tratados, etc., 
nomo~rti. eom o conselho e consentimento do 
Senado embaixadores e outros ministros pu• 
blicos, consulcs, etc.» (Constituição Amcri· 
ca.na, sccçúo 2a, § 211 , n. 2.) 

As palavras - no.ncar de nccordo-o no· 
mcar com conselho e conhecimento do Se· 
nado-cquivolem a dizer com npprovação do 
Senado. 

O Sll,Cof:LiloRonRIGUEs-Por consequoncia, 
niio cst!L completo a nomcoçiio antes de appro· 
voda. 

O Sll, JoÃo PEDRO-Nilo o eonteeta; o que 
comylota a nomcnçiio ó justamente a appt'O· 
vaçuo, mns esta só se dti depois da SUJeltiL 
ao Senado pelo Executivo. 

Ao que •leixa dito accrcsce que quer o regi• 
monto do senado americano,quer o do argen
tino contcom disposição irlenticJ A do art. 159 
do nosso regimento. 

0 Sll. COEI.!IO RODRIGUES- Isso niiO co
nheço, 

O Sn.. JoÃo PEDRo-Eis o que dispoem esses 
regimentos, (LB .) 

D'ondo se vii que só depois da mensagem 
do Poder Executivo, remcttendo llB nomca· 
~úos, ó que dollas so toma conhecimento. 

O SR. CoE~uo RomuaoE:s-Mos lá o octo níio 
tem otfeito antas da nomenQiio. 

O Sr.. Jo!o PEollo-E nem aqui o tem. 
A designação em commlsoiio ó cousa inteiro· 
monto rllversn da nomonçilo, comqunnto a 
presupponha. emb.>ra Incompleta; e dú.·so tiio 
sàment.à na ausenc!a do Congresso-para re
mover os inconvenient"" que porlorlam edvh• 
da demora na..approvn~iió·da nomeações pora 
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vreencblmonto do vagos occorrl•las nesse 
mtcrvallo, que ó regularmente do oito mozos, 
Q designado entm no Tribunal, níio corno 
rnlnlstro nomenclo, mas em commlssíio. 

Trntarà ngorn. dos proce<lontes invocntlos, 
niio como argumento, rnn.~ pr1.r;1 t'llfUl'ÇO.!'Om 
ainda mais a intelllgoncia daua peln Mesa nos 
textos constitucionacs. 

QU •nto a este ponto occorro·lho ponderar o 
seguinte: 

Em 1801, o illustrndo senador ainda não 
era membro dn Casa, os ta mesma questiio foi 
aqui debatida pelo Sr. Amaro Cnvalcnnti n 
proposito das nomeações dos Srs. Lucena, 
Ararlpe e outros, ficando assentado ~ue 
Jlüo so podia. conhecer dessas nomca.çues, 
siníio em virtude de acto do Governo, 
Bl\ieitando·as {L approva1•iio; o de nccordo com 
isto formulou o mesmo Sr. Amaro Cavai· 
canti um requerimento que!!"''" a ler o que 
foi appt'OVado pelo Senado. (LB). 

O SJt, CoELI!O RODOJGUES-JIL VÔ que Ó 
vezo-velbo do Poder Executivo só·uutnllarns 
mensagens quando lhe siio pedidas. 

O sa. JoÃo PEDno-Por osstl occnsliio o Se
nado pronunciou·se positivamente; depois 
disto, tacitamente, não t•mdo conhecido de 

· nomen(llles ainiio depois de sujcltns li sun. ap· 
provaçiio. 

O Sn.. CoELJJO RoDruouEs-Niio digo que o 
precedente niio saj~ um argumento set•io,mas 
tem provado mal, 

O Sn. JoÃo Pznno -o nobre senador con· 
cluiu o seu discurso fazendo sentir que o caso 
ora para ser resolvido antes por uma lol do 
que pelo regimento da Casa. 

O Sn. CoELuo RontUGuEs-E' exacto. 
O Sn. JoÃo PEDRo-Portanto acceitou maia 

ou menos as conclusões do parecer da Mesa. 
O Sn. COELHO RonmauEs-Nüo, o parecer 

rl\ielta a indicac;íio por ontenclet• que não ó 
precisa. 
·O Stt. JoÃo PEDRO-S. Ex. oJfereccu um 

additivo ao Regimento o a Mesa opinou no 
sentido de niio sur ncceito-por ir •lo encon
tro a disposições constituclouacs. Niio cogi· 
tou absolutamente da necessidade ou conve
nlencia do lei regulamentar para o crtso. 

O Stt. Co&Luo RoDJuGu!!S-Esta raziio pesa
ria mais em meu espirita do que as outras 
tres. . 

O Sn. JoÃo Pl!Dno-Nem podia ser outro o 
ponto de vista sob o qual aevla a Mesa en
carar a questão pot• trarar-se exclusivamente 
de indicllQiiO sobre refot•ma ele .Regimento. 

O S!L. Co&Lno Rontttau&s-Si este parecer 
fosse dado ha poucos dins, a communlca\•iio 
niio teria vindo. · 

OStt .. ro:\o PEDno-Mns Isto não vem ao 
caso. A Mesa estuclou a questilo tenrlo em 
vista n.s dlspnsiçõcs constltuciomtes e si era 
ou não passivei a niteraçiio propostasem 
olfendei-ns, c niio pourle chegar a outro re
sultado sinüo no que chegou, que ó o que 
consta. da conclusüo do parecer, (Muito bem; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussíio, 

E' approvada n conclusão do parecet•. 
Seguo·se em discnssiio unlcn a emenda da 

Cnmara elos Deputados, substitutlva do pro· 
jccto do Senado, n. 2 de 1802, autorizando Íl.· 
reversão, ao quadro dos offioiaes em serviço 
activo, r' o coronel reformado Christinno Fre· 
dcrico Buys, emenda que, tendo sirlo rejeitada 
pelo Scnaclo, Jbi por uquell~t Camara conJir
ma .. .la. 

O Sr •• Joiio Nelvn (3' .<ec>·atario)
Sr. Presidente. noto que ha um equivoco no 
nome dedte oJllcial. O )lt'ojecto do Sena<lo di< 
o nomo de Cilristíano Frc•'crico Buys, e ci 
esse o verdadeiro nome do officiai; entretanto, 
o projecto da Camara tmz o nome de Frede
rico Christiano Buys. Pergunto si essa di ver· 
gencia de nome niio vae d• algum modo pre· 
j udicar a votaÇ11o do Scnndo; si podem en
tonder·se ser o mesmo individuo de que tratam 
a Camara e o Son~do? 

O liit•. Prmoldente - No parecer 
Impresso est1L em todos os Iogares o nome de 
Christiano Frederico Buys, assim como no 
pt•ojecto pt•imitivo do s,nado. 

U.11 SR. SENADOR- O nome verdadeiro ci 
Frederico Christiano Buys, 

O sr. Preoddente -Na emenda 
substltutiva da Cnmarn cstà Frederico Chris• 
tinno iluys; no projecto original do Senado é 
que cstli Christiano l'rcderico Buys. 

O Sa·. J.elte e Oltleien entende 
que nresolu~iio da camaradas Doputa·los im· 
portou cm rc.icicüo do pt•ojeeto do Senado, 
'"sim como a dcllbera~iio deste outra cousa 
niio tbi sinão a t•o,ieiçiio do subotitutivo da 
outra Cana do Congresso. Assim à que està o 
senado cm fioento de um facto, em que ha 
votos singulares sobro propostas dUI'erentes e 
cliametraimente oppostãs, pois que a rover
siio ao quadro <lo exercito <livet•ge essencial
mento da manutonçilo do offielal em questiio 
no estndo de relbrmado. Assim, nüo sabia 
como votar na hypothese sujeita. Desejaria 
antes que algum membro da Commlssão de 
Marlnba e Guerra lbe expUcnsse qual o modo · 
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de deliberar menos prejndicinl ao exercito o 
ao Thesouro Nacional, t11nto mais qu11nto 
trata-se •lo caso multo especial e bastante 
raro em ·o Brnzil. 

o out.ros o assim passou nesta Casa o foi o 
n.utograpo pn.ra n. Co.rnarn. dos Doputlulos. 

Do 11\ vol VCLI com o no mo do Fl'ederlco 
Chr•ist1ano Buys. 

O l!lr. Vi••ll'lllo Dnmmolo acredita 
que são inopportmms o sem J'undamontos ns 
observar.:ões do orat!or pl'ec~:~dento. OI~tm _mtt 
a. occaslüo de offorecer semelhante obJecçao e 
aquel!a seria n da apreseutaciío da p1•oposi· 
çiio no Sanado. Nilo . ó por outro lado _a 
primeira vez que pro;ectos do Senado suo 
devolvidos pela Camara a este com ~tltem
ções esso~ciaes ou espcci~es, o~ mesmo com 
substitutlvos. Dema~s, DILO ó hclto acreditar 
que houve no caso sujeito rojeiçiio do proj<"to, 
porque a essencia deste não . lbi d~svh·.tuada 
ou alterada visto como pres1dm a delibera· 
I)Ü.O da~ du~s cn.mar1ts, um rno\'Ol identico-o 
de recompensar os serviços eminentes de um 
militar prestante e reparar injustiç~s cl1~m~ 
rosas o V'iolencias moro.es tle que tora vtctt· 
ma o coronel Buys. . . . 

Antes de terminar <lira qual do> ulvttres 
cumpro accoitu.r, uma. vez que assim o per· 
guntou o illustre senador por Alagtlas. No 
momento actual, achando-se porventura 
enfermo ou enti•aqueci<lo o lllustro soldndo, 
que o Congresso tem em monto cxal~ar pot• 
melo do recompensa espocio.l, enten?o melhor 
o mais seguro accaitar o substltuh vo dll Cll· 
mara dos Deputados. 

O Sr .• Jolí.o ~elvu(3u sccl't!tario~ cn. 
Umdo conveniente fUller O bistorico do proJecto 
assim narra minuclosa.mente os tramitas 
por que passou" pro~ostll. Tcndu sido pe.di· 
das mformo.ções pelo Sr. senador• de Alag11as 
sobre sabsr qual das duas resoluções-si a da 
Camlll'll si a do Senado-é menos onerosa ao 
Tbesouro e menos gravósa á disciplina, dirá 
que reputa multo mais accoitavcl, sob aquelle 
duplo ponto de vista, a alvitro que suggere 
a proposlçiio dll Camara dos Dsputados. 

No ponto n. que cltegarnm a.s cousas, niio 
pódo liLZOt··so omendu. alguma: ou pa.sso. o pt-o· 
Jecto p1·imltivo elo Senado relatiVO ao Sr. 
(.)in•istutno 1-'rcdcr·lco Jluy•, exista ou mio al· 
g11em com eg,o nome, ou ó adoptada ll omcn
dn dn Camara rios Deputados com o nome de 
Frederico Chrlstlano Buys: niío nos ó licito 
fugir a um tal d1lomm~>. 

Quanto :\s obsm•vnções do honrlldo son~>dor 
pelas Alngôn•. devo informllr quaes siio os 
precedentes de uma e outra Casa. . 

O honrado senador cstà enganatlo, segun1lo 
parece, llttribulndo no meu antecessor nestll 
cadeira o facto <lo nüo ter querido acceitar 
uma emenda snb,titutiva vinda da Cnm~>r·a 
Uos Doputtu1os, po1· entender que essa Camnro. 
uiío tinha o direito de substituir uma propo
siçiiodo Senado. 

O facto nüo so passou como se aiDgura ao 
honmdo sena•lor •.. 

O sn.!LErTJo: n OrrrcroA-Mas o facto deu-se. 
0 Sn, PRESIDENTE .. , nem o Senado podia 

proceder dess'~>rte om relaçiio a Camara dos · 
Deputados. A Camara por in~>dvertoncia 
mandou uo Senado um substitutivo sem do
volver o pro.iecto original do Senado que lhe 
fora romettldo. 

Foi uma simples lnarlvertencia da secreta
ri~> e Jbl sobre esse ponto que versou " recla· 
ma.r;üo. · 

Quanto ilques~1o principal, si umaCamara 
tom o direito do substituir proposições da 
outra, nesta Casll quem a levantou J'ul ou, 
quando so t1•atou do nssumpto relativo ás 
aW>ndegas de S. Paulo e Juiz de Fóra. 

Eu pousava quo uma Camara não podia 
substituir proposições de outrll; mas me foi 
pondel'ado que tanto em uma como Dll outra 
Casa jli se tlnlm da<lo inteliigencia di1ferente 
a lei, li Constituição e aos regimentos. 

A Cnmnra dos Dsput'"los por vezes tem 
sublltituldo integralmente proposição do S~
n:tdo, us vezes llrtigo por artigo o outras um 
eó artigo, 

O Iii•·· Ramiro Dna•eello" .nero
dita que a pt'Oposiçiíoda C~>mara ó exm•btt~;Lnte 
das funcções constitucionacs do Corpo Legls!a
tlvo llO qual niio é licito promover um oillc1al 
nos Corpos activo~ ou inllctivos do axot•c!to. 
Pergunta, pois, aos. senad~res •!claJ•ecldos 
no. materia. si as..;im tl. Prcctsa Ol'JOntar-so a 
respeito par~> o fim da pt•onuncinr-se conve
nientemente soLre " ma teria, q uo vao ser 
sujeita á votação. 

O Senado qno niio julgou encontrar um re
media contra Isso, niío quiz llcar em posiçiio 
inferior e pot• sua vez fez substituição. 

Ficou estabelecido.o:precedente, o que se 
nota ~>tó no exemplar do regimento, de que 
se servia o meu autecossor. 

•· o lilr. P••e•ldente- O projecto .do 
Senado, o original, tr~>z o nome deste olllcw.l 
refot•mlldo como Cbristill.llO Frederico BUY.S ; ô 
o projecto apresentado pelo Sr. Vlrgllio Dadiaslo 

Parece mesmo que',ll'.:óccmsliio seria tardia 
para discutir essa materi11, assim como a 
constltulclonal~> que;·,por ssullldo, referiu-se 
o bonr~>do ssnudor.' .. pelo Rio Grande d~ 
Sul. ;c ·• 

Este projecto jil tern'~possado por diversas 
discussões em uma e na outra,Camllrs,portallto· 

I 
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em relação iL ma teria pilrece-mo couso j ul
gndu em ambas u.s ca.a11~ r lo Congresso. 

Nlnguem mais pedindo a polavra oncorra-so 
tt. dif:ICUSSÜO. 

E' a.nnuncio.du; n. votn.çü.o, por escrutínio 
secreto, da. omend1L da Cu.mam r los Doputarlos 
que só poderá ser rejeitado por deus tet•cos 
dos votos presentes, ' 

O Sr. ~Joiio Nelvu (pela ordmn) 
Pe~sa que _nao ó caso de oscrutinio secreto, 
pms que nao se trata na emenda do interesse 
pessoal. 

O l!lr•. Pre•l<lente declat•a que an· 
nuncio'! e'crutinio secreto por lho parecer 
que ass1m o prescreve, paro. o caso sujeito o 
ai·t. 168 do regimento. ' 

Todavia consultani o Senado. 
Consult11do o Senado, pronunciou-se esto 

·pelo escrutinlo symbolico. 
Vota-se, à approvada a emenda que vae 

set• enviada á sancçilo presidencial. 

O Sr. Pre•ldente declara ~ue está 
esgotada a materia da or.!em do <ha e que 
dará a palavra. a qualquer dos Srs. se· 
nadares que a queir11 para materia de expe· 
dlente. 

O Sa. 2• SEcrmTARto lô e vae a imprimir 
para entrat• na ordem dos trabalhos o se· 
gulnte 

PARECER N, 136 J>E 1894 

A Commissiio de Instruecilo Publica, ,., qual 
foi devolvido, por dellboraçilo do Senado do 31 
de julho ultimo, o projecto n. 38, de 1803, 
acerca de exames preparatorlos, afim do mo· 
di ficai-o conforme conveniente entendesse, no 
sentido da discussão ba vida na sessiio do 30 
<laquelle mez, pensa que interpreta bem os 
Intuitos demonstrados nessa discussão, otro· 
recendo a seguinte emenda addltiva: 

Accresoonte-se no art. 2'.-Sen<lo, entre· 
tanto, desde já admittido a exame de madu· 
reza os o.lumnos dos estabelecimentos que para 
isso os tenham preparado. . 

Sala das sossilos, 28 de setembro de 189·1-
.Joao Barballw - Antonio Bauna- Vir~ilio 
JJamasio. 

Nada mais baTendo o. tratar, o Sr. Pt•osl· 
dente convida os Srs. senadores para se re· 
unir a.mo.nbii, o.o meio-dia, em sessiio 
secreta, paro. tomarem conhecimento do.s no
meações dos membros do Tribunal de Contas 
e designa pt.re. a ordem do dia da sessiio pu· 

SenAdo Yol, IV 

blica, que se rco.liso.rú. depois tia secreta, si 
hOUVO!' te1:1p0 : 

Dlscus.iio unica do pat•ccor n. !33, do 180•1, 
opinando que natlo. tem a deliberar acerca do 
requerimento om que o brig!Ldciro l'ol'ormn.do 
do co••po tlo sa1lde do exercito Dr. Josó Zacho.· 
rias do Co.rvtllho, pode di< penso. tio conti•ibuir 
po.m o monteplo, ~or achar-se divorciado úo 
sua mul110r desde 1861 ; o 

Trabalhos do commissões. 

Levanta-se a scssilo ás 2 l•oras o 15 mitmtos 
da tardo. 

0811 SEB~ÃO El'II 20 D~ SET~IIJ[lO DE l8D·1 

Prcsidcncia do Sr. Ubaldino rio Amarat 
(uicll-prcsidcnlc) 

STJ:\UI.\IUO - Chn.mn.da - r .. nlturn. dn. neta - gxr•1·:
pm:oTrl- Onnra1 nn lliA. - Ob,urvnçUu!i do St•, Pre .. 
111dnntu- Ordom 1lo dln 1 du outubro. 

A's 2 '! horas do. tarde, depois da sessão 
secreta marcada para hqjo, compareceram 37 
Srs. •onadorcs, a saber: Ubalt!ino do Amaral, 
Joilo Pedro, Gil Gouiart, João Neiva, Catun,· 
da, .Joaquim Sarmento, Francisco Machado, 
Antonio Bo.ena, Pires Ferreiro.. Cruz, Coelho 
.Rodrigues, João Cordeiro, Josó Borno.rdo, Oli· 
veiraGaivão, Abdon Milnner., Almeida Bar· 
roto, Joaquim Pemambuco, Joiio Barbaibo; 
RegoMclio, Leite e Oiticica, Coelho e Campos, 
Mllnoel Victorino, Virgilio Dam!I.Sio, Eu:.:enio 
Arnot•im, Domingos Vicente, Q. Bocayuvo., 
Lapor, Saldanha Marinho, E. Wnndenltollt, 
Gonçalves Chaves, C. Ottoni, Jtodrigucs AI· 
vos, Joaquim de Souza, Silvo. Canedo, Joa, 
quim Murtinho, Esteves Junior e Ramiro 
Barceilos. 

Abre-se tL sessão. 
E' lid11, posta em tliscusailo e, niio l1avendo 

reclamação, dá-se por o.pprovu<la a acta da 
sessüo anterior. 

Deixam do comparecer com causa pai•tici' 
puda os Srs. ~!anool Barata, Gomes do Cas· · 
tro, Cunha Juniot•, Almino Alfonso, Joaquim 
Corroa, Messias do Gusmão, Leandro Macio!· 
Rosa Junior, Aristides Lobo, Joaquim Felicio( 
Prudente de Mo1·aes, Campos Salles, Leopoldo 
de Bulbões .. Generoso l"onco, Aquilino .dó 
Amarai, Santos Andrade, Rn.ulino Horn e 
Pinheiro Machado; e sem causa participada 
os srs. Nogueira Aceloly e Ruy Barbosa, · ·' 
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0 Su, 1° SECRETARIO dó. contn do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcio do I' Hccrottu•io da Camal'IL dos Depu
todos, 1lo 28 do corrente mez, romottendo a 
~C!;Uinto 

PROPOSIOÃO N, 27 DE 1804 

O Con~resso Nacional resolvo: 
Al·tigo unico. E' proro~ada a actual scssiío 

do Congresso Naclonni nto ü do novembro do 
o.·,1·runto o.nno. 

1';11.marr> dos Deputados, 28 de setembro de 
· JR94 .- D1·. Franci1fCO de Assis RaiJa o SUIJa, 
lli'Osidcnto.- Tlwma• Dcl(lno, I' sccl'elal'io. 
- A uausto 1'avcwcs da Lyra, servindo de 211 

aem·1~tario. 

Po ra ser dado na ordem do dia da primeira 
WS.\:10. 

Otrlcio do Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas, da 28 1lo corrente mez, pre
sr.an<lo, cm nome do Sr. Vtcs-Presidcnte da 
Jl.epabliea, ll!l lnformnçõs< solicitadas JIBIO 
Ranndo~ na mensagem de 3 de julho ultimo, 
noorca oo estado do porto de rernambuco.
A' quem fez arequislçiio, devolvendo depois 
li Se•:ret.arla do Senado. 

Otncio do governador do Eatndo do Pa1~t. 
do 15 do corrente mez, communicando que 
deixou temporariamente o exerciclo do cargo 
do governador, que durante o seu im~dl· 
menta seru exercido pelo vice-governàdor, 
dtlllembargador Gentil Augusto de Mornos 
l!itbmcourt.- Inteirado. 

Tolcgrnmma expedido de Santn Catbarina 
em ~5 do corrente mez, assim concebido : 

PJ•esidcnte Senado - Rio - Reorganisado 
Cilte estado e eleito o sou governadO!' Dr. Her
llilio Luz, entrego-lho hqjo o govoi'no. Viva a 
llepubllca! -Coronel Ccsa~•.- Inteirado. 

Teicgramma exporlldo do Desterro, Esr.ado 
de Santa Catharina, em 20 do corrente mez, 
lldlli!D coneobido: 

Pesquoria, ou do pcnto terminal da E;trarla 
do Ferro Central do Pernambuco, ao dirija a 
Santa Maria de Arnguaya, em Ooyaz, atra· 
vessando o Parahyba cm Snnta Phllumona, 
no [JOnto om que termina a franca nave~nçiío 
a vaJJOr, o o Tocantins, em Pedro A1fonso, 
com ramncs para Macilo ou il!ossoró o para 
s. Francisco cm Cabrobó ou ponto mais con
veniente.- A' Commissão de Obras Publicas 
o cmprczas privilegiadas. 

O Sn. 2' S!CCRETAJUO 18 e vão a Imprimir 
pill'a onb•a!' na ordem dos traballlos os se· 
guintes 

rARECERES 

N. 137-1894 

A Commissão de Finanças, tendo examina· 
do n reprcsenttLÇiio do antigo senado do Esta· 
do do Rio de Janeiro tle ii de setembro de 
1891, solicitando o. ereação de uma Altàndega 
no porto ela Armll<;ão dos Bustos, comarca do 
Callo Frio ; 

Considerando que nilo se deve aggravar o 
orçamento da. despeza da União eom serviços 
que niío siío de natureza, urgente e ainda 
que tnnto os interesses da Fazenda como os 
do commercio o lavoura daquelle estndo e( 
tão sumcientemente servidos pelas institui
ções flsCAeB ; 

E' de p:trecer que seja arohivada a ropro· 
aentação • 

Sala das commissões, 29 de setembro tle 
180·1.-.Snldtml•a Mnrinlio, preeidente.-Ro· 
dl'ifJUCI., Altes.-Rawiro Barccllos.- Mat~ocl 
Víctorino.-Leitc o Oiticica.-Dominyo.t Vi• 
ccnto,-.1. Coellio Rodrigues, 

N. 138- 189{ 

No reguerimento sujeito no estudo da Com• 
missiio de Flnanca.s e junto ao _preaente pare· 
cor, o lançador a~ssntado da Receberlorla da 
Capital Federal llr. Francisco Augusto de 
Aimeidl\, pede que . aej1\ melhorada a sua 

Senado-Perante Congresso seseão solemne aposentado1•ia, addiclonando-se-Jbe a parte 
inatllll~~o~;ão tomei posso cargo ;.rovcrnador do vencimento que, segundo a Jot&çiío oxis
E~~tado. Saudações. - Hcrciliu Lu<. -ln· tento ao tempo em que foi aposentndo, dei· 
tuh'lldo. xou de perceber, visto.ter prestado o petlcio-

CJento e vinte uma authenticns da elciÇtio nario 36 nonos de. bons serviços á. unção, 
senatorial a. que oo procedeu no E•tado do desempenhando ao mesmo tempo muitas e lm· 
Par/1 em 21 1lo agosto ultimo e 25 da que se portantes eommlssões. ,·,: 
)trncedeu no Estado de Santn Cathnrina em Oas informações que; a requerimento da 
g do corrente mez.- A' Commlssão de Coo· commlssão, foram prestadas pelo Governo 
atlt.olção, Poderes o Diplomacia. se veritlcn que o petlcionarto foi aposentado 

Requerimento do bacharel Joüo Crocbatt de por neto do Governo ·provisorio, em I de fe. 
S& l'erelra de Castro, solicitando a COIJC6Ssiío vereiro de 1800; deu:se:Jhe o ordenado inte· 
de uma estrada de' ferro que, partindo de gral segundo a tabella clo;deereto n. 10.169, 
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do 26 do .Janeiro de 1889 o o art. 5' do do· 
creto do Governo Provisorlo n. 14, do 17 de 
novembro de 1850, que vigorava 110 tempo da 
aposentadoria. 

Na llxaçiio dos seus vencimentos do inacti· 
vidade foi, portanto, observada a lei sob a 
acção da qual esse funcclonario estava, niio 
illltnodo ao Governo, que o aposentou, com· 
potencia para Jllzoi-o, na iilrma dos arts. 24 
e 25 do decreto n. 4.153, de O rle abril rlo 1868. 

O que o potlcionario pretendo é um au
gmento dos vencimentOs de inactividade. 
abrindo em seu favor uma excepção na lei 
sob cujo reglmon ello servia o em cujo co· 
nheclmonto se achava com a permanoncia 
no emprego. 

Aléui de ser odiosa a excepçiio ~ara func· 
clonario determinado,ella aggrava o cofre pu· 
blico, e constituo mais um procedente que 
seria direito para todos os funccionarios em 
irlenticas cil•cumstancias, o que parece á com
missiio de convenienciP. evitar, 

A' vista do exposto, a commissão ó de pa· 
reeer que o requerimento não seja deferido. 

Sala das commissões, 28 de setembro de 
1894, -Joaquim Saldanila Marinho.- Loite 
• Oitlolca , relator. - Rodrigues Al•••. -
Manoel Victorino . - Ramiro Ba1•ccllos . -
Domino•• Vicente,- A. Coelho Rodríyuas. 

ORDEM DO DIA 

Segue-se em discussiio unico, a qual encer· 
ra·se sem debate, o parecer n. 133 de 1894, 
da Commissiio Marinha e Guerra, opinando 
que nada tem a deliberar acerop. do requeJ•i
mento em que o brigadeiro reformado do 
corpo de aaude do exe1'Cito DI'. José ZILCarins 
de Carvalho, pede dispensa de eontl•ibuir paro. 
o monte·pio, por ILCbar•ee dev01ociado de sup. 
mulher desde 1861. 

O lir. Pre•ldeote declara que na 
proxhna aegunda·feira haverá sessão secreta 
e publica, tratando-se em amblls de mate· 
I'ia urgente. 

Na. aecreta, que se i•eallsai.,; ao melo·dia, tra· 
tar-se-ha das ultimas nomep.ções de juizes do 
Supremo Tribunar e na publica das seguintes 
mater!as: 

Votaçiio em discussiio unica 'do parecer 
n. 133, de 1894, da Commissilo de Marinha e 
Guerra, opinando que nada tem a deliberar 
acerca do requerimento em que o brigadeiro 
reformado do corpo de saude do exercito Dr. 
José Za.charias de Ca1•valho, pede dlspensP. de 
conh'lbulr pera o monte-pio, po1• achar-se 
dlvoroladc de sua mulher <lesde 1861, 

Diacuesiio unlca da Jlrofosição da Camara 
dos Deputados, n. 27, ae 804, prorogando a 

p.ctual sessiTo do Congresso Nacional ató o dia 
6 de novembro do corrente anno ; 

3' discussilo da proposiçiio da Camarn dos 
Deputados, n. 24, de i804, prorognnrlo por 
um anno o prazo concedido " Campanl1ia de 
Viação Ferroa o Fl~vini do Tocantins e Ara
gunya para dar começo ó.s obras da constru· 
cçíio ria cst1·ada ele Jorro destinada a vencer o 
trecho encnchoeirado rlo baixo Tocantis ; 

3' discussiio do projecto do Senado n. 20, 
do 189J, modificando a rewlução de 23 de se· 
lembro de 1894, sobre monte-pio dos oillciaes 
da armada e classes annexas. 

Levanta-se a 'ossão ás 3 horas da tarde. 

--
q'j~ 

OJSESSÃO E!l !.DE OUTUBRO DE 1894 

Prcsidcncia tio 8r. Ubaldi11o do Amaral 
(oicc-prc;idcntc) 

SUMMAlUO - L~tltur:~. da. nctn. - At,provllçÃo tln. 
mosmn- Loitum 1lo pa.recer- Requerimento do 
Sr, R, Alvell o outroR- Votação o a.pprovo.çiio do 
parocern. 133, dt1 1804- Approvaçüo d11. propoliçio 
elA Cn.marn.do1 Depntndoa,n. ~7,de t$04-Decla.raçin 
do Sr, Gil Gouh1.rt- Approvn.ç1io da pro_poaiçiio dn. 
Clllnllr!l. n. 2~. de 180-l- Uoclarn.Qão do Sr, Caolho 
Rodrlguca-DiacUIIIIi\odo projoc~o do SoMdo n. :l'J 
do 180-i- Emontln. do Sr, Almllltln. narroto o outros
A{lJlrova.çiio dn mt~srun, 

A's 2 horas da t~rde, depois da sessiio ·se· 
creta, convocada pa1•a hoje, comparecem os 
38 seguintes Srs, senadores: U~aldmo do Ama· 
ral, João Pedro, Gil Goulart, João Neiva, J, 
Catunda, Joaquim Sarmento, Francisco Ma· 
chado, Antonio BMna, Manoel Bamta, Pires 
Ferroira, Cruz, Coelho Rodrigues, Nogueira 
Acoioly, Joiio Cordeiro, .José Bernardo, Oli· 
veiro Galviio, Abdon Milanez, Almeida !lllr· 
roto, Joaquim Pernambuco, João Barbalho, 
Rego Mello,Leite e Oiticica, Manoel Viotorino, 
Vh·gllio Damasio, Eugenio Amorim, Domingos 
Vicente, Qulntino Bocayuva, Lapér, Saldanha 
Marinho, E. Wandenkolk, llonoalvea Chaves, 
Cbistlano Ottoni, Rodrigues Alves, Joaquim 
de Souza, Silva Canedo, Joaquim blurtinbo, 
Esteves Junior e Ramiro Barceilos, 

Deixam de comparecer, com causa par
ticipada, os Srs. senadores Gomes de CIIS• 
tro, Cunha Junlor, Almino Alfonso, Joaquim 
Corrôa, MessillS de Gusmiio, Leandro Maciel, 
RoSIL Junior, Coelho e Campos, Aristides 
Lobo, Joaquim Fellcio, Prudente de Mornea, 
Campos Salles, J,oopoldo do Bulhões, Generoso 
Pence, Aquilino do Amaral, Santos Andrade, 
Raulino Horn e Pinheiro Machado ; e sem 
causa participada o Sr. Ruy Barbosa, 

• 
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E' lid~. postn cm discu,s[o, o níio havendo cul~vols desvios na rontla da Unliio, cujas 
recl~mnçúos! dú.-so po1' a.pprova.du. a. o.cta. do. fontos elevem sor muito cuido.doao.mento 
sossuo nntortor. zeladas pelo Congresso. 

O Stt. I' SECRETARio declara que níio ha ex· Nestes termos, ó n Commissíio do parecer 
pedionto. que o projecto níio deve ser approvado. 

O Stt. 2' SECRETARIO lô c vno a Imprimir Sala dJJ.s commissiíes. 20 do setembro 
para entrar na ordem dos traLaiho.< o se- do !894. -Saldanha Marinho. - Ramiro 
guinto Barccllos.-RorlrifJUCS Alvc . .,.,-Manoe~ Victo· 

rino.- Loito c Oilicica.- Domingos Vicente. 
- A. Coallto Rodrigues. FAUEOEit N. 130- DE 1894 

Foi presento ti Commissiío de Finanças o 
projecto n. 23, do anno findo, que isenta do 
direitos do consumo: 

E' lido, posto cm discussiio, c, sem debate 
approvado o seguinte 

Rcqucrimcnlo 

«as mercadorias o quncsquer objectos 
importa<\os pa1•a o serviço dos Estados ;\' commissiio ospeclal nomeada para exa· 
do Districto Federal o dos municipios dt; mmar o projecto do Codigo Civil do Sr. Coe
União, ou directamente pm• conta da lho Rodrigues foi o!Terecida por este senador 
administração ou indirectamente por !'ma •crio do obs~t·vnçõcs criti""'! sobre o pro· 
alguma pessoa ou companhia nacional .1ccto do Codigo Ctvil do Dr. Feltclo rios San
ou estrangeira, em virtude de contmcto tos, tu.mbe!llsujeito. ao seu exn.me. 
celebrado com o. administruçíio.» A OO!Dm!ssilo reputn conveniente e requer 

A' Commissüo parece inconveniente o. a pubhcnçao rlesso. trabalho em avulso, afim 
adopção do prQjecto de poder ser aprectado pelos seus membros e 
~,.No estado actuai .das flnançne do paiz P~los do Sen,ado, a.quem ~com sid~ distribui
cujas responsabilidades no que concerne 1 d s os domats papots relattvos ao tmportante 
d Pe . 1 0 

'd • t d' . ~ assumpto. es :sa., e m cresCI o ex raor mo.rmmcnte 
niio ó licito ouft•aquccot• os recut•soa que nos Sala rlas commissões, .29 de setembro de 
silo fornecidos pelos direitos de lmporto.çiio 1894.- Roclrigucs A!vcs.-Gonça!vcs Chaves, 
que constituem a Jbnte qunsi exclusiva d~ - J. L. Coelho c C11mpos. 
receita federal. 

ORDEM DO DiA Jli níio ó pequena a somma desviaria do 
Thesouro com o rlespacho livro do direitos nas 
o.Ullnd%'llll da União. 

Além das mercadorias livres pela tnrifo. Vota-se e é o.pprovado em discussiio unica 
varina Isenções existem consagradas cm do: o parecer n . 133, do. Commissão de Marinha 
cretos, leis ospecio.os ou contractos, e ti admi- e G.uorra, de 1804. opinando que nada tem a 
nistraçiío tem constantemente causado re· doltherar acerca do requerimento cm que o 
paro a !mportnncia considcravol em que tem brigadeiro reformado do Corpo de Saude do 
sido desfu!cada a receita publica com some. exercito, Dr .. José Zacbo.r!as de Carvalho, pode 
lhantes favores, insisl!ndo mesmo velo. necos- diepensa de contribuir para O m011tepio, por 
sldade de providencias logisiattvas o. re. aoltar-se rlivorc!ado de sua mul11er desde 
spe!to. 18Gl. 

convém, entrotnnto, assignalar que oom Entro. em discussiio un!ca e é sem debate 
relaçíio ó. materio. do prQjecto, 0 qu~ esttl approvada o. proposição da Camara dos Depu· 
providenciado na logisiaç[o fiscal ó sufficionto tad~s, n. 27 de !894, prorogando a actual 
parn attendot• aos interesses da nrlministraçiio soss•o do Congresso Nactonlll atá ao dia 6 de 
dos Estados. novembro do corrente anno . 

O a~t. 2" § 24 das prollm!naros das tarifas E' a proposiçfu! adoptada e vae •.er onviadJJ. 
em vtgor !senta de direitos- quaosquor ao Sr. Vice·Prestdonto da Republica para a 
oLjectos pertencentes as administrações dos formalidade da publleaçíio • 

. Estados, directamente !mportndos por sua Vem ti Mesa o. seguinte 
contu pat•n o set•viço publico. ' · · 

Niío devo o Senado u· a!óm dessa disposiçíio Docl~raçllo 
~ODSBg'l'O.r a isenção, como pretendo O i!l'O: 
Jecto, em fu.vor dos Estados e muuicipios pa1·a 
(l.'i mercadorias o quaa:Jquot objc:ctos, importados 

. directa ou indir~clwmmto 11or imlivicluos ou 
COIIIpanl!ias que tenham contracto «Jm a 
adniin!straçiio - ó abrir margem a local~ 

. ' 
Declaro que votei contra a nova prorognçiío 

rias sossõos rio Congresso • 
Sala das sessões,· 1 de ·Ôutubro de 1894,-

Gi! Goulart, · -

• 
• 
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Segue-se cm 3" discu.,iio e 6 sem debato 
approvada e, senelo ado_ptn.dn, vuo á sancçiio 
pr~><idoncial aproposil;uo da Cnmarn dos 
Deputados, n. 24, do 1894, prorog~Lndo por 
um anno o 11razo concedido iL Companhia ele 
Viação Forro" o Fluvial do Tocantins o 
Aragua.yo. para tlar começo ás obrns du. 
construcçiio ela cstrae1n do fo1•ro deRtinada. n 
vencer o trecho encachoeirndo do baixo To
cantins. 

Vem á Mesa a seguinte 

Dcclaraçao 

n. 1•10, ao 18 ao junho elo 1803, o 500:000$ á. 
verba.- Evcntullos -, p!Lrn. occorrer U.s despe· 
2o.s com :pn.:-osagens autorhmUnH por 1lei, gro.tf.· 
llcações extraorainnrins, o.juaa ao custo o 
outras de:-~pcwJtH não provistas ; 

N. 21, do 1804, approvnndo e declarando 
definitiva a permuta te i ta com a Santa Casa de 
Misericordin. do Recife, do ediflcio que servia 
de hospedaria de immigro.ntes nn. Jnqueira, 
gstn.do de Pernambuco, pela Co.sa dos ExpoS· 
tos sitn. na praça Barilo de Lucena, no mesmo 
Estado; · 

2' discussão do projecto do Senodo, n. 38, 
de 1803, determinando que terilo yiena ex
ecução, a partir do lOOO,us disposlçoes dos de-

Declaro que votei contra os projectos de eretos ns. 981, do 8 do novembro de 1890, e 
prorogaçiio ela nctu111 sessão atê o elo moz 1.194, de 28 do dezembro de 1892, relativos a 
vindouro, e dos prnzos concediclos ti. Campa- e:~:ames de rn.fltluro:a, e bem assim as dos do· 
nhia Viação Ferrea e Fluvial do Tocantins e cretos ns. 1.232 H, de 2 de janeiro de 1891, 
Araguaya por mais um anno. 1.270 do mesmo mez o anno, e 1.073 do 22de 

Sala das sessões, 1 de outubro de l894.- novembro de 1893, para a matricul11ouoxame 
A. Coelho Rodrigues. nos cursos de in::;trucçiio superior; 

DiscuBBiio unica do parecer n. 137, de 1894, 
Segue-se em 3• discussiio o projecto do Se· da Commissiio de Finanças, opinando que seja 

nodo n. 29, do 1894, modificanao a resolução nrchivnda a representação do nntigo Henndo 
de 23 do setembro de 1795, sobro montopio do Estaelci do llio elo Janeil•o, solicitando 
dos officiaes da armada e classes annexas. a creae;iio de uma alfandega no porto da 

Vem á Mesa, é lida e posta conjunetamento Armação dos Buzios, comarca de Cabo 
cm discussão a seguinte emenda da Com- F1•io ; 
missão de M11.rinha e Guerra. Discussão unica do parecer n. 138, ela mes· 

Accrescente-se ao nrt. I' o seguinte : me> commiS>ilo e anno, opinando pelo inde-
Paragrapho unico. Ficam comprehendidos ferimento elo requerimento em que o Dr.Fran· 

na disposiçilo desta lei desde a dat" dtt pro- cisco Augusto de Almcida,lançadoraposentn.do 
mulgação os fllhos dos omciaes fallecidos, da Recebedoria ela capital, pede melhoria de 
cujas esposas estiverem percobenelo por inteiro sue> aposentadoria. 
o montepio.-Almeida Barreto.- Pires l•er- Lovantn-se a sessiio ãs 2 1/2 horas da 
reira. - Joaguim Sarmento.- Cru.:. to.rde. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se o. discussão. 

E' apl'l'ovoda a emenda 
O proJecte flca sobre a mesa afim ele po.ssar 

por nova discuosiio a emenda olferecida e 
approvada. nesta. 

Esgotada. a mataria da ordem do dia e nln
guem pedindo a palavra para assumpto de 
expediente. o Sr. Presidente designa para a 
oraem do dia segulntll: 

Nova discussão da omonda olforecidn. e 
approvn.da em 3• discusilio ao projecto do Se
nado, n. 29, de 1894, modificando a resolução 
de 23 de sotembt•o ~e 179:í, sobre montepio 
dos officiaes da armada o classes annoxas: 

3" discussão das proposições da Camnra dos 
Deputados: 

N. 13, de 189·1, auterisnndo o Poder Execu
tivo a abrir, no corrente exercicio, o credite 
supplementar de 527:·122$ no Ministerio da. 
Marinha, sendo 27:422S jlara. abono do; ven· 
cimentos a que teem direito os almirantes 
membros do Conselho Supremo Militar, de 
accordo com o art. Hl do decreto legislativo 

100" SESSÃO E>! 2 DI~ OUTUBRO OE 1894 

Presitloncia dn Sr. Ubaldino do Amaral 
( "ico·prcsirl ente) 

SU::\fMARIO- Chnmntln.- LnitnrtL dn. nctn -Ex.1•r.• 
om!'õTI~- Pnrocor- DIMcnrso o projecto do sr. Gon• 
çni\·o~ ChnvuM- Dl11curaw do Sr, l)oanlngoR Vlcentn
o1w1:~1 uo mA - N !1vn. 1lh1cuasii.o diL nmemln. n.ppro .. 
V.fl.'IIL em :.1:1 dhulUIIMIUl do projocto n. ::!9, d11 tlllM
llt~>cursos 1lo1 Srs. OU Qoulnr~ u .-\luu,Jdn. llnrrroto -
Votr1ção- Votnçiio dns Jlt'OpOidçtics nM, 13 o 21, do 
tSiJ.I- O!uu,rvn~;UoM tio Sr. Prc!'Utlomto- Votnção do 
Jlt'Hjocto n. :1~, do iS1J.~- Votnçiio dos pnroooroll 
1110, 1::1 o i3S- Ordom 1lo dln. 3, 

Ao moio-dia comparecem 36 Srs. senadores, 
o.lllaum•: Ubaldino do Amaral, Joiio Pedro, 
Gil ooulart. João Noiva, Catunda, Joaquim 
Sarmento, i'ranclsco Machado, Antenlo Baena, 
Mo.nool Barata. Pires Ferreir~•, Cruz, No-
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guoiÍ•aAccioly, JoiLo cordeiro,OUveirnGalviío, entre na ordem dos trabalhos o projecto 
Abdon Mllnncz, Almeida Barreto, Joaquim vindo da Camara afim de ser approvado. 
Pernambuco, Joiío Bnrbniho, Rego Mcllo, saio. dDS Commissõe,,, 2 do outubro do 1804. 
Leite o Oltlcica, Coelho e Campos, Mnnoei Vi- -Oru:.- J, Joa2uim da Sou:a, -Almeida 
ctorino, Vh•gilio Damaslo, Eugenio Amorim, Barreto.- Pires Fcrrcil'a. - Joaquim Sar· 
Domingos Vicente, Q. Bocnyuvn, Lnpór, Sal- m01:to. 
danho. Marinho, E. Wn~denl<Olk, Gonçab:es A commissiio de conatituiçiio, Poderes o 
Cho.vos, C. Ottoni, Rodrigues A,lves, Jo~qU\m Diplomacia concorda com o parecer supra. -
de Souza, S!lvn Canedo, Jonqmm Murtwho o O Bocayuua - F. ,vachaolo. 
Esteves Jun10r. ' ' 

Abre-se a sessiLo. O 8r. GonQnlvm• Cho,·e•. nilo 
, ,_ di - - 1 do tomará tempo ao Senado, vae offorecer a sua 

E llrla, pos ... em scuss~to o, nuo lavon conaideraçíio um projecto sobre cuja mago\· 
recl~mações .• dil·se por approvnda a acto. da. tudo núo póde haver nenlmmo. duvida. E' um 
sessuoanter•or. deiSOs assumptos que interessam vivamente 

Deixam de comparecer com cauSIL parti- as instituições do palz, o patriotismo dos bro.· 
cipada os Srs. Gomes do Castro, Cunha Junior, zilciros, as liberdades individuaes e politicas 
Coelho Rodrigues, Almino Alfonso, José Ber· do cidadiio. 
nardo, Joaquim Corrôa, ~ressias de Gusmão, o pr(\jecto regula a disposiçiio do art. 34 
Leanrlro Maclel, Rosa Junior, Aristides Lobo, n. 20 da Constltuiçilo da l~epublica, isto ó, 
Joaquim Felicio, Prudente de Mornos, Campos diz respeito iL moblilsnçiio e utilisaç:io da 
Salles, Leopoldo de Bulhões, Generoso Ponce, guarda na.cional, 
Aquilino do Amarn.l, snntoa Andrade, Rau· como estas disposições, outras fundamen-
1\no Horn. o Pinheiro Machado; e sem causa to.es do nosso estatuto politico !'<!clamam o 
participada os srs. Ruy Barbosa e Ramiro seu desenvolvimento, para que a Constitui· 
Jlarcellos. çiio tenha uma o.pplicaçíio legitima, verda· 

O sa. i' SEcRETARIO dú conta do seguinte doira, consentane~ com o pensamento do lo· 
gislador, ·constitucional. 

EXPEDIENTE 
Sabe o Senado que sem o desenvolvi

mento das tbeses eonstitucionnes não uóde 
ser regulado o funccionamento das !nstltui· 
çües politicas. 

Essa disposlçíio de que trata o projecto en-
Officio do Sr. senador Leandro Maciel, de corrndo nas tbeses vagas ou abstroctas do 

11oje, communicando que. o.ggravnndo·se os texto eonstituclonal, presta·se, nas sua.s ap. 
seus soffrimentos, niío póde comparecer as pliel>çiles, ao maior arbitrio do Poder Ex· 
sessões,- Inteirado. ecutivo. 

Requerimento de Josó Fernandes Ribeiro Já tem perdido tempo o Congresso Na.clonal 
da Costa, 2" oUlcial da secretaria da Industria, neste trabalho de organisaçiio politica. Ver. 
VJo.çiio e Obras Pu~licas, solicitando um dade ó, diz o orador, que a nossa vida constt. 
anno de nceuça com ordenado, pam tratar tucional tem sido perturbada por lucta.s gra· 
de sua saude onde lbc convier. - A' Com· vissima.s, tem sido modificada por pertur!J.a· 
mlssíio de Finanças. ções que explicam essa. lacuna da vlda IOilB• 

0 Sn. 2• SECRETAIUO !ô e Vae a imprimir lativa. 
para entrar na ordem dos trabalhos o se· O Sn.BAENA-V. Ex. ret'ere·seáreorganisa· 
guinte · çúo da guarda no.cional. Nilo menos de dous 

projectos es!Jio lançados aqui e na outra 
casa. 

PARECEI\ N, 140 DE 18114 

A Commlssiio de Marinl1a c Guerra, exa· 
minando os decretos ns. 150-l A, 1594 B e 
1594 C, de 4, 5 e 7 de novembro de 1893 o cs 
de ns. 1082 de 28 de tevereiro, 1087 e 1088 
de 17 de março do corrente anno, e tendo 
em vista o parecer da Camara do~ Srs. Da· 
pulados, conoldcra que o Presidente da ite· 
publica niio poderia deixar de tomar talre
aoluçiio, e, portanto, de lavrar os decrot011 
acima reroridoo ; e por Isso, é de pal'Occr que 

' 

0 SR, GO!'/ÇAI.VES Cl!A VES responde que tem 
conhecimento de õlm prniecto do Senado: niío 
trata do assumpto a que. se retere no proje· 
cto que vae apresenror 11 apreelaçiio do Se· 
nado; trata simplesmente da organi811.Çií.o da. 
guarda nacional, <J.Unndo o seu pro,jecto é re· 
terente Jl mobillsaçao o·utl!lsaçiio 'da. guarda 
nacional. Envolve, ti verdade, o..organlsa.çúo 
da guarda nacional, mas ti multo mais cem
plexo, ti o desenvolvimento do. thesc constl· 
tucional o. que allud!u; 

Relativnmento no 1'!'0-ieôio da Camara """ 
Deputados, de 1892, iliru que l'tlalmente con· 
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tóm ~lgum~s disposições slmihlrcs, mos di· N · 
vergo prel'undamcato do pl~no que deu 110 "':e/l'nnen nmcri~no. ~nbe·sc que" mJ· 
seu projecto. Como membro da Co•nmls~,·,o •lc llcla Cl VICa ó uma lnstttutçuo nacional, llssim 
L i I ., tio rogimen n.r~ontino# 

cg s açiio c Justiçn,tcvc de formuln1• o pore· A Constituição Brazileirn, pela proprla llo
~cr, e, em ,voto e~ sepn.1•ado,condemnou o pt•o· nominnçüo nue 1leu n. cs~a milicia, o. cons·,·•et'L JOCto PDI' mcon.•t>tucional. 1 ., u • 

A ca 1 0 t ,, . nnc onal ; gunrd<L nnclonM ú " phrnse •lo q uo 
mara 1 os. opu n.uosrcJcltou o projecto. so •ervc " Coustituiçiío; mas o lhe to, o"'' 

Este mesmo Jcl'OJCCto fot reproduzido na sessiLo l'Bcter 1lC!~L mi hei,, civicn. considcrn.~Jn., pm·11 de 18.93~ sen o o OJ'ru!or n.intfo. sígnatario com as gr1m•les nect!ssill:Ldes, como tOrço. nn.ciomLl 
r~trtcçues. Esto proJecto dorme n~ commls· não exclue a intervenção dos estados ""•u~ 
suo I'cspectivti. na Camara dos Deputado, e or n · • d · · - t 
pel.o {acto do nlli exist.lr um pro.J'ecto que ni:o ga ISaçuo e a llltntstra~ao, e o con r"l>""" 

tá d to ... n. cs:m. mcditla, que todos comprohendotn oe· 
cs . ~m an amen • nao lhe parece que esteja cessiLria p1Lra cohibir ou evitar os abusos, 11.< 
lnlubtdo de apresentar um projeoto sobro o pretençOes absorventes do Poder Central. 
mc!mo assumpto, principalmente quando o 
Jll'OJCcto tl'l\b deJJe de modo diverso, quando O Sn. Jo;(o CORDEIRO - Nos Estados nilo 
eJie regulamenta este ussumpto debaixo de se podem praticar esses abusos 1 
um outro plano. os ... GoNÇALVEs CnAvEs- Tcem o oor-

Como dõzin, hoje, que a palavra do "D· rcctivo da :~utoridado central; iJ uma com• 
vcrno nnnuncla a estabilidade da ordem blnaçilo rtuo traz justamente o equilibrio ,\a 
ó preciso qne o Senado corra em defesa doS força. 
principias de liberdade, que Bllhlu mal Jllrido o sn. JoXo connsmo- Dom. 
dessas luctas lamenta veis a que se referiu. • 

Entende que emquanto todos os r· J i O Sn. GoliÇALVEs CJJAvES- N•o se J)Ótle 
constltucionae~ não tiverem a regEI~~·.~~~ se~· m"ls dcs!'entraJísador, ni~!l'uom póde tel' 
ção pJ•ecJsa para serem devidamente ap li• essa protençao, do que a Umuo Amot•lcant\, 
cs<los, emquanto niio forem deHnidos pem O Senado sabe que 11ntes de se constituh'Bm 
lei organica, niio se poderi• J•cgu!aJ• 0 funccio· em E~todos tederlldos, os Estados d11 União 
namo~to das nossas instituições, <liz o ora· Amet•tcnn.t fora".! listtulos confedera• •os; e 
dor; u com esse trabalho de orgunlsação que f<\Z est~ observllQILo paro. responder t\ orlnliio 
se biio de for>nar as grandes correntes de daquolles que entendem, embora a gu:ll••h\ 
ideias e principios que hiio de determinar a nnctonal esteJa sob a acção do governo Cen· 
crcaçilo rio partidos politicas no paiz; e, como trai, ~o Govor~o Federal, .•m omoJ•gr.noitJ.i 
comprebende o Senado, sem partidos politi· que suo determmadas, ospectficadas na Con· 
cos, sem principias deftnidos, sem nsplrucües stituiçiio, que, entret•nto, ella deve ser uma 
diversas, mas nascidas todas do seio da Con· g'UtLP1ltL est3.duM. · 
stituiçilo, niio púde hiiVCt• marcha re•ular do l'IIZ ainda estn obsorvaçilo, porque notA 
systbema representativo, o paiz nn~eia pelo que ú esta. a tendcncla de esP.Iritos, alitiR!J(ln· 
l'egimen da opinião: o palz, diga-se a pala· sndores e domill;r,dos do mutto patriotí~uto. 
vra oxucta, ancein pelo regi meu do governo Este ponto u fundamentado no prOJI)(ltO 
civil... que vao ter a honra de apreaenttlr no Senado. 

u s s J · 1 1 E' Pl'CCCrlldo do considerandos, que, lhA 
l! R, Eli.\DOI<- " ex s c. parecem, justificam a sua constitucionalid.'d~. 

O Sn. GoxçALVI!S Cl!!o.\'E< • , , e ó nesse a su~ autot•idado e a harmonia que na IIUU. 
rcglmen, para o qual todos voJta.m os olhos, expressão guardtL com o pensamento do lu· 
e ti fronte de cujo govePno viio coUocar cl- glslador constituinte, 
dad1ios que despertam as mais gratas espo· Armaredisclpllnarmllltarmenteoclrla•llo, 
ran~us; Cidadãos, como jti foi dito no Senado orgnnloar uma rnillcla elvica, cuja rniSI!Ii() e 
nilo eleitos, mas proclamados peJa nação; auxlllnr o exercito na rlolilsa das tnstitui\'ÔOII 
ti nesta rogimen que se ha do encontrar e da ordem legal constl\ulda, da integrl<IB.lle 
11ppllcaçiio verdadeira das lnstltulçües pollti· e independoncia da patrla, tal é o fundamento 
cas. do instituição da guarda nacional. 

E' um trabalho a que o patriotismo chama o O leglslndor constituinte definiu no D.l't, 6• 
Corpo Logislativo: ó uma facilidade do Co1•po da Constitulç~o os casos em que B mlhcla 
Legislativo para cllamar a gePencla dos nego. clvlca púde ser chamada ao servlr;o actl vo dB 
cios publicas por parte do Poder Executivo. nação, 

O projecto que tem a honra de apreaontar Afuculdodc confet•ldaaor.ongressoN~clnnat 
ao Senado tem um ponto fundamontlll ; não pelo Bl't. 34 n. 20 dn. Constituição, do moul
ó uma novidade no syatema federativo, ú, Usar e utillsar B guarda nacional, contém 
pelo contrario a reproducçilo do que se passa lmpllclto.mente a de institull·a, o que Importo. 
nos roglmena que serviram de modelo: Te· o poder de a orgnnlsar, armar e dlsclpUuaJ•. 
glmen americano e argentino. E' uma millcla auxiliar tlo exercito para as 
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gl'nndcs ct•lsos nncionnes, nn. vjdn. interna do 
1ndz ou nn. cmcrgoncín. de uma invn~ão 
cstmnge!rn. 
· A esse fim pnh•iotico correspondem outros 
do 11ii.o somenos importnnciiL o snlutnr intlunn
cln. nos rl<',:;tinos tlo~ povos que eo regem por 
instituiç(lcs !iV!'cs. . 

AS<im ó que a nn~iio nrmn<la para a 1lcfesn 
<ln ordorn publica o da lwnr<L nacional enai
tcco a missi1o do exercito, communicn .. Jhe o 
sontimonto poJmlat• e ó in0uoncia•1a pelo 
espirita que nnimn. a osso mesmo exercito, 
que dcst'nrto deixa do ser uma classe domi· 
nndm·n pnm so idontlflcnr com o povo na 
defesa 1!0 seus diroitos o liberdades. 

E essa. attribuição que tem o Congrcs::~o 
Nacional nüo excluo n intorforoncia que 
dcvo1n ter os Eatados Federados nn organi
sncão o rcgimen 1ln gunràn. nuclonnl, jà }Joln 
nomeação dos respectivos olllciaes, já pela 
administração dclln, respeitada acompetencin 
da autoridade federal, conlbrmo os preceitos 
con•titueionnes. 

.Antes, pelo contrario, da índole das insti· 
tulcücs fcUorntivns resulta. virtualmente o 
1lireito dos Estados, apoiado cm conveniencia 
da. rnn.ior valia o tl'llllscendcncia: é umo. 
Jllediúo. <lo contrapo~o. 
· Na Americn do Norte, que tomamos por 
modelo, n milicln civicu. O uma institui~üo 
nacional o estadoal, que symbollsn, a um 
tempo, a sobem.nía dos Estados, a historin, o. 
Iibordndo. n integridade e 11 honra da pntria. 

E, ronlmente, seria dopJ•Imente para o 
actual re~imcn si, no systema rlo descentrali· 
sa~io do imporia extincto, maiores que as da 
fo<lornçíio fossem ns franquezas provlncines 
om o.ssum:ptos do oxpnnsíio domocratlca. 
. O neto a•ld~cionai h Con~tituição do lmpo· 

NO,. nra. crcaçuo e nomenc;uo dos c.argos do 
officincs da gunr•la nacional, sà reservava ao 
gOVoi'no contrai as do commnn•lo superior, 
nttribulndo '"domais, como garaHtia consti
ttlcion!l.l do sel{-govornmcnt provincial, nos 
poderes locnes. 
· ~~~s, as nttri~uiçõos conferidas pela Consti
tu 1çu.o uo nt·t. 34 ao Congresso Nacional St1o 
Jrivativns deste, o que quer diZOI' que niio 
]lOdOm sor exercitadas por nenhum outJ•o 
]lOder politico, salvo quando a proprin Consti· 
tuiç.io, por motivos de supremo Interesso 
~ocinl, attribuo accidentnlmente o oxorcicio 
do alguma i/essas faculdades a outro poder, 
como so verific~ com rolaçiio á declnraçiio do 
estudo de slUo (nrt. 34 n. 21, nrt. 48 n. 15 o 
nt•t. 80). 
··A dc/egaçiio quo nhi se fez ao Pt•csirlento 
•ln IleJlll blica vem firmar o principio que tlcn 
constnt,.do, não se podendo augmcntnr pot• 
paridade, nom bUSC!Ll' npoio uo art. 48 dn 
Constitniçüo, pam invostit• a um poder con· 

stitucionnl •lo fi1culdndcs que são confiadas n 
ontl'o. 

Relntivnmonto ít mobllisaç,io c utllisnçiio 
dn. guardn no.cionrL!, n. Constltuiçiio firmn. a 
mcSJM compotenéin prl vntivn para o Con· 
grc>so, abrindo virtualmente exccpç1io para 
cn$os c~peclnes, sob n ncQJio premento 1le 
ch•cnmsumcius temeros11s, e fazendo depender 
a nutm•isnçiío ~rovisoria quo elle concedo uo 
Podnr ExecutiVO •ln npprovnÇI10 do Con
gresso. 

E' do tal gravidade o armamento da nação, 
interessa isso de tal ordem no regimon dll8 
instituições, que o Ie~islndor constituinte lnz 
essa medida privativa do Congresso, pormit
tindo apenas q11e o Presidente dn. Republica 
a exercite, com caracter provisoJ•lo, quando 
a salvação dn patt·in o exigir, na emorgcncia 
do uma. invnsü.o ou imminencin. de invnsüo 
estrnngoira o de grave commoçilO intestinn.. 

Neste particular a Constituição Brnzileit•a 
é mais rigorosa que a mexiettnn., n. argentina 
e n. nm~:~ricnnn.. 

Estas diio no Congresso o direito de auto-, 
risnr o Exccut.ivo n exercer semelhante 
ILttril.Juiçiio, emquanto que a nosso. a torna 
pri vat.iva do Congresso, c como tnl niio póde 
ser delegada. 

Quanto ú com potencia excepcional do Poder 
Executivo para convocar om~bilisara guarda. 
nacional. nos casos previstos, a Constituição 
não n define expressamente, mus n contere 
virtunlmento, !lo modo irrccusavol, desde 
quo conr.e,lo " esse poder a suspensiio 1lus 
garantias constitucionaes, nos mesmos casos. 

Ha situações em que ancção do poder publico 
núo comporta dolongn.aigumn., precisn. do ser 
prompta pnra ser efficaz ; o nenjiUffill ~itun· 
ção set•ú. tão angusttosn. pa.rn.a vidu. nocJono.i, 
como u que resultar do uma invasão estran· 
geira ou do ciJmmoção intestina, em que se 
joE nm os destinos da patria. 

O que cumpre ao Congresso ó circumdnr 
OISll attr•ibuiçüo de todos as cnutelns para 
evitar o nbuso ou o crime. 

O projecto estabelece providencias quo sn· 
tisfuzem a toes Intuitos. 

Pela nossa Constituil;iio e bom assim pelas 
constituic;üos o.moricnnu .• argentina e mexi· 
ca011, o Presidente da Republica ó o comman· 
dante em chefe da milicia. civlca ou guarda 
nncionnl,quando empregada no •orviço activo 
1ia nnçiio ; só então ella toma o caracter do 
lbrça militar ; ato esse momento a sua ndmi· 
nistt•nçiio, sujeita á organisnçüo dada pela Ioi 
rerlcral, pertence nos :Estados. 

Estes l'oderão utllls!Ll-a paro; a defesa das 
constltuJçõos e leis cstudoaes; mas sem pro· 
juizo dos serviços a que olla; ó destinada, 
como iustltuiçiio nacional.. . . 

A Constituiçlio dollnindo os·cnsos em que c 
Congt•osso Nacional mobillsa e utilisa a guar· 

I 
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da nacional clrcumscreveu os seu• serviços 
ao torrltorio do pniz. Nn emorgoncia do uma 
guerra cst1•a.ngoim. elln niio pódo ser mobill
sa<la para fórn tio Brazll, ainda que as lbrças 
militares da Republica operem om territorlo 
Inimigo. . 

Estas !lgoiras considerações, parece justifi
cam o Heguin to 

rnOJECTO N, 30 DE l 8\)4 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I." A guarda nacional (milicia cívica) 

ó obrigada ao serviço activo da Uniiió: 
Jo, para repcllir invasão estrangeira ou 

do um Estado cm outro ; 
2", para manter a lilrmn repub!iCllna fo· 

·domtlva ; 
3', para rostabolcccr a ordem o !Joanquilli· 

dado nos Estados ; 
4\ para assegurar a execução <las lois o 

sentenças fcderaes (art. 3,1 n. 20, nrt. 0" 
na. }11 , 211 , 3 11 e 4° da Conatitui~·úo). 

Paragrapbo unico. Só nestes easos po1leri• 
o. guo.l'lln. nacional ser convocada e mobilisa
da pelos autoridades fedemos (a~•t. 34 n. 20 
da Constituição). 

Art. 2.o O Congresso Nncional'ó a nutori
dacle competente p!Lra ordenar a convocação 
e a mobihsaçilo da guarda nncional. 

§ t.nNiio se achando reunido o Congresso, 
essa attribuiçiio sor·l\ exercida pelo Presidente 
da Republica, tiTo sómento nos casos de in· 
vasü.o ou immincncia de invnsiio estrangeira 
e do gm,·ecommoção intestina quo ponha a 
patri" em perigo. 

§ 2.• VeriflClldo alguns dos fnctos previstos 
no po.ragro.pho antecedente, o Presidente da 
Republica, immediatomcnte após o acto do 
cho.mamento ú.s armas da guarda nacional, 
convocará o Congresso Nttcionnl po.t•n. se 
reunir no prazo de vinte dias, o den t.ro 110 
tres dias contados do da aber•tura da sessiTo do 
Congresso lhe rolatar1\ circumstnneia1lamente 
os graves o.contocimcntos que 1leterminn.rnm 
a convocação o mobilisn.çii.o da. gmu•do. mJ.cio
nal, sujeitando o sou acto ú. approva~ão 110 
Congresso. 

§ 3." A guarda nacional só poderá ser mo
bilisada para pontos dentro do territorio n•· 
clonal. 

Art. 3." Eslamlo reunido o Congresso o ten
do Jogar qualq11or· dos factos enumerados no 
art. I", o Pre•idento do. Ropublicn, em men
sagem dirigida no Congt'e"o o cschtreceJ'IÍ 
sobre as circumstancias militar•• do paiz o 
recto.ma.rit., tulgn.ndo neccssn.rio, n. convocnçiio 
e mobilisac;ão do. gun.t•du. nnclonal ou de pnrto 
dello., si o Cong:l'osso uindn. o Jlâo houvet· Ol'· 
denado. 

t:icnAclo Vol. IY 

Parngmpho unico. Na nusoncia do Con· 
gresso, occoi•rcn(lt) a.Igum dos CltHOS dortrt. 1", 
nüo compl'Ohcndlclo no§ Ju 1lo nrt. 2", o Pre .. 
~oudonto llu. Hepublicn., si outondor nccossario 
o chumnmonto ás n.rmns dn. guardn. nacional, 
convocara, gmtrdndos o~ prazos do § 211 do 
art. 211

, o Congt•esso Nnclonnl, do qual recla· 
murO. a convocnr:üo e mobil\:;n.çiio !la guarda. 
nacional ou do parto delia. 

Art. •1. 11 A gwtr1la. nacional desde que for 
convoc:tda ficará sou o commando supremo 
do Presidente da Republica, que proverá ó. 
Hlln reuniiio expedindo ordem aos seus com
mandantes ou omciaos superiores, directa· 
mente, ou por intermedio dos presidentes o 
gm·ornndores llos Estados, 

Art. 5,• A guarda nacional soril uniforme
mente orgnnisar1n, armada e disciplinada. em 
toda a Republica. AOs Estados, porem, com· 
pete nomear os respectiws ofllciacs o in~ 
struii·a e exercitai-a conlbrmo a disciplina 
preecripta pelo Con~rcsso Nacional. 

Art. G. u Os Estudos poderão utilisnr n gunr· 
11a nacional de cada um delles para manterem 
as t•espcctivns constituições, a execUI}fiO das 
leis e scntenc:o.s estndoo.es, não sendo para 
o>so fim sufficicnte a lbr·ça interna dos mos· 
mos Estudo::;, A convocnc:iio e mobilisnçü.o da 
guarda nacional pelos Estados não pt•ejudi· 
carilo, porém, em circumsttlncia. o.lguma, os 
serviço' a que clla é destinada, na tilrma do 
art. 111 • 

Art. 7."No Districto Federal, o Presidente 
dn Republica exerceriL sobre a guo.rcln. nncio· 
nal do mesmo distl'!cto attribuições idontlcos 
às dos Estodos. 

Art. 8, 11 Todos os direitos c vantagens con~ 
cedidos no exercito em cnmprmhn. são confe
ridos iL guarda nacional, quando estiver em• 
pregoún no serviço activo d• Unliio. 

Art. V.' E' o governo autorisado n reerga· 
nísar u. guarda nnciotml de contUrmidado com 
esta lei: o acto que expedir •er•it submettido 
án.pprovnçúo dp Congresso Nacional. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sola dos sessões do Senado, I de outubro de 
l80.J,--Gonçal1ll!.~ 0/utves,-J, Caluncla.-0. B. 
Ottoni.-VittJi/io Damasio,-Jo,ro Ba,•balho. 

Est•ndo apoiado pelo numero da assignn
tut•n.s, vao o. imprimir, para entrar na ordem 
dos tmbollws. 

O S•·· Domingo• Vicente - O 
Sona11o r•ecor1ia-so que na sessão 1lo 4 de ou
tubro de 1892, apresentei um projecto auto· 
r·isnndo o pngamento do meio soldo devido !. 
vcnm'llnda viuvtL do alteres l'clbrmado do ex· 
OI•cito Monoel Seraphlm Forr·olrn Rangel. llo· 
cordtu•-se-lm quo pol' essn. uccusiüo disse que 
apresent11.va o projecto no Um tla ~esstio para 
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ajlroveltar o lntervallo do uma a outra e en· 
tão triiZer os documentos, que me deviam set• 
fornecidos, afim <le provar que niio vinha po· 
dlt• uma concessiío,um favor que niio julgasse 
justo. 

Felizmente, St•. Pt•esidente, com. alguma 
pontualidade me foram fornecidas <luas cet•ti· 
ilues : uma que pt•ovll ter IU.Iiecido o marido 
da virtuosa senhora. ; outra da Thesourarin 
de Fazenda do F.stado do Espit·ito Santo, que 
tambem mostra que esm senhora, viuvn de 
um offlcinl reformado, tem direito a perco· 
pçilo da lnsigniflcunte quantia de 11$ monsaes, 
Insignificante quantia que, 16 nonos depois 
da morte do mat•ido, niio póde recebel·n dos 
cofres publicas, quando, Sr. Presidente, o Es· 
lado ó tão prodlgocom outros lndlviduo!l quo 
monos serviços prcstat•am e tis vezes niio toem 
o direito que tem a vluva desta offlcialre· 
formado. 

0 Sn, ANTONIO BAENA - Do quem Ó a 
culpa 'I 

0 Sa, DoHINGOS V !CENTil! - Niio posso r e· 
sponder de quem ó a culpa; niio me proponho 
por esta occnslilo a accusar ninguem. 

O Sn. LEITI E OITICICA-Na Thesouro.ria de 
Fazenda do Espirito Santo niio havia II$ para 
esee pagamento 1 

0 SR. D~MINOOS VICENTE -Nilo estoU VOO• 

O Sn. DomNoos VICENTE- Na Thesouraria 
do Esplrito·Santo, que ,j1l nilo existe, mas 
cujos papeis passaram para a alfundega, con~ 
stilo estas documentos. e tanto const&m que 
apresenta a v! uva ccrtldiio que desde a morte 
de seu marido niio recebeu cousa nenhuma. 

O Sn. W ANDmNI(OLI( - Isso ó uma prova 
completa. , · 

O Sn. DOMINGOs VICENTE·-Pais bem, si isto 
ó umn prova complet& como diz o meu nobt•o 
collc~a, offlclal d!stincto e muito competente, 
o documento vae ser enviado li Mesa, a quem 
peço a bondade, sinilo o dever mesmo do re· 
metter li commlssiio respectiva para Interpor 
o seu parecer. 

Er •m est&s ns obser1•açuesque tinha de fazer 
a respeito deSiie projecto. 

Niio venho solicitar um favor, não venho 
pedir mno osmoio por:t a veuero.nda vi uva ; 
ello niiouaccoitaria, é uma sonhara respetta
vcl o que sabe honrur a memoria do seu 
multo honrado esposo. 

Remetto li Mesa os requerimentos e do· 
cumentos e a patente <la offlcial e ella darú. a 
esses papeis o destino que a sua sabedoria 
indicar. 

O SR, PRESIDEN1'E-0 requerimento vae ser 
enviado li Commlesilo de Marinha e Guerra. 

tUando de quem pu•te a culpa, se havia li$ (, , . 
paro. pagamento na Thesouraria do Espirita O Sr. .Joii.o Nelvo '9 secretor••· 
santo repartição fe~et•al . 0 que sol ó que a pela ordem)-Sr. Presidente, o honrado se· 
Thesouraria de Fazenda negou sempre 0 pa· na•lor pelo Espit•ito ~anta parece que tez uma 
gamento, usou de subterfagio, segundo me censura_ 11. CommiBsuo de Marinha e Guerra 
parece, porque do outt•a fórma niio se póde por ter lã~ longo tempo demorado estes papets, 
negar 11. vluva de um officialrelormado 0 (Nao apowdos,) 
meio soldo a que tem dit•eito, O St<. OITICICA -Elogiou nté a commissiio. 

Entendi-me com a Commissiio de Mat•inha e O Sn. JoÃo NEli' A -Eu era membro da 
Guerra doanno passado, da qual fll.Zia parte Commlssiio de Marinha e Guert•a, tive cm 
corno relator o illustre colloga que tem as- meu poder este rcquet•imento para dar 
sento hoje na Mesa na qualidade do 3° secre· parecer, mas niio o üz por fui tarem do· 
tarlo, e teve elle a gentileza de responder· me, comentas. 
em n_ome da coml!lissilo, quacs os documentos o Sn. DOII!Naos v1cmNr~ -Não censurai a 
que Jl,llgava precisos pat•a dar parecer sobt•e commissilo; ao contro.rio, v. Ex. teve até a 
o proJecto. bondade de cntender·se commigo dlvers1u 

Entro esses documentos exigiu-me o collega vezes. 
a fé do otncio do otllclal reformado e foi est& o sn. JoÃo NEIVA- Bem, néàse caso nada 
requerida ao ministro da 1;11err!'- que_ tal voz mais tenho a dizer ao Senado •. · 
por ser cousa multo anttga amda nua pôde · 
dar a certtdiio solicitada. . 

Entretanto, Sr. Presi•lcnte, a patente do 
otllclal reformado, nomeado alferes em 1830, 
prova que elle foi otncial do exercito, o dessa 
patente a nobre Commlssiio de Marinha e 
Guerra pUde colhm• algumas lnformatõcs para 
da1• o pat•ecer que lhe est~ nlrecto. 

0 Sn, WANDENitOLI(- Mns I~ pela tbesou. 
rarla deve constar o assentamento. desse 
o metal. 

ORDEM DO DIA. 

' . ~ . ' . I. : 

Entra em nova discussilo·a emenda otrere
cida e npprovada em 3' diséussilo du projecto 
do Senado n. 29, tio. "189~, modlftcando a 
resoluçii.ode 23 do setembt•o de 1705, sobre 
monte· pio dos officillCs da, D.l'mada e classes 
o.nnexas. · 

!; 

• 
I 
• 
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O 8r. Gil Goulnrt discordo. da O SR, GrLGOULART-Estou deaccordo eom 
emendo., e está de perfeito accordo com o V. Ex. quanto o.o projecto ; mas, não com a 
projecto da commlssilo, porque entende que emendo. da commissão, pelas razões que O.CO.• 
a referida emendo. vo.e ferir direitos adqul- bel de expor. 
ridos, no. bypothese que figurou o nobre se· o SR. ALllE!DA BARRETo- Nilo, senhores ; 
nndor que o. olfereceu o.o projecto. 1 • 1 to ·' t Desenvolvendo largos argumento" sobre o. o. comm sso.o comp e u o J!ro,ec o, que po.s. • sou hontem em 3• dlscusso.o, e nilo podia 
lnconvenienclo. de semelhante emendo., o deixar de tazol·o. 
orador é de opinião 'lue, si o Senado votar • 
favoravelmente, Dilo su llllAlrlficarú. um prin- . Eis o caso, o~ço. o Senado: o Sr. co.pifiio. 
clplo de direito, que nllú.s não póde nem ·tenente Coilntmo Marques d~ Souza, tem 
deve ser so.criftcado, como tambem praticará uma ftlho. casada com um officull da o.rmada 
uma grande injustiça, porque todas o.s vluvas que do primeiro consorcio houve uma ftlhn; 
que actualmente percel>em 0 monteplo por este officlallmmedlo.tamente recorreu. o. essa 
Inteiro, e contam Já com easa quantia paro. socledado, o. esse soccorro, 110 montep1o para 
occorrer ás suas aespezas, serilo exl!•nordi· ampar~l·a. E a quem per~ncia este mo~te· 
nario.mente sacrificadas. pio sln11o ó. filha do primetro. matrlmomo 1 

Para dar mais força aos seus nrgumontos, Morre a mulher, mãe dessa menino., o pae 
o orador termino. figurando algumas bypo· desta, que tinha do lazer frequentes viagens, 
the•es, com referencia no o.ssumpto, que jus· e não tendoondedeix~r sua fllhinba, procur· 
tificam ainda umo. vez o seu procedimento an•lo ampo.ml·n, contrabiu segundo ma
e que o tornam procedente, emquanto niio o trlmonio; mas, do. h i bn tempos morre, del
oonvencerem do contrario. xando·o. aos cuidados da ma•lrasta. E, llltbe o 

O Sr. Almeida Dnrreto-Era 
de esperar, Sr. Presidente, que a emenda em 
discuSsão niio sotl'resse nesta Cuso. a menor 
lmpugnnçiio, porquanto o parecer da Com· 
missão de Marinho. e Guerra. esclarece pie· 
namente o assumpto. 

Basta ler· se a petição que está junto ao pn· 
recer da commissão, para se conhecer o fún. 
damento do proJecto e a razão da emen•la. Si 
o lllustre senaúor não leu a petiçiio que ao 
Senado dirigiu o Sr. capifiio-tencnte Colla· 
tino Marques de Souza, peco a S. Ex. que o 
faf)ll, porque ficará convencido !le que a 
emenda é de todo o direito, é de toda a jus
tlça. 

0 Su, GIL OOULAUT-E' O direito retroac
tivo vedado pelo. Constltulçiio. 

0 Sn. ALMEIDA BARD&TO- Nilo é o direito 
retroactivo; é um engano de V. Ex. como 
vou demonstrar. 

0 Sn, GIL OOULAilT dá um aparte. 
· 0 Sn. ALllEIDA BARRETO-Sr. Presidente, 

quando, em vida., os officiaes do exercito e da 
o.rmada Jazem o so.crlftclo de concorrer com 
·parte de seus minguados soldos ou venci
mentos paro esse monteplo, teem em vista 
amparar oa seus filhos e a sua titmllla, afim 
de que, desappo.recendo dentre os vivos, niio 
tenham o.s suas tamllins a precisiio de rccor· 
rer á e:>rldade publica. E' este o pensamento 
dos contribuintes. 

Mas, que engano! Em vista da discussão 
que acabo de ouvir, em vista da opposlciio 
que o nobre. senador faz á uma emenda de 
todo o direito, os estbrços do contribuinte 
desappareceriio ! 

Senado o que fez esta mulher I 
Mo.ndou apresentar a JUba •le seu marido 

no avô, declarando que elle a educo.see e suo. 
tentasse, porque não era sua filha. Que 
crueldade I 

E, ainda sabe o Senado o que ella fez depois 
disso I 

Habilitou-se para receber o monteplo de 
seu marido e o recebeu por inteiro, decla
rando que não tlnho. tUbos, llludlndo a boa 
fé do governo, por ter abandonado a filha 
que ficou privada do beneficio do seu proprio 
pae. 

E para que não appareça mo.is ao Senado 
um tb.cto desso. ordem foi que a commissão 
attendeu li petição do capltiio·tenente Coi
latino, e apresentou este pi'C\Jecte, que é 
muito justo, mas, que não o.deanta cousa nl· 
gumo. em tavor desso. menino.. 

Vou Uir ao Senado o que diz umo. roso· 
luçiio confirmando uma proposta feita em 23 
de setembro de 1795, pelo; ot!lciaes da armada 
sobre o montepio, que ainda hQ!e está em 
vigor no. armado.. Diz o art. 9• (18): 

c SI alguma das viuvo.s dos contribuintes 
qulzer passar a segundas nupcias com o 
oatcial mllltar, comp lhe é permlttido, neste 
caso conservará o soccorro que lhe pertencia 
por seu primeiro marido, si por ventura não 
tiver ·JUbas don=ellas do J'.ll'imoiro matrimonio 
ou vluvns, pois, havendo·as, a viuva que· 
assim passar a segundas nupcias só ficará 
com o. meto.de do que percebia no esto.do de 
viuva, e do dia em que casar segunda vez 
em denote, se repartirá Igualmente o. outra 
metade por todas o.s filhas do primeiro ma. 
rido, que se acharem no estudo de donzollas, 
vluvas, etc.• · 
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:/ O I 'I ro., nes as condições, me parece que este Sr. Manoc1 Victorino que volvesse o projecto 
'· monteplo, tendo sido feito pura a pt·imclra iL commlssão respectiva afim de interpor pa

mulher o para sua filha pertencia com mal• rcccr e olTorecor emendas, Em tal caso, nito 
direito a esta do que "sua madrasta. ha slnito votnr o projecto para que em ter-

E, como jó. disso, quando um militar faz o cetra tlíscussiio sejam apt•ecladas aquellas 
seu montepto ti pensando mais nos tllbcs, do emendas devidamente. 
que na proprla mulher, porque esta já está N" ' · · · 1 
criada e pódo trabalhar paro. se manter. no no occorror .. asstm pre.Jmzo a gum. 
passo. que aquelles pcl" sua menor idade, Vota-se c ó rejeitado em 2' discussiio o 
tl~carm'!l sujeitos a_ esmo1nr pelas praças pu- art. i", ficando prejudicados os outros, do 
bllcas, st os paes nno fizessem 0 sacritlcio de prQjecto do Senado, n. 38, de 1893, determl· 
concorrer para esse montopio com os seus nando que toriio pleno. execuçiio, a pnrtlr do 
minguados vencimentos. 1900, as disposições dos decretos ns. 981, do 8 

Sr. Presidente, parece-me ter explicado a de novembro de 18\JO, e 1194, do 28 de dczem
quest.io; sinto· me satisfeito por ter vindo á bro de 1892, relativas a exames de madurc:a e 
tt•ibuna pugnar pelo direito de uma orphil do bem assim as dos decretos ns. 1,232 H, de 2 de 
pae o mae e que, no dia em que lho fultar o janeiro do 18~1, 1.270 fio mesmo mez e anno 
avô, será atirafla a uma casa de caridade ou, e 1.073, de 22 rle novembro de 1890, que 
quem sabe •.• quem pódo prever o fnturo exigem novos proparatorios, a contar de 1893, 
que a aguarda. para a matricula ou exame dos cursos de 

Tenho conc1uldo. (Muito bcn•.) mstrucçilo superi_or. . _ . 
Nlnguem mais pedindo a palavra encerra- Ent~ succoss1vamente, em dlBcussao um-se a discuseiio ' ca, o sao sem debate approvados os pareceres 
Procede-se ;; votaçito ficando esta ompa- ns: 137, de 1894, da Commissiio de Finanç:>s 

tada opmando que seja arcltlvnda a representncao 
N; fórma do regimento esta votaçiio seriL do ~~ligo senado do !J:s!ado do Rio de Janeiro, 

repotid~ na sessão competente. soltcttando a c~euçao de Ul!la alfandega no 
Seguo·se, em 3• discussiio, e é sem debate porto d~ Armacao dos Bustos, comar"'!: fie 

approvnda com ns emendas approvadns em Cabo Fr\o; e 138, ~a mes)Da commtssno e 
2•, e sendo ndoptafla vne ser devolvida á Cn- a!'no, opmando poJo mdefor1.monto <lo roque
mar& dos Deputo.< los, indo antes 11 Commissno r< me~ to em que o Dr. Franc<Sco Augusto f)e 
de Redncçiio para re•llgir as emendas a pro- Almmda, lançador aposentado da R.ecebedorta 
posiç~o da mesma Gamara. n. 13, de 1894, daCapi~l Federal, pede melhoria desqa apo
autortzando o Podet• Executivo a abrir no sentadorla. 
corrente exerclcio, o credito supplemento.; de Esgotadas as matarias da ordem do dia e 
527:422$ no Ministerio da Murinba, son•lo ninguem pedindo a palavra, o Sr. Presidente 
27:422.t. p~ra abono. dos vencimeutos o. que designa para o. da sessiio seguinte: 
toem. dtrotto os al<:n!rantcs membros do Con- Desempato da votação da emenda olTere
selho Supremo Mthta~. d~ nccordo com o cida e approvnda cm 3• discussiio do projecto 
art, 16 do decreto legtslatt~o n, 140, de 18 do Senado, n. 29, de 1894, modificando ·" ro· t• JUnho de 1893,e 500_:000~ ti verba« Even- sohtçito do23 de setembro de 1795, sobre men
uaos • pa.rn occorror as despezas com pn.Blla- tepio dos officiaes do. armada c classes an

gens autorts~dn.• por lei, gratificações extra- noxas· 
ordlnat•las, RJUdas de custo o outras dospezns ' 
niio previstas, 2• discussõo do pro.\ecto do Senado, n. 23, 

Segue-se em 3• discussão e ó sem debate de 1894, isentando de airoitos de consumo us 
a.P,provnda, e sendo adoptada vae ser remei· mercadorillJ! •. quaesquer objectos importados 
ttdn á sancÇiio presidencial a proposição da para o servtço dos Estados, do Vistrioto Fe• 
Carnamdos Deputados, n. 21, de 1894, appro- dornl o tios rnuniclpios da Uniil2, ou d\rectn
vando o declarando doMnltlva a permuta feita mente por conto. da ndmmlstraçuo ou mdiro
com n Santa Casa de Miset•icordia do Recife· ctnmcnte por alguma pessoa ou companhia 
do edificlo que set·vla de hospedat•ia de immi: nacional ou estrangeira, cm virtude de con
grantos na Jnquolra, Estado de Pernambuco, traeto celebrado com a administração. 

1J:1t~~g~a~':o ~~~:::~·~,~!~~~· praça Bariio Levanta-se n sossilo :~ I hora e 40 minutos 

O liii•·· Pre•ldente- Sobro a mato. 
ria que se segue em ordem <lo dia o que se 
rel~t·e no pro,iccto do_Senndo n. 38, .lta a ob
servat• que a votaçu.o dcatc foi o.dio.da. pllr 
fulta de numero, o sendo que requerera o 

da tarde. . 
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JOJ• SESSÃO EM 3 DE OUTUDilO DE 1804 

Presirkncla elo Sr. Ubaldino do Amaral 
(vlce·presldentc) 

SUADfAH.IO- Chnmndn. - Lelturn tia. n.ctn.- NXI•I:· 
0\l{N'rlt- H.oquorimento do Sr, Joiio Dflrbn.lho -
Votnçiin- OitiiiH•I oo llllo - Doamnpnto dn. votnçüo 
dn. oruondtt. no projecto n, :,m, dll i80~- Votnciio do 
rrojar.to 11. 23, rto 18g .. - Obllorvn.ÇÕIII do sr. Pro• 
11ldonto-Ordom do dln -i, 

Ao meio-dia comparecem 36 Srs. senadores 
a sabor : Ubaldtno do Amaral, João Pedro, 
Gil Goulart, João Noiva, Catundo., Joaquim 
Sarmento, Francisco Machado, AntenloBaona 
Manoel Barata, Pires Ferreira, Crm, Noguei
ra Accloly, .Joiio Cordeiro, Almino Atronso, 
José Bernardo, Oliveira Gaivão, Abdon MiJa. 
nez, Alrneido.lla.rreto, ,Joaquim Pernambuco, 
Joiio Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiticica, 
Coelho e Campos, Manoel Vietorino, Virgilio 
Damo.sio, Eugenio Amorim, Domingos Vi
cente, Saldanha Marinho, E. Wandenkolk, 
c, Ottoni. Rodrigues Alves, Campos Salles, 
Joaquim de SoU2a, Silva Canedo e Esteves 
Juntar. 

Abro-se a sessiio. 
E' lida, posta cm discussão, c, n[o ba vendo 

reclamações, da-se por approvada a acta da 
sessão anterior. 

Deixam da comparecer com causa partici· 
pado. os Srs. Gomes de Castro, Cunha Ju
ntar, Coelho Rodrigues, Joaquim Corrêa, 
Messias da Gusl!lão,Lead!'O Maclel ,Laper, Aris
tides Lobo,GonçatvesCbaves, JoaquimFeticio, 
Prudente do Moraes, Leopoldo do Bulhões, 
Generoso Ponco, Aquilino do Amaral, Santos 
Andrade, Rauiino Horn a Pinheiro Machado, 
c sem causa participada os Srs, Ruy Bar
bosa, Q. Bocayuvaa Joaquim Murtinho. 

O Sn. i' SEORIITAIUO d~ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Troa officios do I' secretario da Camara dos 
Deputados, de 2 do corrente moz, remettendo 
as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 28-1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica concedida ó. ComJlllnbialn· 

dustriol c de Const1•ucções Uydraullcas proro· 
gaçúo do prazo, até o mcz de maio de 1896, 
para serem Iniciadas as obras do porto de 
JIU'III!uá, no Estado das Alagõas. 

Art. 2.• Rovogam·so as disposições em con
trario. 

Camam dos Deputados, 2 do outubro de 
IS!H.-Dr. Franc1sco de Assis Rosa o Silva, 
presidcnte.-Thoma= !Jelfino, I' secretario.
.~1u_qusto Tavare.~ de Lyra, servindo de 2., se
cretario. -A' Commissilo do Obras Publicas e 
Empro~as Privlicgiadas. 

N. 29-1894 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1.' Fica prorogado por deus mezes o 

pra~o concedido á Compaahla de VIa Forrea. 
de Ribeirão a Bonito, em Pernambuco, para 
conclusão de sun.s obras. 1 

Art. 2.' Siio igualmente prorogados pelo 
mesmo tempo os uemais pra~os do con
tracto. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Camara dos Deputados, 2 de outubro de 
1894.-Dr. Francisco de Assi., Rosa e Sil~a, 
presidente.-7'hom•= !J•Iflno, I' socretarlo.
.r1ugusto Tavares de Lyra, servindo de 2,1t se
cretario.-A' Commlssilo de Obras Publicas e 
Emprozas Privilegiadas. 

N. 30-1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' E' concedida á Companhia Es

trada de Ferro Alto Tocantins, cesslonaria 
da de Catalão a Palmns, prorogação por 
um anuo- do praw estipulado para. o co
meço dns obras ua Estrada de Ferro de Cato.
lão a Palmas, e de seis mezes ó. Companhia 
Gorai da Melhoramentos no Maranhão, Jlllro. 
a conclusão da Estrada de Ferro de CIIXIILS a 
Cajazeiras, 

Art. 2.• Revogam-ao as disposições em con
trario. 

camara dos Deputados, 2 da outubro da 
1804.-Dr. Francisco de Assis Rosa e Silva, 
prCl!idente.-Thoma: !Jolflno, I" secretarlo.
Augusto Tavares de Lyra, servindo de 2• se
cretarlo.-A' Commiss[o de Obras PubllciLS e 
Emprezas Privilegiadas. 

Outro do mesmó Sr.!• secretario e de igu&l 
data, remettcndo, do conformidade com o dis
posto no § 3' do art. 39 da Constltulçiio, para 
ser presento ao Senado, o. resolução !lo Con
gresso Nacional autorisando o Poder Ex
ecutivo a abrir o credito necossario poro. o 
pagamento dos vencimentos devidos aos em
pregados da secretaria da C•mara dos De· 
putados e ao augmento dos vencimentos dos 
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empregados do Senado, iJ. quo.l tendo negado 
sancçilo o Sr. Vice-Presidentc da Republica, 
foi em sessão da mesma data, estando pre
sentes 112 Srs. deputados, npprovada por 85 
votos contn 26.-A' Commlssão do Consti
tuiclio e Poderes. 

o Sr. Prc•ldente declara que, esgo• 
todo. a mataria da ordem do dia, dariL a pala· 
vra a qualquer dos Srs. senadores que a 
queira para assumpto do expediente. 

N!ngucm pedindo a palavra, o Sr. Presi
dente convida os Sr, senadores para se oc
cuparem com os trabalhos de suas commis· 
sões, observando-lhes quo n Mesa não tem 
ma. teria para a ordem do dia, e designa para. 
a da sossilo seguinte : 

O SR. 2• SECitETAntO declara que niio ha 
pareceres. 

O Mr. Joiio Dnrbalho declara 
ver-1e forçn.do a pedir <lispensa do Jogar de 
membro da commlssiio de Instrucção Publica, 
por motivo de molestia e por pertencer ao 
mesmo tempo â outra commissiio; pede, pois, 
ao Sr. Preaidento que submetia ao Senado 
este pedido. 

Trabalhos de commissões. 

Levanta-se a sessão no melo-dia e 45 mlnu· 
tos da ta.rde. 

o SR. PREstDE!'iTE consulta o Semtdo c ve
rifica pela votação que não é concedida a 
dispo os~ pedida, 

0 SR, JOÃO BARBALIIO, agradecendo ao Se· 
nado a prova de confiança. que lhe acaba de 
dar,lnsfste no seu pedido de dispensa pelos 
motivos allegados. 

102' SESSÃO 1M 4 DB OUTUBRO DE 1894 

Pmiclcncia do Sr. Ubaldino do Amaral 
(oica·p>•osidenle) 

Consultado de novo o Senado, concede a 
dlspenSil pedida pelo Sr. João Barbalho. 

O Sr. Pre•idcnte nomeia para sub· 
stitull-o o Sr. 1\!anoel Victorino. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se no desempate da votação da 
emenda., ol!erecida e approvnda em 3' dls
cussiio, ao projecto do Senndo n. 29, de 1894, 
modificando a resolução de 23 de setembro 
de 1705, sobre montepio dos otllcines da Ar
mada e classes annexos: 

E' approvnda a emenda. 
E' o prcjecto approvado em 3' discussão e, 

sendo osshn emendado, adoptado, va.e ser re• 
mettido à Camara dos Deputados, indo antes 
ó. commlssiio de redncção. 

Entnm BUCCCSII!vamente em 2• disoussAo, 
a qual encerra-se sem debate, os arts. J, 2 e 
3 do projecto do Senado n. 23 de 1894, isen
tando de direitos de consumo as mercadorias e 
quo.esquer o\Uectos importarias para o serviço 
dos Estados, do Distrlcto Federal e do11 muni
cipios da Unlii.o, ou directamente por conta 
da admlnlstraçiio ou indirectamente por al
guma ll6••oa ou companhia nacional ou es
tnngelr&, em virtude do cont1'11oCto celebrado 
com a admlnlstroção, com o parecer da Com. 
missiio de Finanças. 

Procede-se ó. votação. 
E' rejeitado o nrt, i', ficando prejudicados 

os demais. 

I)Ul\tUAlUO- Chn.mndn.- Loltura. 11" acta. - Exl'r.
nnc~TB - Pn.rec11rea - Dlacuno do Sr. Al:noltln. 
DRrrt~to - Pr(ljocto- Onlllm un n1~ -Ordem do 
dln. 5. 

Ao meio·dla comparecem 29 Srs. senadores, 
a saber: Ubaldlno do Ama.ra.l, ,João Pedro, 
Gil Goulart, Joiio Neiva, Catunda, Joaquim 
Sormonto, Francisco Machado, Pires Fer· 
relra, Cruz, Nogueira Accloly, João Cordeiro, 
.Jose Bernardo, Oliveira üalvão, Almeida 
Barreto, Joaquim Pernambuco, Joiio Bar· 
balho, Leite e Oitlclca, Coelho e Campos, 
Manoel Victorino, Eugenio Amorim; Do· 
mingas Vicente, Q, Bocayuva, Saldanha Ma
rinho, E. Wanrlenkolk, Rodrigues Alves, 
Campos Salles, Joa.quim de Souza, Esteves 
Junlor e Ramiro Barcellos. 

Abre-se asessão, 
E' lida, poeta em discussão, e, nilo havendo 

reclalllllÇão, dó.-se por approvada a acta da 
sessiio anterior. 

Deixam de comparecer com ca.usa pa.rti
cipa.da os Sra. Antonio Baena, Manoel Ba· 
rata, Gomes de Caetro, cunb11o Junlor, Coelho 
Rodrigues, Almlno A11'onao,:Joa.qulm Corrêo., 
Messias de Gusmão, Leandro Maclel, Rosa. 
Junlor, Vil'gillo Damaslo, Laper, Aristides 
Lobo, Gonçalves Chaves, •Joaquim Fellclo, 
c, Ottonl, Prudente de Mora.es, Leopoldo de 
Bulbões, Silva Canedo, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amaral, Santos .Andrade, Rau· 
Uno Horn e Pinheiro Machado ; e sem causa. 
participada os Srs. Abdon Mllanez\ Rego 
Mello, Ruy Barbosa e Joaquim Murtlnno. 
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0 Sn.. I• SECR&TAIUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do I' socretario da Camam dos Depu· 
lados, data~o de 3 do corrente mez, rcmet· 
tendo a seguinte 

• 
PROPOSIÇÃO N. 31 DE 1804 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. O Presidente da Republica ii autor!· 
sado o. dispender pelo. repartição do Minis· 
teria da Guerra, no exercicio financeiro do 
1895, o. quantia de 31l.835:674$751, o. saber: 

1. Secretaria do Estado c re· 
partições annexas: 

Augmentada o. verba na im· 
portancia do 12:540$,sondo 
elevado. de 2$500 a 3$ o. 
diariados serventes e con· 
signada a quantia. de 
12:000$para a representa· 
çilo do Ministro. . • • . • . . • • 234:488$000 

2. Supremo Tribuno.! Militar 
c auditores: 

Reduzida a verbo. na impor· 
tancia. de 19:116$, por ter· 
se verificado excesso no 
augmento concedido paro. 
o exerciclo de 1804....... 207: 152.~000 

3. Contadoria. Geral da Guerra: 
Reduzida a verba em 6:300$, 
sen~o eliminada a impor· 
tancia de 6:000$ destinada 
ao pagamento dos venci· 
mantos de um inspector o 
um servente da extincto. 
pagadoria das tropas, visto 
terem fallecldo, e elevada 
de ~o a 3$ a diario. dos 
serventes .......... ,.,... 181:310$000 

4. Directoria Geral do Obras 
Militares: 

Reduzida a verba na impor· 
· tancla de 220: 186$986 par~ 
obras na C~ pita! Federal c 
Est~dos, inclulda a impor· 
tancla de 10:000$ pa1•a a 
lnstallaçiio de uma linha 
de tiro no Ceará..... • • • • 58 I :277$500 

5. Instrucção Militar: 
Augmentada a verba cm 

3!9:076$, pela inclusiio 
da. conslgnaoito do 

55:351$, para a execu· 
ç;Io do decreto n. IJ9Q, 
do 31 de dezembJ•o do 
1892. que extinguiu a 
Escola de Aprendizes 
Artilheiros, creando o 
oJ•ganiznn<lo a do Sar
gentos, pela elevação a 
635: 100$ na consignação 
para soldo o elapa dos 
alumnos das Escolas Mi· 
Jitares, cujo numero foi 
elevado de 700 a I .2'l0, 
sendo 37~~475$ para. a 
Escola Mtbtar da Capi· 
tal Federal, 158:775~ 
para a do Rio Gmndo do 
~ui, 105:850$ paa•n a do 
Ceará. •.......•.......• 2.073:43)$000 

6. JnLenrlencio.' ••...••... , , •• 148:729$000 
7. Arsenaes : 

Elevada a verba na impor
tancia de 130:083$635, 
sondo 30:083$635 para 
augmentodosvencimen· 
tos da mestrança, pa· 
trões e remadores do 
Al'senal da Capital Fe· 
dera!, de conformidade 
com os decretos na. 129 
o 157, de IS de maio e 5 
de agosto de 1893, e 
100:000$ para melhor 
dotar-se a verba-Mate· 
rial - por ser lnsum
ciente o credito votado 
para 1894 ............ I .617:279$185 

S. Deposites de artigos bel· 
licoa........... .. . . . . . 9:359$000 

9. Laboratorios. ... ... .... •• 185:10"..$000 
10. Inspectoria Geral do Ser

viço Sanitario do Exer· 
cito: · 

Reduzida a verba em 
i0:733$, por altcl'Oções 
no pessoal. Augmentada 
em 900$ no material, 
por insufficienci~ no cre· 
dite votado por& 1604 I .121 :609$000 

II. Hospltaes e enfermarias ... 1.014:240$000 
12. Eslado-Maior General : 

Angmentnda. a verba em 
480$ por f:.CNe orçnd~ ti. 
gratlftcaçao para crta· 
tios para os goneraos 
do quadro oxtranume· 
toaria.................. 436:160$000 

13. Co1•pos especiaes : 
Reduzida a verba em 

10:110$, por se acbat• 
presentemente ·reduzido 
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o. tres o numero 1lo ca:pi· 
tiics fio corpo tio estado· 
mnlordo 2' classe ....... 1.377:039$000 

14. Corpos arrogimontndos : 
Elevada a verba cm 

595:224$, corrosponllen
te ó. despcza necessn.ria 
para os novos corpos do 
exerci to creados pelos 
decretos ns. 1.681 e 1.688, 
do 28 do tbvereiro e 17 
do março do corrente 
anno .................. 5.157:277$000 

15. Prru;as do pret : 
Augmentada a vm•ba em 

!.060:533$550, com a 
importo.ncin. necessaria. 
para o pa.gnmento de 
24.000 praça• ef!octivas 
o o ootado-mnlor o infe
riores para os novos 
corpos do exercito, orca
dos por decretos ns. 1682 
e 1688 ................. 3. 738:088$750 

16. Etapas: 
Augmentada a verba na im· 

portancla fie 3.290:600$, 
feito o calculo da etapa 
pol' 2·t.OOn praças, cm 
vez de 18.700 e elevada 
n importancia della de 
~. 00 a 1~000 •••••••••••• 8,860:000$000 • • 17. Fat•damento : 

Augmcntarla o. verba. cm 
1.682:335.$573, por se 
orçar fardamento pam 
24 .000 praças de pret e 
1.200 aiumnos das Es· 
colos Militares, com au-
gmento de 15 "/, sobro a 
verba-Material. ....... 4.388:571$867 

18. Equipamento e arreios: 
Elevada a vereia a mais 

105:462$400, o1n canse· 
quencia do augmento do 
cllectivo do exercito.... 255:462.$400 

19. Armamento: 
Augmenllllla a. verba na 

importancia de 4:680_:!;, 
proveniente da elevaçao 
ilos vencimentos da mes· 
trança ela o!llcina do 
e•pingardeiros e coro-
nbciros do Arsenal da 
Capital Federal ..•...••. 

20. Dcspczas de corpos e qual'· 
te1s: 

Elevada a verba em 130:000$ 
para melhor dotarem-se 

183:050$000 

,. 

as verbas do material, 
reconhecidas insufficlon-
tcs no oxo•·clcio vigente 840:000$000 

21. Companhias militares: 
Diminuida a vo!•ba em 

102:57H$ co1n u. oxtinccüo 
du Escola de Apt•endizes 
Artilheiros, ., .• ; do de· 
creto n. 1100, de 31 do 
dezembro Je 1892 ....... 

22. Commlssües militares ••.. 

23. Classes Inactivas: 

512:323$750 
132:710$000 

Diminuida a verba em 
31 :44·1$ com a reducçiio, 
cm quantia. correspon
dente, da <lostinada ao pll· 
gamento do soldo e quota 
llos officiaes reformados, 
e eliminada a despeza do 
6: 120$ que se fazia. com 
os officiaes aggregados. 
Elevada cm 11 :607$ a 
verba para a etapa. dos 
officiaes do Asylo de Invn· 
lidos, cujo numero foi 
elevado de 40 a 55. DitTe· 
rcnça. final resultante 
na verba para menos 
25:061$868 •••••••••••.• 2.088:966$472 

24. Ajudas de custo, ..... , 150:000~0 
25. Fabricas· .......... .,..... 328: 127:;;!00 
28. Colonias militares....... 137:236$270 
27. Dcspezns di versas o even· 

tuaes: 
Deduzida da verba a quan· 

tia do 20:000$, sendo 
12:0008 na consignação 
pariLdiariados desertores 
e presos eondemnades a 
trabalhos, o B:OOO.'jõ, na 
para apprehonsiiu de do· 
sertores . .............. , 

28. Bibilotheca do Exercito, 
20. Observatoi•io do ltio do Ja· 

nctro ... ...........•.... 

740:000$000 
11 :lO!J$500 

123:480$000 

Comam dos Deputaelos, 3 de outubro de 
1894,-F,·ancisco do Assis Rosa o Sil,a, presi· 
dente.-7'/w•ua: Delfina, l" secretarlo.-Au· 
qusto Tat'aros de Lyra, servindo do 3° secrc· 
'tario.-A' Commlssiio de Finanças, 

Otneio do Minislerio da Guerra, de 2 do 
corrente mez, restituindo devidamente sane· 
cionu<lo um <los autograpbos da resoluçiio do 
Congresso Nacional que manda rever a ro· 
t'orma. concodlrla ao generolcde brigada Fre· 
derico Chrlstiano Buys.- Archlve-se o au· 
tograpbo e eommunlque-se á outra camara •. 
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0 SR. 2" SECR"1'A!UO 
parn. ODtriLr no. Ol't.IOIU 
guintcs 

lô o vão 11 Imprimir Considornn•lo quo pelo. lei n. 39 A, de 30 de 
dos tral1alho.i os SQ.o jnnoiro do 1892, art. 3Q, § 8.,, os voluntal'ios o 

:i'Ol'tcados ailo sóment.e obrigado:~ a servir por 

PARECERES 

N. J4l- 1894 

OIJpaço do tres nnnos, voltando cm seguida 
pam o. mnss11 populM', quo deste modo contóm 
em sou .sdo vctm•anos aptos para, com 
grande Vllntngcm, pegarem em armas em 
quo.lquet• momento 1le perigo ; 

A Commls•ilo de Finanças oxnminou o pro· Considerundo quo a Nnção Brnzlleira pro-
jecto n. 37, de 1801, que oiJJ•ign. «L• ctuxns cisa desenvolver sua ugt•iculturo. e Jnvrar 
1ilio.os do bancos, CUJa matriz se nclmr om extensos tot•ritorlos, o quo por certo não con· 
paiz estl'a.ngclro, n. constituirom capital para seg-uirá. si viver em umu. paz armada ; 
t'undo c g.ro.ntio. do.s opcr-~çücs que rcali· Considerando que o trabnlbo nacional ó 
zo.rcm». mais proveitoso à riqueza publica do que o 

Havia, realmente, nll ópoca om ·que foi estrangeiro, quo aióm de custar ao Thesouro 
aprcsent:LdO o l'rojoclo não pequeno clamor Nacional enormes sacrificios não pt'Oduz os 
por providonctn.s relativas tis caixas filiae' beneficies correlates; porquanto o colono ou 
lias lia.ncos estrangeiros que funcclon~vam immigrantc cstl'angoiro, na maioria. lias casos 
nesta pr:Lça., ü.s qun.es eram a.ttrHmillas, cnm. ~~m exl'lora.r as industrias do pa.iz o levo. os 
ou som rundamento. algumllS dilS lrregula· Jt•uctos de seu tt•abo.lho p&ra o loll!lr do seu 
ridades do movimento ela Rolso.. Não paro- nascimento, emquanto que o nacioonl aqui 
ciam entiio sullicientes as 11isposições quo re· produz e consome, ougmentnndo llSSim o pa-
gcm na eapecic n.s ~ociedu.des n.nonymas. trimonio nucional ; 

O dect·oto n. 183 c, de 23 de setembro de Considerando que poro. o exercito sómonte 
1893 procurou, entretnnto, dar remedlo a são lova~os os bruzileiros moços e robusto~, 
esses clamores e estabeleceu no art. 21 que: em c.mdtções de pt•o•luztrem dez vezes muts 

, h b d 1 't . . do que consomem, o que om consequencia o 
«Ne~ um. a.nco e c ~pos1. o:s e do~contos destb.lqne de taes braços na lavoura, in,lustria. 

poderu. ope~a.r ou contmmu u. operar s~m e commerclo, desorganlsa es~es serviços, 
haver renltso.do etreetivnme~te no patz, atrophia o seu desenvolvimento e empobrece 
pelo men?• 50,'!" d? sou capttnl. . "Nação; 

Esta dts~ostçao 0 exten~tvo. a qunes· Considerando aindo. que convem consignar 
~uer agenctas ou. succursae.s de bancos com na. lei, sómcntc 88 pu.lu.vrus indispensa.vcis 
sddc no estran!Je•ro,. po.ro.tornnr o seu texto bastante claro não se 

Tendo o le;:dslador attendido dest'nrte o.os prestando a interpretação oxtronba ~os in· 
Intuitos visados pelo projecto n. 37, de 1891, tuitos do legislador; 
ó a Commislão do parecer quo não seja o Coneiderando, finalmente, que indicando o 
mesmo approvndo. art. 2' da t•oferl•ln proposição o modo de com· 

Saio. da.• com missões, 2 de outubro do 189~. pletnr-se o e11'cct~vo do exercito, deixou en· 
-Saldanlm Marinho.- Rodrigues Alves.- trotnnto do dc81gnnr ~s contingentes com 
Manod Victorino.-Leitc 0 Oiticica.-Domin- que co.do. Eatnd~ da Uniu.o tem de concol'rer 
uos Vicen,.. para o ~rcenclum,onto ~os cln!:Os nbertos nas 

suas ftletrllS, ex-•• da dtsposiçao do art. 87 da 
Constituição e lei n.39 A, de 30 do janeiro de 
1892: N. 142 -1804 

A Com missão de Marinh• e Guerra do Se· 
nado, tendo estudado devidamente o. propo· 
sição n. 19, do corrente anno, que ftxa as 
forçllS de terra parn 1895: 

Consldornndo quo nas circumstnncillS 
o.ctunes n Repubilca não tem necessidade im· 
periosa de grnnde exercito, carecendo sim de 
um nucleo regular do forças bom dlsciplinadllS 
e instruidns ; 

Considerando quo em caso extraorilinario 
em que periguem o.s Instituições, a NI!Çiio se 
levantará para combater os inimigos ilo. 
Po.trla no lado dos seus cnncidadilos mllltnres, 
reforçando llSsim e poderosamente o exercito 
nacional, facto de que j~ temos repctidllS 
provas; 

llPA4o Vol,lV 

Opina o. Commissão que a referida propo
síçi!o soj11 emendada paro. reduzir-se a vinte 
mil o num•ro de praças de prot, llS q unes 
serão dlstribuidns pelos corpos, a juizo do 
Poder Executivo, sem, entretanto, alternr a 
organiso.ção tnctlca de cado. um, coutinunndo 
aptos po.ra serem completados ou mesmo 
augmontados no dobro, os seus quadros, de 
accordo com a nutm•isaçiio contida no finnl 
do § 3' do art. 1 '• dadllS clrcumstanciilS 
extroordinat•ias; o tnmbem que se ampliem às 
zonas das fronteiras o. faculdade que tem o 
governo de concmlor lotes do terras às praças 
oscusns do servi <;O do exercito, quando forem 
pot• e\las indioo.dos Ines pontos. 

Em consequencia, formula as a.~endas 
o.bllilto, o aeollllelbo. ao Senado que as adopte, 

u 
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por lho parecer que a proposição aaolm alte· 
r11da melhor atten,le no lntere"e nacional. 

nós precisamos do um exercito disciplinado, 
ma.s nii.o do um exercito numeroso. 

Sala 1lo.s commissüe•, 2 de outubro do 1894. 
- .Almoida Barroto.- Joarptim SaJ•mento.
J, Joaquim do Sou.:a,- Cru:, 

o sn. Jo;(n COI\DEIRO- Prccl•amos do 
uma cousa o outra. 

0 Sn. ALMEIDA BARRETO- Mas, partindo 

Emendas a quo a/ludo o paJ'acor supra 

Art. 1•, § 3' - Em vez de 28.160 pruç.s, 
diga·se 20.118. 

Art. 3.'- No final, depois dos P•lavrns 
-ColoHI&s da Uniilo, accrescente·sc:- ou nos 
fronteiras,conforme preforirem os interessados 
-o mais como está. 

Additivo paro. ser collocndo com o nrt. 4', 
passando o 4" do. proposiçiío o. ser 5•: 

Art. 4.• Paro. preenchimento dos cloros no 
exercito, os Estados o o Districto l'cderol for· 
neceriío no anno de 1895 o numero de praças 
adcante deslgna<los: · 

Amazonas .•.... , ......... . 
Po.riL. , , •• , ••••••• , , •••• , • , 
Mo.rnnhlto .•••.•..•. ..••.•. 
Plauhy ....•.............. 
Ceará. . • , ••.•.•......•..•.. 
Rio Grnndo do Norte ..••.•. 
Para.byba ••.••••.•••. •.•••• 
Perno.Dlbuco ••.•..••••.•••• 
Alagôas •••••........•..•.. 
Sergipe.,,,, , . , , .......... . 
Bahin ••• , ...•....•• , ..•..•. 
Espirjto Sn.nto .... , .......• 
ltio do Janeiro ..... ..•..... 
s. Paulo ................. . 
Paraná .•........ , ...... , .. 
Santa Catbarina •••.•.••••• 
Rio Grande do Sul ......... 
Minas Gomes, . , . , ........• 
Goyaz ••• ••••••.•.••••.•••• 
Matto Grosso •....•..... ... 
Districto FOtleral .•••....••• 

112 
19S 
!PS 
114 
284. 
114 
142 
282 
170 
114 
622 
112 
482 
622 
114 
114 
252 

1.046 
112 
112 
28·1 

Somma ..... ,., 6.000 

Almeida Barreto.- Jonquhn Sarmento,-
J. Ja<•auino d• Sou:a.- Cru:. 

O Sr. Almeldn Una•a·oto- Sr. 
Presidente, a Commissiío do Marinha o Guor· 
ra, tendo conclui<lo h• ilous dias seu tmb~ibo 
sobro a lixllQIIO das tor~as do tot•ra, só agot'll 
vem apresentai-o uo Senado, 11iio o tendo 
feito antes por fulta de asslgnatura de um de 
~uus membros. 

A Commissiío, na sua rouniito, concordou 
Plll'U que fossem augmentados os soldos, niio 
8ó daS praças de pret como dos olDciaos do 
exercite. Para isto tez uma dbnlnulçiío da 
forço., de 24,000 homens p111•a 20.118; porque 

o. inlclotlva 1la Commissiio doe Marinha o 
Guerra pura se nugmentarem todas ossns 
vantagens no< oOiciaes do c:torcito e da ar
mada, surprehendl·me hoje, no ler nosjornacs 
do 1iia, uma mensagem do Sr. V ice· Presidente 
dn Republica á C11m1Lr11 dos Srs. Deputados, 

Nós niio preci,umos, Sr. Pt•esHientc, do 
grande numero do forço.; precisamos de um 
exercito disclplinudo o prompto pam qual
quer momento quo doilo so necessite. 

Lombro·mo do ter lido uma occnsião, numa 
folho do Mo.mnhiio, no tempo em que gover· 
nava o Sr. Eilunrilo Olympio ~!achado, o se· 
guinto: «lado a Palncio um dos coroneis !lo. 
guarda nacional, o presidente perguntou no 
coronel : 

- Como vai a sua comarca 1 
- Perfeitamente bem ; respondeu o co· 

ronol. 
- Entiio dou·lho os parabens. 
- Niio; quem merece os parabcns é V. Ex., 

porque o.lnda niíe mandou torça armada pat•a. 
aquella comarca. » 

Para que queremos nós um grande exor· 
cito 1 

Precisamos de um exercito peqnono, disci· 
plinndo, o com o qual possamos contar em 
occo.siiio opportuno., mas niio de um exercito 
pora fazer desordens o desobedecer lll! leis do 
po.lz. 

O Sn. JoÃo Connrnmo - Quem faz isso ó o 
exercito pequeno; o grande ainda niio fez. 

0 SR. ALMEIDA BAURETO- Mando O paro· 
cer 1la Commissiío de Marinha e Guerra, que 
já estava proparndo, o lambem uma proposta 
do augmento de vencimento do pessoal, con
venientomante co.lculado o não de nfogndilho, 
como se doprohende da mensagem enviada, 
onde lll! taboll.s não se acham compieto.s. 

Vem ó. Mesa, ó lido e vae n imprimir pat•a 
entmr na ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO N, 31 DE 1891 

A Commissiio de Marinha e Gum•ra do Se· 
netrlo: 

Considerando quo no. parocot• relativo ú 
pl'Oposiçiio fixando as forcas do tert•a p:~ra 
ISO:;, pt•opoz que se dlminuisse do 3.S82 o 
numm'O de prnçu• alem da rcduc1•iio para 
24.000já Mtu pelo. Commissiío do Orçament.o 
da outru. camara (niio contemplando vencl
mon tos para o excoden to ~o 24.000 praças), 
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rospeitando-so, entretanto, o. orga.ni:tac;ü.o 
dada pelo decreto n. 56, de 14 de dezembro 
de 1889, accelta e mantida pelos de 28 de te· 
verelro e 17 de março do corrente anno; 

Tabclla a qua so rc(dro o m·t. Jn do projecto 

Officio.cs, soldo mensal 
Considerando que convem melhor t•etribulr 

o pessoal do exercito, cujos serviços à ot•dem 
constitucional da RepubLica constituem um 
penhor de gratidilo ; 

Mnrachnl .......... , .. , o o o ••• ,.,. 900$000 
720$000 
540~00 
300~000 
~88$000 
252$000 
180$000 
126SOOO 
108$000 

Ganaral de divisão ........ ,o .. •o .. 

Considerando que as finanças do 'paiz não 
podem supportar, sem desequllibrio notava!, 
um o.ccrcselmo do dcspezas em seu orçamento 
permanente ; 

General da brigado. .. , • , , ........ . 

Considerando que a rcducçiio no numere 
de praças, ora proposta, produz a economia 
anJtual de 2.4UB:040$500, assim discrimi· 
nada: 
Soldo para 3.882 praças a 

250 réill dlarios ......... . 
Etnpa, Idem, Idem a 1$000. 
Fardamento, idem, idem 

179$000 annuaes ••••••••• 

354: 282.'l500 
1.410:930$000 

694:878$000 

Somma 2.406:040$500 
Quantia sufficiente para nugmentar o soldo 

dos officiaes na ra~~o de I /5 e o dos praças 
no de 1/3, deixando o.lnda um saldo demon· 
strado de 955:284$700, apurado do seguinte 
medo: 
Dcspezas com a elevução de 

1/5 no soldo dos officiaes. 
Idem, idem de 1/3 no soldo 

das pt•n.ças . ..• , •......•. 

600: I 02.,~00 

820:563$800 

1.510:755$800 

Economia proveniente da • 
reducoão................ 2.4B6:04~00 

Salde demonstrado......... 955:284~700 
Propõe quo parte dessa economia, na im· 

portnncia de 2.466:010.$500. sej!L applicada a 
augmentar os soldos dos offtclaes e praças do 
ellercito, de aocordo com a tnbella ~un.to, t•e· 
~erv•ndo o direito de em tempo mdtcar ao 
Senado as rubl'lcas do orçamento da guel'ra 
que carecem set• reforçadas p11ra dar em· 
prego ao excesso, saldo demonstrado, 
955:284$700. . 

Nestas condições otl'erece o 30gumte 
P••ojectó 

O Congresso Nacional decreta: 

Coronel •.. o •••••• , • , •••••• o , ••• , • 

Tenente-coronel .... ,, ........•... 
Major •• •.• o •••••••••••• , ••• o ••••• 

Cn.p1 b.ioo •.•••••• ,, •••• , ••• o ••• o,. 
Tenente ou I' tenente ........... . 
Alferes ou 211 tcnonto ............ , 

Pra~as de pret, soldo diorio 

Sargento ajudante, dito quat•tel· 
mestl·ef telegrttphísto., mestre do 
musica, sa.rgentos mandadores., 

111 sa.t•gcnto ........ .•.......•.•.•. 
21) sargento, musicas de 111 classe, 

n.rtiflces de fogo . .. , .•.........• 
Forrieis, musicos de 2.~ c\a.sse .... . . 
Cabos, clarins, cornetas e tambores 

Anspeçadas, soldados, cspingar· 
doiras, sellch•os, ferra.lloi'69, car· 

2$000, 
1$330. 

$930 
$000 
$400 

pinteiros, coronhelros, etc. etc.. $330 
Observação-Os cl~rins, cornetas e tambo-

res, que dirigirem o.s suns respectivas os· 
colas ou bandas, vencerão o soldo de 2' sar
gento. 

Sala das commlssücs, 2 de outubro de 1894; 
~Almr.ida Rctrrcto.-Joaquim Sarmento.
J. Joaquim de Sou:a,- Cru;. 

ORDEU DO DIA 

O lllt•. Pre•lrlente diz que, con· 
stando a ordem do dia de trabalhos de com
missões, dara a palavra ao Sr. senador que 
a queira pnra assumpto de expediente. 

Nlnguem pedindo o palavra, o Sr. Presi
dente designa pura or<lem do dia da scssiío 
seguinte: . 

I• discussão do projecto do Senado n •. 30, 
de 1894, regulando a dlsposiçiio do art. 34, 
n. 23 da Constituição tia Republica,. sobre 
mobiilsaçíio e utlllsaçiio ela Guarda Nacional. 

Trabalhos de commissúes. · · · Art. 1.' Siio elova<les & contnr de I de ,la· 
neiro de 1805 os ,oldos dos officiaes e pl'nças 
do exercito, conformo Indica a tabella Junto. 

Art. 2.' Ficam nesta parte t•ovegadas as 
disposições contidas nos decretos ns. ·13 e 113 
A, ae 7 e 31 de dezembro de 1889. 

Levanto·se a sessiio ao melo·dlo o 45 mi
nutos da tarde. 

Sata das commissüos, 2 de outubt•o de 1894. 
-.Almeida Dar•·cto.- Joa~uina Sa•·monto.-J. 
Joa'.Jtlim du Sou;a,- Cru:. ' . '' . 
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103• S~SSÃO Ell 5 DE OUTUDUO DE 189•1 

Prcsidcncia do Sr. Ubaldino do Amaral 
(vico-prcsidonta) 

SU!IIM'l\.lUO- Cluunn.drL - I.oltllriL diL nctl\ - E:tl·~
nm:o.Tlt- Pnrocur- Onmm no UI.\- C:ncorrrLmnnto 
tl11. tl!1'1CUNAiio do pr11joctu n. 30, tlu 18\l.f.- AtliatUtJu~o 
da vo\nção - Ordom do liln 13, . 

Ao mcio·dio. comparecem 30 Srs. senadores, 
o.sttber: Ubaidlno !lo Am~rnl, JoilCI Pedro, Joíio 
Noiv~, C~tund~, Joaquim Sarmento, Antonio 
Baena, Pli'CS Ferreira, Coelho Rodrigues, No· 
guelra Accioly, Almino Alfonso, José Bcr· 
nordo, Oliveira Gaivão, Abdon Mil~noz, 
Almeld~ Barreto, Joaquim Pernambuco, Leite 
e Oltlcic~. Coelho o C~mpos, Manoel Victo
rino, Virgilio Damasio, Eugenio Amorim, 
Domingos Vicente, Sald~nha M~rinho. E. 
Wandenl<olk, C. Ottoni, Rodrigues Alves, 
Campos Salles, Joaquim de Sour.~. Sllvo. Ca· 
nedo, Esteves Junlor o Ramiro Barcollos. 

Abre-se o. sessão. 
E' lid~, posto. em dlscussiío e, não havendo 

recl~mo.ções, dil·se por ~pprovo.d~ o. ~elo. d~ 

Pomgro.pho unlco. O governo não pocloró. 
fi•zcr nus to.xo.s do regimento o.ugmonto BU· 
porior a 30 •f,, respeitado quanto passivei o 
principio da proporcionalidade. 

Art. 2." As eo.usas julgadas no Distrlcto 
Federo.! serão sujelto.s a uma to.n judiciaria 
cobrada nas seguintes propcrçõ~s: 

i•, de•l/4 "/n sobro o vo.lor do ll!'dldo nas 
causas contonciosas e sobro os liqm<los o. dis· 
trlbuir·se no.s · fallencio.s, liquidações, par
tilhus judiclo.os e processos o. estes equipo.· 
radog, 

Tendo qualquer destas causas vo.lor BU· 
perlor a . 200:000$, o vo.lor excedente Jlco.ró. 
sujeito Haxo. do 1/IO"/,. 

Esta. taxa. é devida nos mesmos casos arn 
que o oro. o. dizima dn ehancellarla pela Jogis· 
lação anterior. (Regulamento n. 150, do 
1842. ) 

2•, de 2 •;, sobre a arreco.daçiio dos bons de 
ausentes. 

Art. 3.• Seró. instltuldo um sello especial 
para o. taxa j udiolarla, autorlsado o governo 
o. expedir os regulamentos necessarlos po.l'll a 
respectivo. arreoudo.çiío o tlscallzoção. 

. . Paragro.pho unlco. Nestes reg:ulo.montos 
Deixam do eompo.recor, com causa. po.rttct· serão estabeleci<las penns de multo., som pre. 

aessiio anterior. 

pndo., os Srs. senadores ~11 Goulatt, Fran· juizo das de responsabilidade esto.tnid~s no 
cisco M~cbo.do, M~noel B~l ~to.. Gome.! de C";"· Codigo Pcn~l. para os funcclonnrios que forem 
tro, Cunha Juntar. Joo.qui!" Correo., Jo_ao enco.rregados <la Jlscallzoção o pagamento dos 
Barbalbo, Rcs:o Mello, Me~sms de Gusmao, emolumentos Jmlicinrlos. 
Le~ndro Macwl, Rosa Juntar, La~er, Ad~tl· Art. 4." A' medida que forem vagando 
des Lobo, Gonçalves Cb~ves, .roaqutm Fell:IO, qunesquer preterias, por morte, renuncia ou 
Prudente de Moraes,, Leopoldo do Bul.huos, accesso dos respectivos juizes, serão aone
Generoso Ponc.e, Aquthno ~o Amaro.l, S.tntos xu.dua: a de Puquetà, á du. camlelaria; o. da 
Andrade, R~uhn~ Horn o Plllheiro Mncbad~; ilha do Governo.•lor, à de Santo. Rito.; a do. 
e sem causa p~rttclp~da os ~rs. Ct•uz, Joao Gavea, ii. da Lngôa; a de Campo Grande, iJ. de 
Cordeiro, Ruy. Barbosa, Quintmo Boco.yuva o Irajli; a de Gn~ro.tiba, ó. de Snnto. cruz e a de 
Joaquim Murtmbo. Jnco.répaguil. il. de Inbatlma. 

O sa. I' SECRETARIO dó. conta do seguinte Po.ragro.pho unico. SI o. vaga se der em 

EXPEDIENTE 

Oft!oios: 
Do 1" seoroto.rio do. Camaro. dos Deputados, 

d~llldo do 20 do setembro ultimo, romet
tendo a seguinte proposição: 

N. 32, do 1804- O Congresso Nacional de· 
erGto.: 

alguma das pretorlas que não as seis à anDO· 
xar, o pretor da que ror o.nnoxar lril exercer 
o seu cargo n~quclla em que se houver do.do 
a vag~. 

Art. 5.• Os, vencimentos doa funccionarlos 
dajustiçalocal do Distt•icto Federal, de quo· 
trata a tabell~ annexa ~o decreto n. 1030, do 
14 de novembro do 1800, 11cam elev111los a 
40 'I" o• dos preteres, promotores publicas e 
adjuntos dos promotot•es publicas o a 30 'f, os 
dos demais funccionnrlos. 

Art. ). ' Fica o governo autorisado a rever § ).• O curador fisco.! das massas fnllidas 
desde já o o.ctu~l regimento d~s custo.s judl- c o curador de rezlduos terão vencimentos 
ciarlas, ~bollndo as custas marc~do.s parn os ldcntlcos o.os promotores publicas, sem di· 
juizes e funccion~rios do minlsterio publico relto a custas, comml•são ou porcentagem. 
·n~s causas civis, commerclaes, ftsco.es e lb· § 2.• Ho.vertl na Côrte de Appellnção dous 
dero.es, com excopção das marcadas p~ra os oftlel•es do justiça, ·percebendo cada· um o 
cut•o.dorcs de ausentes o heranças .i~contes o vencimento o.nnu~l. ilo.: .1:000$, além das 
de orphiios, e podendo lilzer nas demais to.xas custo.s a que tivorem:';atreito pelas dlll· 
asa.ltoraçiles que forem convenientes, / gene las. . , . 
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Art. 6.' Revogam·ao as disposições em 
contrario. 

Cnmara dos Deputados, 20 de setembro de 
1894.-Franci.o;co de As.~l! Rosa c Sit\la prc .. 
sidnnte.- Tl!nma: Dclfino, 1° t?ecretn.;•lo.
Fileto Piras Forroiro, servindo de 2'1 secre
tario.- A' Commis<ão de Justiça o Legis· 
laçiio. 

Do Minlsterio da ,Justiça e Negocias ln· 
terlores, datado de 3 de outubro, devol· 
vendo em nome do Sr. Vice-Presidento, de· 
vidamonte sanccionada a re!olução do Con· 
grosso Nacionnl que proroga a actual sessão 
legislativa até 6 do novembro de corrente 
anno.-Archive·so o communique:se ~outra 
Camara.. 

Do Sr. Hcrcilio Pedro tia Luz, da
tado de Santa Catharina, em 28 do setembro 
ultimo, communlcnndo que assumiu a admi· 
niRtração daquelle Estado. nlL quolidlLdc do 
govermidor eleito em S do mesmo mez.
Inteirado. 

0 St<< 3• SECRRTAI\10 (S6rvindo da 2') lti c 
vae "imprimir, r.ara entrar na ordem dos 
trabalhos, o segu nte . 

PARECER N, 143 DE 1894 

Redacçao 

Emenda tlo Sena<lo á preposição tln Cnmara 
do" Deputados que autorisn o Poder Executi
vo a n.brir no corrente exercício, o credito do 
527:422$, ao Ministerio da Marinha, sendo 
27:422.$. pn.rn abono dos vencimentos n. que 
toem direito os almirantes membros r! o Conse· 
lho Supremo Militar, de accordocom o art. 16 
do decreto legislativo n. 149, de 18 de junho 
tle 1893, e 500:000$,ó. verba-Eventuaes-pam 
occorrer ilo<lespezaa.com passagens autori;a. 
da< por lei, gratlftcaçües extraordlnarias, 
ajuda de custo e outras despeztll niio pre· 
vistas: 

Art. !."I!:' o governo autorisndo a abrir, 
no corrente exercicio, os seguintes credltos é. 
lei n. 191 B, de 30 de setembro de ISU3: 

Ao art. 4", n. 4, do orçamento do Ministe· 
rio da Marinha, ve1•bn -.Conselho Supremo 
Militar,-da quantia de 27:422$, para occorrer 
ao abono dos vencimentos a quo teem direito 
os almirantes membros do Conselho Supremo 

· Militar, de accortlo com o art. 16 tio decreto 
n. i49, de IS do junho do IS03; 

ORúEMDODIA 

Entra em I" dlscu.,ão, a qual onccrra·se 
sem debntc, adlnnrlo-se a votaçi\o por falta de 
numero legal, o projecto cio Senado, n. 30 
de 1804, regulando o. tlisposlçiio do art. 34, · 
n. 23 da Constltuiçiio da Republica, sobro 
molllliso.çiio e utili;açiio da Guarda Nacional. 

Seguindo.se na ordem do dia trabalhos do 
commiosões, o Sr. Presidente declaro. que 
tlart\ a palo.vraae Sr. senadar que o. queira. 
pttra nssumpto do expediente. 

Ninguom pedincle a palavra, o Sr. Prosi
tlento convi<! a os Srs. senadores para se rounl
t·cm n.manbit, no meío·día, em sessão secreta, 
afim de tomarem conhecimento dns ult!mtll 
nomoaçúes paro os legares de juizes do 
Supremo Tt•ibunnl Federal e designa para 
ordem do dia da sessfio publica que se reall
sal'á, si houver tempo, dcpoítt da. secreta: 

Votnçãe om I• discussão do projecto n, 30, 
de !894, regulando n disposição do art. 34, 
n. 23, da Constituição da Republica, sobre 
mobilisaçiio e utlllsação da Guarda Nacional ; 

Discussão unien da redacção dn emenda do 
Senado, {J. proposição da Camara dos Deputa
dos: 

N. 13 de 1894, autorisnndo o Potlor Execu
ti'I'O a nbrir, no corrente cxcrclclo, o credito 
supplemontar do 527:422.$ ao Ministcrio da 
Marinbo,sendo 27:422$ para abono doo venci· 
montes a que teom dtreito os almirantes 
membros do Censell!o Supremo Militar, de 
nccordo com o nrt. 16 do decreto legislativo 
n. 1·19, da IS tlejunlto de IS93 o 500:000$ á 
verha -Eventunes- para occorrer ás des
pezas com pn>sogens nutorisadns por lei, 
gratificar;ües extraordinarias, ajudas de custo 
e outras dcspezas previstas. 

Levnnta.se a sessão ao meio-dia e 30 mi• 
nutos da tarde. 

104• S~SSÃO ~~ S DE OUTUilRO DE 1894 

Prcsidancia do Sr. Uballlino do Amaral 
(•icc'Presidenle) 

SUM~fARIO - CI1AmfLdn- f,Bitllrn. dn. 1\CtiÍ- Exrrc• 
nlll:"o"T~ - {11\rllcor - ÜRIIIIM no nu.- Adfp,monto úa 
V•ltnçii.n tio prujoctn n, :!0, do iSO\ - gnct~rramonto 
d!\ t\i!ICII~~'>iin •la rt•tlnllQii.n tlll. ornondn. do Sunndn A. 
propoKiçiiu n. t:l, dn 111\l·i - Ati\/Un11nto cln. vn,noito 
- l!• cliMell:.~i'io <ln prorordç1lo n. 10 fnrQnll tlo torrn.) 
-. Dl~cur!luK doR ~r!! o Cn.tundn., ProMldtmto o Almoldll 
nl\rrntn - 1Cncorrl\ll161ltr. tll'L dJMCilRiii.O - Chll.tnn.d• 
- Adlnmunto dn \'otn.çiio - Ord~m do dln. O, 

Ao n. 28 do mesmo !l.l'tigo da lei do orça· 
menta do nlesmo minlsterio, ó. verba-Even· 
tunes-da .quantia do 500:000$, para occorrer 
ó..• dcspezas com passagens autorizadas por 
lei, gratificações extraordinarlns, ajudas de 
custo o oútras despoz!is niio previstas. 

Saio. das Com missões, 3 do outubro do 1894. 
-J._ L. COelho a Cam}JOs.- J. Joaquim elo 
Sou:a. · ' · 

Ao mclo·din comparecem 29 Srs. senadores, 
n snbm•: Uba!rlino do Amaro.!, Joiio Pedro, 
Gil Geulart, Joiio Noiva, Cntuntla, .Joaquim 

' .. 
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Sarmento, Ft•ancisco Maohn<lo, .Antonio Ba • 
nn., Ph•cs Forroira., Ct•uz, Nogueira Accloly, 
.Joüo Cor•loiro, José Hcrnnr<lo, Oliveira Gal· 
vão, Abdon Mllanoz, Almeida Barreto, Joo· 
qulm Pornambu"o, Lolte e Oitlclca, Coollto e 
Campos, Mnnool Victorlno, Eugenio Amot•im, 
Domingos Vicente, Saldanha Marinho, C, Otto· 
ni, Rodt•igues Alves, Campos Sallcs, Joaquim 
do Souza, Estovos Junior o natRiro Barcellos, 

Abre·So a sessão, 
E' lida, postn em discussão, e, nii.o havendo 

reclamacoos, da-se por approvnda a neta dn 
sessão anterior, 

Com)ll\reeom depois ele aberto. a sessão os 
Srs. VtrgUio Damas ia, La por e Silva Cane·lo, 

Deixam do comparecer com causa particl· 
pnda os Srs. Manool Barata, Gomes do Cas
tro, Cunha Junior, Coelho ltodt•lgucs, Almi· 
no A1l'onso, ,Joaquim Corrôa, João Barbalho, 
ltego Mollo, Messias do Gusmão, Leandro Ma· 
clel, !tosa ,Junior; Q, Bocayuva, E. Wnndon. 
kolk, Aristides Lobo, Joaquim Foliclo, PrU• 
dento do Mornos, Lcopóldo do Bulbües, Gene· 
l'OSO Ponce, .Aquilino do Amam!, Santos 
Andrade, Raullno Horn e Pinheiro Machado 
e sem causa participada o St', Ruy Barbosa. 

O Sa, I• SECRETARIO dá conta do seguinto 

EXPEDIENTE 

Cinco officios do I' socretarlo da Camara 
•los Deputados, datados de 4 do corrente mez, 
remettondo as seguintes proposições: 

N. 33, de 1804- O Congresso Naciono.l re
solvo: 

' Art. I ,• E' autorisl\llo o Poder Executivo 
a concedor no Dr. Mano o I Fernandes Si\ An
tunes, professor da I" cadeira da 2• sorle do 
curso anncxo il. Faculdade de Direito do Re
cife, um anno de licença com o respe,·tivo 
ordenado, 

Art. 2.• Revogam-se ns disposlcl!cs em con· 
trarlo, 

Camara dos Deputados, 4 de outubro de 
1804.-Francisco á~ A.uis Rosa o Silva, pre
sidente.- 7'/loma: Delfina, ]u secretario.
Augusto Taoaros do Lyra,-A' Commlssão de 
Finanças, 

N, 34,do 1804- O Congresso Nacional re· 
solve: 

Art. I. • Ficam extensivas aos arscnaes de 
guerra da Babla, Pernambuco, Pnt•il c Matto 
Grosso as rllspo•icües do decreto n, 157, de 5 
de agosto de 1893, 

Art. 2.' Rovogam-so ns disposicücs cm con· 
traria. 
· Camara dos Doputndos, 4 de outubro de 
1894.-Franci~co a~ .. 4ssi.t Rosa c Silva, ~resi-

donto.-Thoma= Dalflno, I' secretario.-Au. 
uusto Tavares do Lyra,-A' Commissiio de FJ. 
nancas. 

N. 35, do 1894 -O Congresso Nacional rc· 
solvo: 

Artigo unico. E' o Podet• Executivo auto
rizado n abrir o credito nccessarlo para o pa. 
gamouto dos serviços de stenographia, roda· 
cç[o e publicnçiio •los debotes do Congresso 
Naciom•l, durante o tempo das prorogncões 
da actual sesailo leglslatfva; revogauas as 
disposições cm contrario. 

Camara •los Deputados, 4 do outubro de 
1804.-F,•ancisco do Assis Rasa a Silua, presl .. 
dente,-Tiwma= Dolflno, I• secretarlo.-Au· 
,rJusto Tt&varos tlo Lyra.-A' Commissü.o de 
~'inanças, 

N. 30, de 1804-0 Congrc~so Nacional rA
sclve : 

Artigo unico. E' o Poder Executivo autori· 
sado a abrir o credito necessario para occor. 
ror ao pagamento do subsidio dos deputados 
e senadores durante as prorogaçile.q da actual 
sessão legislativa; revogadas as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 4 de outubro do 
1894.-Franci.sco do Assis Rosa o Silva, presi
dente,- Thoma= Dolfino, I• secretarlo,-Au
uusto Tava!'es do Lyra.-A' Co:nmissão de Fi· 
nanças. 

N. 37, de 1804-0 Congresso Nacional re
solve : 

Art. 1.' Fica o governo autorisndo a man
dar contar 110 cnpitilo do 8' regimento de ca
vallnria Antonio Lago, como tempo de e1l'e· 
c ti v o serviço, o parlado decorrlllo de 28 de 
fevereiro de 1867 a 27 de. o gosto de 1873, em 
que esteve fóra !las tllelras •lo exercitO em 
consequencla de grave ferimento recebido em 
combate, mas durante o qual prestou, entre
tanto, servlcos compntiveis com o seu estado 
de sande. . 

Art, 2,' Revogo.m·se as disposlcõcs em con
trario. 

Camar.t dos Deputados, 4 de outubro de 
1894.-Francisco do Assis Rosa o Si/oa, presi· 
dente.-Thoma= Delfina, )• secretario.- lo/lo 
Cocllio G. Li•boa, 2' sect•etnrio.-A' Commis· 
silo de Mnrinha e Guerra. 

Telegrammns : 
Do governador do Estado do Parani\, expe

dido de Curityb~ em 7.do corrente, assim con· 
cebido: 

Cidad[o Dr. Ubaldlno do Amaral - Presi· 
dente do Senl\llo- Ria,:... Governo Estado ga· 
rnnte plena liberdade eJeicii.o 10 do corrente, 

Disstdencla reconhece isso. Hontem e hoje 
seguiram tbt·~as foderaes para diversas l~cnli· 
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tlades intuito coagir 
eloltores,-Xaviet• d<~ 
Inteirado. 

votos e amedrontar 
Silva, govot•nndor.-

mara dos Depu\Bdos, n. 30, de 1894, conce
dondo iL Companhia Estrada do Ferro Alto 
Tocantins, cesslonnrin da de Cntoliio a Palmas, 
prot•ogaçiio por urn anno do prazo estipulado 
pora o começo das obras da. Estro.da. de Fel'ro 
de Cataliio a Palmas, e de seis tnezes á Com· 
ponhla Geral de Melhoramentos no Maranbiio 
para a conclusiio da Estrada de Ferro de Ca· 
:xins a Cajazeiras. 

· -Expedido de curltybn, em 6 do c01·rente, 
assim concebido : 

Mesa. Senado - !Uo - O governo da Uniiio 
por lntermedlo do commondante do distrieto, 
espalha. Jàrça. redernl por tliver>os pontos do 
Estndo com o tlrn do impot• urn11 elmpn orgnni· 
zada de accordo com o coronel LaccJ'<ia, Mqual 
estiío tres militares. 

Paro. Antonina foram hoje, em trem sspe· 
cial, 40 praças t'L dL,posiçiio do tenente-coro
nel honornrlo Liberlo Guimo.riios;que j(J. des. 
acatou o commissarlo <le policia, o.utorido.de 
do ~:atado, Palmeiras, Marretes, ParanuguÍL, 
Gunrapunrn, Palmos o antros pontos estüo 
fOt·temente guarncc.dosde !orça federal, 
Estamo~ sob a ameaça de horrorosa mn.s

ltorca e aqui está o cnpi~io honornrio Joaquim 
Freire. que diz-se publicamente emissarlo do 
marechal Floriano para eROe enorme attentB· 
do, Protostomos pelo partido republicano pe· 
rante o palz o o Po·'er L~gislativo, junto do 
qual fllzemos valer nosso direito; ameaças do 
toda o especie, Pedimos levar esses làctos n.o 
conhecimento do Senado e da Camara.-Se
no.dor Santos .~11~ch·adc.-Vicente .~Iachado.
lnteirado. 

-Expetliclo tlo Desterro, capl~1l do Es\Bdodo 
Sanh Catllarlna, cm 7do corrente, assim con. 
cabido : 

Mesa Senado- Rio·- lnstallarlo hoje Club 
Republicono lto.dical Catharinense com clda
diios republicanos legalistas cujos fins siio : 
defeso Instituições republicanas, apoio auto
ridades lcgaes e tis leis, tendo por base prin· 
cipios sua ·bandeira politica.- Ar••!i• Couti· 
nho, presidente in terino.-lnteirodo. 

Expe1Jidos rle Curityba, capl\Bl do Estado rlo 
Parami, em 8 do corrente, assim concebidos: 

Presidente do Seno.do- Rio- Esta · noute 
1\ll reforçado o contingente de , forçtL fedeJ'Bi 
em AntonlntL. E•oou aconselhando resistencia 
dentro dtt lei, e nppellará portitl1' republicono 
para Poder Leglsbtivo.-Vicente Macltatlo, 
-lntcirmlo, 

Acob11m do scguil• para Ponte G1•ossa 50 
praças do o• de lnfllntaria pat•a pcrtut•barom 
" eleição a Ui e em Castt•o, O commandante dls· 
trlcto militar corn todo desassombro empe· 
nhtL·SB no intuito do annullaraliberdado elei· 
~iio.-Vicanta Maclwdo.-lntolrndo. 

O Sn. 2• SEc~ETARIO 16 e vao a imprimir 
para entrar na ordem dos tmbnlhos o se· 
gulnte 

PARECEI\ N, 144 DE 1894 

A eommlssíio do Obrns Publkas o Emprezas 
privilegiadas examinou. a proposição ila Ca· 

Considerando que ns alludidas companhias 
se acham MS mesmas condições da do Viaçiio 
Ferroa e Fluvial do Tocantins e Araguaya, 
a respeito da qual e.sta commlssiio emittiu 
parecer cm 20 de setembro findo, pensa que a 
l'elerida proposlçiio estó no caso de entrar em 
discussiio e so1• approvo.do.. 

Sala dllS commlssües, 8 de outubro de 1894. 
-Antonio Bacna.-0. B. Ottoní,-Joaguim. 
Pernambuco. 

O Sr •• Jonklm Cntunda começa 
clmmando a attençiio do Senado para um pro· 
jeoto por alie approvado, determinando o 
prazo ~entro do qual os governo.dores deviam 
mandar proceder~ respectiva elelçiio,poriM· 
leclmento de qualquer seno.dor ou deputado, 

O pt•ojecto lbi para aCamara dos Deputados, 
e ate hoje niio lhe deu andamento por motivos · 
noturalmento muito respeitavels. 

O que é verdo.de, porém, é que a respeito 
dessas eleições ba occosiões em que se nota 
multas vezes, niio dirt'L a cspecutaçiio, mas 
cousa muito parecida, isto é, pouco decencla. 

Tem-se noto.do quo, desde que se abre uma 
vaga, a camnt•iiba o moia! tem fel to proposital· 
monte demorar a eleiçiio por ser o seu candi· 
dato, muitas vezes, inoompativel pela natu· 
reza dos t'uncçüe.s que exerce ou e:xel'C6U. 
Passado o tempo preciso pa.ra que o candidato 
se desincompatibilhe, é immedlatamente de· 
slgno.do para umo codeira no Seno.do ou na 
Camara dos Deputados. 

o orador entunde que lto nesse procedlmen· 
to grandes inconvenlontes e até pouco serle· 
dade e e pot• essa razilo quo vem hoje lembrar 
no Senado o facto que se est~ dando com re· 
ferencla t'L vaga que se abriu no Sonarlo pelo 
ft~lleoimento ctosr. senador Carlos Frederico 
Caetrloto. 

Niio J.lÕde comprehender o rt1ziio por que o 
respecttvo governador niio marcou ate hoje o 
dia em que se deve ell'ectuar aquella eleição. 

Acha que semelhante procetllmento, além 
tie ser illjusto, talvez se pl'OSte a common· 
ta rios deslilvoraveis ó moralidade que deve 
presidir a este acto. 

Fazendo ainda outras considerações, o ora· 
dor termino solicitando <lo Sr. Presidente do 
senado qualquer medida ao seu alcance, aftm 
do que as eleiçüos oo.lam elfectuo.das dentro 
rio certo e determino.do prn~o para todos o• 
Estados. 
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O l!lr. Pre•ldente-A Mes~ •ó pl.do 
informor quo ~ 18 de agosto fez n commu
nicoçilo ao presidente do Rio do .Tnnoiro, o 
quo, ailfls, ora dlsponsnvel, visto que por su~ 
vez o presidente participara o f~tllecimento 
do senador Cnstrloto, que residia noquollo 
Estado. 

O projecto a que alludiu o holll·ado senador 
foi em tempo romettido p11ra a outra C..· 
m11.rn.. 

Niio ha, portanto, providencio alguma de· 
pendente da Mesa. ; 

ORDEM DO DIA 

Continúa adiada, por falta de numero legal, 
n votaç~o em I• discussão do p1•o,iccto do So
nndo n. :JO, do 1894, rogul•ndo 1t t!isposic;iio 
do ort. 34, n. 23 tio Constitulç1io d11 Repu
blico, sobromobilisat;ão o utilisnção da Uuorda 
Nnclon•L-

Entmem discussão unica, 11 'lua! encerra-se 
sem debate, odiando-se n vo~1çno po1· tal to rle 
numero legal, n redacção do emond~ do Se· 
nodo ó. proposiçilo do Gomara rios Doput.a.dos 
n. 13, de 1894, que auto••izn o Pode•• Exocutl· 
voa. abrir, no corrente exercicio, n CI'Orlito 
supplemontnr 1\e 527:42:!$ no Ministerlo do 
Marinha, sendo 27:422$ pnrn abono dos vcn· 
cimentos n que teom direito os almirantes 
membros do Conselho Sup1:omo Militar. de 
accordo com o ort. 16 do Decreto Loglslatlvo 
n. 140, de IS de junho do 1893, o 5UO:OJO:!; li 
verba cEventunes:o para occorl'Cl' ú~ dospeias 
com pmsagens autorisadns por lei, grotili· 
coções extraordin11rlas, nJudns de custo e 
outras despeziLs niio provistns. 

Entra em 2" discussão, com a emenda do 
Commlssãode Marinho e Guet'rll, o nrt. i" da 
proposta do Poder Executivo, fixando as 
fOI'ÇI\S do terra paro 1804, convertida em 
projecto de lol pela Camarn dos Dopu ta·~os 
sob n. 10, de 1894. 

O Mr .• Jonldm Ontun(ltt entonde 
que a proposta da tlx11ção d" forÇll do tot•ra é 
om todos os poizes regidos pelo systomo re
presentativo um dosassumptos que moisnpal
xono.m as discussões pela natureza do sinter· 
esses que ella põe em contlicto. 

Sabo-se que um nccrosclmo de força pu· 
blica. é sempt•e um acresclmo do imposto 
sob1-e as torças viv!IB e productiV!IS da socle
do.de e um accrescimo em dinheiro li ~olsn do 
oontrlbuinte. 

Uma dimlnui~io traz lambam gro.vos incon· 
venientes e detxn. um pouco em duvida, nos 
que se occupnm d!IB rolntões da pntrln com as 
potoncins limitrophes, ou que estilo em rola· 
~ões immediatas, IL< condições do rospeltab!-

llda<le da parte delln paro. com outro, isto ;,, 
do oxtoriol' p~ra com o intorlor. 

Lembra-se que outr'orn no roglmen deca
hidn, qu~ndo se trntnva de um nccresclmo de 
armamento, se dizia que o governo imperial 
eRti>VR debilit11ndo os meios <la producçao na· 
clonai, arrancando-lhe os braços e sobrecnr· 
reg11ndo a socleda•:o com Impostos. 

O orador ncha que este raclocinio era pro· 
cedente em todos os seus termos. 

Os Estados 'Unidos comeclvnm então o. for· 
nccor termos de comparação e se dizia : 

« Vô•'e a grande republica quando fo.z a ri· 
queza nacional, quando accelera o progresso e 
levanta o movei de uma nll.Qão, quando en
grandece um povo, tudo alll se desenvolve, 
cresce e se opulenta ao sopro vivo e v!vift
canto dJL tlomocracia. 

Ha só um elemento que, si não se estacio
nou, pelo menos se tornou ret&rdntnrio, por 
niio encontrar na atmOSjlhora politica, oas
tante saturada, as condlçoos necossa.rias para 
o seu desonvolvimento; este elemento é o ele· 
mento militar.» 

O orador noim ·que este l'llC!ocinlo era. tnm· 
bem ex~cto por oet• a expressão dos factos. 

Passava-se '' Europa e IL vista dos grandes 
armamentos e dos grandes exerci tos de per
manencla, e por um destes argumento• de 
propagan•la se dizia: 

«Os thronos para que oe ponham em res. 
guardo das invasões sempre crescentes nas 
ondos democraticns, acercam a onda com mu
ralh~s de aço e de bronr.e, tlu:endo por esse 
meio n infellcldnde d~ nação, dep~tuperando·a 
pelos grandes impostos.» 

Era falso oste raciocinio, porque as fórmo.s 
de governo niio silo lixos, desappnrecem, e 
nenhuma tbrçll ha que as faça mnn~r quando ' 
<lesappa.recem no.s idéo.s os eentimentos que 
ella.s produziam, os sentimentos que asam· 
paravam. 

Velu a Republica Bmzilelra e um dos BBUS 
pr!meiros~ctos foi elevar o quadro doexerolto 
a mais de 70 wr cento. 

O orador sabe perfeitamente que os homens 
publlcos em certns occnsiões querem, não o 
que é possl vel,fe neste caso se acha a elo•·o.ção 
da força publica. 

Tmtnva.se de um chefe militar ncnmpn
nhado do outros chefes O/IS mosmns condições 
e toram estes •;uo tlzeram a rovoluçilo o que 
abateram o thronu, Homens de guerr~. acostu
mados mais á vida dos cn1npos <lo que li vida 
dos comlcios, desconhecendo por conseguinte 
a natureza do sentimento politico da nação. 

Passou-se esse tompo, e agm•a, em vez de 
24.000 homens a que foi elevado o exercito, 
pede-se um exercito <10 28.000 homens o mnls 
2.000 nlumnos. O orador nilo póde concordar 
com semelhante nugmento, porque entende 
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que a Republica niio devo crc~r grandes ex·· 
ercltos slnilc cm msos do extrema nocoa<idade. 

Lembra que nas republicas o• grandes ox
orcitos só trazem o eosarl!irno, ou então o ro
gimen triste o funesto dos pronunciamento;, 
que ainda ó mais perigoso quo o cosari<mn. 

Abundando em ou trns. considol'llÇões, o o r•· 
dor termina, iembran•'o que as naçõeo que 
so apaixonam o so deixam deslumbrar pelo 
brilho das armas, pelas glorias mllltares, em
pobrecem e se arruinam. 

O Sr. 1\.lmeldn Barreto- Sr. 
Presidente, o parecer da CommiBBilo de Mari· 
nha e Guerr~ esclarece perfeitamente" raziio 
por que reduziu as forças do terra a 20.118 
praças, 

A commis.~iio se baseou, St•. Presidenta, na. 
guerra do Paraguay. Toda a fixação de 
forças naquolla época nunca passou do i8.000 
praças, podendo o governo augmontai·as ate 
60.000. . 

Quando so concluiu a guerra do Paraguay 
reduziu -se logo a força a 13.500 homens. 

Ainda em 1887 e 188R, foi e.se numero con· 
servado, ató que em 1880, apparecondo n Re· 
publica,o governo provisorioelovou o exorcit1! 
a 17.376 praças, incluindo officiaes inferiores, 
cabos e anspeçadas; assim mesmo no governo 
provisorio, o effectivo da força nuncaattingiu 
nqueUe numero. No anno pnssado, a fixação 
de forças de terra foi do 24.881 praças, niio 
podendo o governo elevar a. mais do 20.000, 
em vista da lei. 

Mas, Sr. Presidente, este modo de legislar é 
inconveniente, porquanto tilz-se o orçamento 
para 20.000 praças, e ao mesmo tempo auto· 
risa·se o governo~ sob qualquer pretexto, 
a conservar o maximoda força, abrindo credi· 
tos súplementares. . 

Póde·o governo fll.zer isto com urn simples 
decreto, declarando, por exemplo, que os Esta· 
dos exigem augmento ria força a bem do so· 
cego e da seguran~a publica, quando hoje o 
Senado reconlleco perfeitamente que o tal 
socego o llllgUI'ILnça publica Importam sempre 
em deposições do governos estadoaes ! 

E, si naquelio tempo toi necessarln enlprc
gar·se a força do linha a bem do socego 
JlUblico, e si essa necessidade perdura, julgo 
conveniente que fique assentado do uma voz 
para sempre o principio de tlxOLr-se um 
numero sõ, certn, dottrmlnado. Seja esse 
numero o de 28 000, como q uot• o Q"overno, ou 
de 2o1.000. como propõe a Commlosiio de Moll'i· 
nha e Guerra do Senado. 

O SR. PRESIDENTE-Peço licença para obser· 
var no nobre s'mador que o que estil em dis· 
cussiio é o a.rt. 2"· 

0 Sit, ALMEIDA BARRETO- Estou tratando 
de toda albrça publica. 

Senatlo Vol, IV 

O SR, PRESIDENTE - Estamos em 2• discus· 
são, e peço ao nobre senador quo resumo. ns 
Runs obsorvaçüeR, porque deixou pnssnr n. 
opportunhinolo. 

0 SR. AI.MEIDA BARRETO- Do que trata o 
n.rt. 211 1 . 

0 Stt. PRESIDENTE-O nrt. 2' diz. (Lú,) 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Pois bom; estou 

tratando do modo de completar as !'orças, 
como est~ no urtigo que V. Ex. acaba do 
ler. 

O meu illustx•e collega senador pelo Cenrol. 
declnrou que o numero do 20.000 praçns é 
por demais exceBBivo; concordo com S. Ex. 

Si llouver quem apresente emendo. redu· 
zindo, votarot por alia. 

Sr. Presidente, o governo provlsorio nu· 
gmentou os corpos arregimentados organisa· 
dos do conformidade com a lei n. 10.015, de 18 
de agosto de 1888, do modo seguinte. (Lii.) 

De quatro regimentos de artilharia do 
campanha e quatro batalhões da mesma 
arma, ola posição, elevou-os de quatro a cinco; 
os regimentos rio cavnllari& do 10 a i2 ; os 
batalhões de infimtaria rle 27 o. 36. 

Em decreto do 28 de fevereiro de 1894 o go· 
vorno actual, ainda nõ.o satisfeito com o au· 
gmentG feito pelo governo provisorio desse 
creecido numero de regimentos o batalhões, 
elevou-os. (L6.) 

Ce cinco a seis regimentos de artilharia 
rio campanha, de cinco a seis batalhões da 
mesma arma r!e posição; do 12 a 14 regimen· 
tos de cavallaria e de 36 a 40 batalbões de 
infantaria. 

Mas, sabe S .. Ex. por que o governo o.u
gmontou o numero de regimentos e bata· 
Ihúes, sem necessidade algumn1 Foi unica· 
mente para poder attender nos afilhados e 
dar-llles promoções, 

Para augmentar a força niio precioava au
gmentar o numero de regimentos e batalhões. 

Aquella podia ser elevada ao dobro e até ao 
triplo; mas o governo queria galardoar os 
amigoR, queria llLzer na promoções doo afilba· 
dos e oreou mais rlous btitalhües de nrtllbnria, 
dous regimentos de cavallaria e quatro bata· 
lhões de infantaria t 

E, por futlnr nisso, Sr. Presidente, desejava 
qun V. Ex. ou algum dos nobres senadores me 
informasse em que lei se baseou o Sr. ministro 
da guerra para promover officlaes em com· 
mis,.to 1 

O Sa. BAENA-Nilo ó o ministro quem pro
move. 

0 SR, ALMEIOA BARRET6-Fol por uma por· 
tarla do ministro. Mas niio ó do extranbar, 
poo·que O SI'. ministrO [lrOmOVO ató ~u(dados a 
sargentos o a caboo, quando os;ns promo· 
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çües s[o da com potencia dos·commnndnntcs de res consider~t·so superior no coronal ; quando 
oorpo.•! o coronel nomeia o alreres pnr~t uma commls· 

o sr. ministro da •uor••a pnm fnzor essas soo, este quer saber para onde vno ; atú o 
" ta corneta, chamado a sot•vlço, tombem quer promoções, em commlss[o, estribou-se I vez saber parn on•le v110 . (Risadas.) 

em umn dlsposlç[e cndncn, contida nn fixa- SI não tlve••mos um governo que seja o 
~ão dn forçnde terrn do l81l5 a 1860, quo pns- primeiro n dar 0 exemplo do respeito 1\ lei, 
so a let• : que torne uma voriln•lo a disciplina no 

«Lei n. 1246 de 28 do junho do 1865, fi. exetdto, estamos mnl! 
xando ns forçna de torra, pnrn o nnno do Sinto-mo lmprosslonndo,Sr.Presldonte,com 
1866 n 1867-no nrt. 5" § 4" nutorlsn o HO· o que tenho ob•crvado, e me es~\ parecendo 
ve1•no a conferir, •lurunt• a guerra, postos do que vao ser muito dilllcil o desempenho da 
commissiio.• elevada missão confiada pelo palz no SI', Dr, 

Quando essa disposiçiio estivesse aind~ em Prudente rle Moraes. 
vigor, o governo praticou o contrario ~o que Dotado, como todos reconhecem, de elevadas 
elln determina, porquanto, duranto n revolta, qualidades moraes, vastA instrucç[O, grrmde 
poucas promoções so fizeram, e concluida tino e alto criterio, devamos o•perar da sua 
elln, promoveu-so a mais de 2.000 praças admlnist•·n~iio a pnz, o progresso, o engran· 
rle pret \ dccimento emfim d11 noss11 pntrin, •i nilo 

Sr. Presirlentc, es~tmos nds aqui n cnnc•r· lbrem obstadas as suns intenções p>la indls· 
nos, f11zondo leis para o governo niio as cum· clplina que ln.Vr'J. no exet'cito. 
prlr! Quereis, sonhares, um exemplo! dare!: Faço votos, sr. Pre;idente, para que tal nilo 
A orgnnisação do Conselho Supremo Militar aconteça, e que a administração do illustt•o 
foi sanccionada e publlcndn por decreto n · sr. Prudento de Moraes termino com ap-
l.l40 de 18 de junho de 1803, 1 d N -

O art. 2'desSillei snncclonadapelo Sr. Vice· P ausos gernes a açao. 
Presidenta da Republica diz o seguinte (/J) : Tenho concluido, 

« Art. 2,• A nomeação dos membros do Encei•ra·se a rliscussiio. 
Tribunal Mllitnr será Ceita pelo Presidente dn Segue-se em discnssiio, a qual encorrn-so 
Republica; a dos milltares,d~ entre osotllciaes sem debate, o art. 2" da proposta. 
generaes elfectivos do exercito e da nrrnndn, Segue-se em discussiío, a qual encerra-se 
e a dos juizes togados nn seguinte graduaç[o, tombem som debate, o art. 3' da proposta 
tle entre: u) os auditores de guerJ·a do exer· com a emenda da Commissiio de Marinl1a e 
cito e dn marinha que tiverem, pelo menos, Guerra. 
quatro annos do etrecti vo oxercioiu; b) os ma· Regue-so em discussiio, n ~uni encerra-se 
glstrnrk1s que tiverem, pelo menos, seis nonos t11mbem sem debato, o ndd1tivo olferecido 
de elfectlvo exercício, preterindo-se os em dls· pela Commissiio de Marinl1a e Guerra.. 
ponlbillrlade ... » Segue-so finalmente em discussão, que 

Havia um terceiro topico sobre os IInbililo,. tambem enceiTa-se sem debate, o art. 4' do. 
tios em direito que tivessem pelo menos oito propo•tn. . • 
annos de ndvogacia, estn ultima parte do ar- c t d 1 I' tad i d 
tlgo IM ro'eitndn pelo 8cnado·, mns o Senado ons an o ' a IS a c Inma a a presença 

' de numero legal o annnncinda a votàçilo, ve-
se I'OOal•dari\, que no dia em .que o Sr. V ice· rilicn-se llilo haver mais eg,e numero, pelo 
Presidente sanccionou esl& lei, nomeou para que se procorle ó. chamada dos St•s. sennrlores 
o Conselho Supremo Militar pessoas quo niio aue compareceram ó. sessão (32) e deixam 
estavam nos condições nelln estntuidas; uma d 1 · Á B 
della~ foi o Dr. Bernardino da Silvn, ultima· e respon cr os SI•s. P res Ferreira, Josu er· 
mente approvado pelo Sena•\o pal'n membro nardo, Oliveira Gali'Iioe C. Ottoni (4), 
do Supremo Tribunal Federal, lbrmado em A votaçiío flr.nndindn por 1\llta de numero 
direito ó Ve!•dade, mns nunca exerceu a ma· legal. 
gistrnturo. nem lbi auditor de gucr••a I Jó. vô 
o Senado que o governo nilo fnz cllllO do quo 
snncciona o niío cumpt•e n lei, Sentia assim, 
para que servem os nossos esforços, para 
que estarmo-nos cançnndo, si o governo uiio 
precisa de lei 1 

0 Sn. CAMPOS SALLES- Em todo caso Ó um 
serviço pntrlotico quo V. Ex. cstrl pro· 
stnndo, 

0 Sn, ALMEIDA BAltnETO-Senhores, n[o to. 
mos mais exercito rli,ciplinndo :hoje um nlre-

O Sa•, Pa•e•ldcnte rleclara quo esta 
esgotada a ordem do dia e que dará a palavra. 
a qualquer Sr. sonntlot• que a queira, para 
assumpto do expediente. 

Nlnguem pedindo a palnvriL, o Sr. Presl· 
dente designa pnra ordem do din da oessilo 
seguinte : 

Votrwiio em i" discuss[o t1o prQiecto rio 
Senado n. 30, rio 1804, regulando 11 d[apoair;ilo 
do a1•t. 3·1, n. 23, dn Constitul~ilo da Repu· 
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---·--------------------------------
bllca, sobro mobilisaciio e utilisac1io da Guarda Mello, Leito e Oitioica, Coelho e campos, Ma· 
Nacional; noel Victorino, Eugenio Amorim, Q. Bocay-
Vo~o em dlscussiio unica da redacção dn uva, Laper, Saldanha Marinho, E. Won

emenda do Senado á proposic1io da Camara donkollt, c. ottoni, Rodriguey AI vos, Campos 
dos Deputados n. 13, ue 1804, que autor!'" o Salles, Joaquim de Souza e Ramiro Borcel
Poder Executivo a abrir, no corrente excr· los. 
cicio, o credito supplomontar de 527:422.~ ao Abre·so a sessão. 
Mlniaterio ria Marmha, sendo 27: 42~$ pa1•a 
abono dos vencimentos a que teem direito os E' lida e posta cm discussão, o, não ha· 
almirantes membros do conselho supremo vendo reclamllQões,dá·se ponpprovada a acta 
Militar, deaccordo como art. 16 do decreto da sessão anterior. 
legislativo n. 149 de junho de 1893 e 500:000$ Comparecem depois de aborta a sessão os 
á verba- Eventuaes -para·occorrer ás des- Srs. Jolio Barbalho, Silva Canedo, Coolbo 
pezas com passagens autorlsadas por lei, Rodrigues e VirgUlo Damaslo. 
gratiftcacões extrao;dinarias, ajudas de custo Deixam de comparecer com causa particl· 
e outras_ dospe~s l)uopreviotas; ' pada os Srs. Monoel Barata, Gomes de Cos· 

Votacao em ~ discussão da proposicao da tro, cunho Junior, Almin.o Alfonso, Joaquim 
Camora dos Deputados, n. , 1 ?• que f!_xa as Corrúa, Messina de Gusmiio, Leandro Macio!, 
forcas do terra para o exorciClO de !SOo; Rosa Junlor, Aristides Lobo, ,Joaquim Feliclo, 

2• dlscuss1io dos projectos do Senado : Prudente de Moraes. Leopoldo de Bulhõea, 
N. 31, de 1804, elevando os soldes dos Generoso Ponce1 Aquilino d~ AIJ!aral, Santos 

omclaes e procas do exercito, a contar de 1 de Andrade, Raulmo Horn e Pmbe1ro Machado, 
Janeiro rie 1895 . e sem causa participada os Sra. Ruy Barbosa, 

N. 37, de JB9Í, obrigando as caixas ftllaes Domingos Vicente, Joaquim Murtinho e Este-
de bancos, cuja matriz se achar em palz vea Junior. , 
estrangeiro, a constitulrem capital para fundo o sn. 1' SEOI\ETARIO dó conta do segulnto 
o garantias dos operaciles que reall\arem. 

Levanto-se a sessilo á 1 !1ora e 45 minutos 
da tarde, 

105' SEsSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1894 

Prcsidcncia tlo ·sr, Ubaldit1a do Amaral 
(oicc-p••csidoutc) 

fiU~I~lAI:C.IO- Charmuln.- t.eltr1ra dn acta- EXI'J; 
PmNTf. - Pn.recor- 0RUI~ll UO lll4- .\ditllllllntn thiB 
vota~üou- J!.~o 4iscua~l.o do p~ojotcto n. at, dtt 189-l 
- Dhtcur11o11 doK Sr1, Almoltln. llr.rrnto e1 Pirn11 lfer• 
rolrll- J~montiiLB- Ulacurao e requarimonto do Sr. 
Ramiro fiarcolloa - Di•curiiDII doa Sra. Plrm1 l•'or· 
rotr11, Rtun(ro Dnrcelloll 11 João Nnh•a.- Votnoiio do 
roqllltrlmantD- Conthmaoilo d11. diMcnaMiio dn prnjecto 
n. 31, elo 11:104- D!scurao o requoriulflntn elo Nr. All• 
ton\!l. nnontL- Vnto.oli.o do roc1uorimento- DIMr:l1r•oa 
doa Sra. Jnilo Nolvn o Cru•- l•:ucor~:l\nllmto dn. •\JII• 
CI\IIIÜ:O - 'rotf10iin - Roquttrlrnontn do Sr, Piras 
ForrolriL - Voto.çiio d<~ prnjecto n. 30 o dn. rttihtcoito 
dn. omondn. 1\ pro(WIIit;iiu n, •3. dü IS\l-6- Uoqunrl
monto do Rr. l.utle tt Ohlolcn- Votn~ii.o - Jloclnrocii.•l 
"''voto - !!& 1U11cusaiL" do Jlrojocto n. 3T - Olscuuo 
do Sr. Rtunlro Bn.roollo1:1 - Oraom do diA tO. 

Ao melo·dlll comparecem 30 Srs. senadores, 
a saber: Ub~ldlno rio Amaral, Joi!o Pedro, 
Gil Goulart. Joilo NeiVh, Catunda, Joaquim 
Sarmento, Francisco Machado, Antonio Baena 
Pires Ferreiro; Cruz, Nogueir11, Aceloly, João 
Cordeiro;- Ollvelra Galvrlo, Abdon Milanez, 
Almeida Barreto, .Joaquim Pernambuco, Rego 

EXPEDIENTE 

Telegrammas: 
Expedido de Antoniua, Eltado do Paraná., 

em 8 do corrente mez, assim concebido : 
Senado-Rio - Forçn.s fedoraes mandados 

pelo comman<lante districto, •em requlslciio 
autoridades, andam pelas ruas armas emba
ladas, atterando população fins Impedir 
pleito dia 10. Pedimos providencias.- Joa. 
211im Loyola, commandonte superior.- Intei. 
rado. 

- Expedido rle curitybo, capital do Estado 
do Paraná, em 9 do coJ•ronto, assim conc•
bido: 

Cidadão Uboldlno do Amaral- Presidente 
Senado-Rio. 

Adiei para 6 janeiro eleição de um sena. 
dor e quatro deputados ao Congresso Federal, 
Serviu de fundamento a este acto a remessa 
forcas iMeraes para muitos munlciples ma
nifestamente intervir pleito eleitoral. No dia 
7 vos telegraphel communlcando movimento 
forces.- Xauic• d• Souza, governador.
lntelrado. 

Requerimento de Joanna Lynch do Amaral 
Bezerra da cunha e sua irmil Tbereza Lynoh 
do Amaral Barros, pedindo relcvacües da 
pt•escripeiio em que Incorreram Jllll'a babill· 
tarem-se ao recebimento do me1o soldo do 
seu finado pae o capitiio Joito Baptista do 

' ',,I 
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Am~rnl e Mello.- A's Commlssücs de Ma
rinha e Guerra. 

0 SR. 2' SECRETARIO IIi o vii:o n. imprimir, 
para entrar na ordem dos trabalhos, os se· 
gulntes 

PARECERES 

N. 145- 1894 

Redacçao 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.• O montepio dos offic!aes da ar· 

mada e classes annexas, de que trato. a 
rosoiuçilo de 23 de setembro de 1795, será 
dividido em duas partes iguaes, cabendo uma 
li viuva, si clla se achar nas condições esta· 
tuidas nesse regulamento, e a outra aos 
filhos successivei•. na fórma da lei, guardadas 
tam bem as condições acima referidas. 

Paragrapho unico. Ficam comprehendidaa 
na disposição desta lei, desde a data da sua 
promulgação, os filhos dos offic!aes fal!ec!dos, 
quando as vi uvas destes estiverem percebendo 
por inteiro o monteplo. 

Art. 2. • Rovogam·>e as rlisposiçücs em 
contrario. 

Sala das commissiles, 4 de outubro do 1894. 
-J. L. Coelho e Campoa.-J. Joaquim do 
Sou.:a. 

N. 146- 1894 

A Commissfio do Obras Publicas e Emprezns 
Privilegiadas examinou a proposlçilo da 
Camara dos Sra. Deputados, n. 38, de 1894, 
que concede D. Companhia Industrial e de 
Construcções Hyrimul!caa prorogaçilo, até 
maio de 1804, do prazo para começar a con· 
strucçiio das obras do perto de Jaroguá, no 
Esttulo das A!agilas. 

N. 147- 1804 

A Commlssiio de Obras Public~•. n. quom 
foi presento a proposiçiio n. 29, do 1804, em 
que a Cam•LI'n r\os Deputados concede b. Com. 
pn.nhla da Via Ferroa do Ribolriio n.o Rio 
Bonito, em Pernambuco, prorog'açilo de prazo 
por dous annos para conclusiio das suas obras, 
reputando justas as allegaçiles exararlas na 
Inclusa cópia do requerimento da companhia 
ao governo, que julgOU·Se incompetente 
para attendel·a, é de pa.recer que seja appro· 
vada a mencionaria proposiçilo. 

Sala das commlssiles, 9 de outubro de 1894. 
-Joaquim Pcrnambuco.-Antonio Baona.-0. 
B. Ottoni. 

ORDEM DO DIA 

continúaatliada, por fal!,a rle nume~o legal, 
a votação em I" rliscussuo do proJecto do 
Senado, n. 30, de 1894, regulando a dispos!çi\o 
rio art. 34, n. :l:l, da Constltu!çiio da Repu· 
bl!c~. oobrc mobilisaçiio e ut!Usaçilo da Guarda 
Nacional. 

Cont!núa adiada, por falta de quorum, a 
votaçiio em discussão unica da redacção do. 
emenda do Senado ó. proposição da Gamara 
dos Deputados, n. !3, de IM94, que autorisa o 
Poder Executivo a abrir, no corrente exerci· 
cio, o credito supplementar do 527:422$ ao 
Ministerio da Marinha, sendo 27:422$ para 
abono dos vencimentos a que toem direito os 
almirantes membros do Conselho Supremo 
Militar, de accordo com o art. 16 do decreto 
Iegiolatlvo n. 140 de 18 de junho de 1893, e 
590$ á verba-Eventuaes-pam occorrer ás 
despezas com passngens auter!Badns por lei, 
gro.tiflcações extraordino.rias, o.judas de custo 
e outras despezaa niio previstas. 

contintla adiada, por fui ta de numero legal, 
a votação em 2• discussão da propoeil;iio da 
C&mara rios Deputados, n. 19, que lixa as 
forças de terra po.ra o exorcicio de 1895. 

Segue-se em 211 dificussiio, com o n.rt. Jo do 
projecto do Senado, n. 31, de 1894, elevo.ndo 
os soldos dos omolacs e praças rio exercito, a 
contar do I doja.ne!ro de 1805. 

O prazo que se trata de prorogsr venceu·se 
em ma.io de 1893, pelo que a prorogação pro· 
posta é detres annos. E, pois, que a conces· 
Blio ó de 1890, tiio grandes delongas parecem 
provar o. incapacidade da companhia pa.ra 
realisar o capital necesssrio. 

Entretanto, cltegam á comm!ssiio Informa· o lllr. Almehln Barreto- Sr. 
çiies de peasoa respoitavel e que parece bem Presidente, para que não se reproduza hoje 
inlbrmada, que o. negociaçiio em Londres para 0 que me aconteceu Itontem em rola~ilo ao 
levantamento de um emprcstimo só encontra projecto de fixnçi\~ das '·forças de tcrm; do 
embaraço no receio de que seja declarada a qual •ó tive conhecimento com a leitura ~o 
carluc!dade, em que a em preza estó. de fucto Diario do Lànyrcs.•o pe.l~·manhii, conservel
incuraa. Por este motivo, e em deferoncia me hontem nesta casa O:tó·que fosse por V. Ex. 
pnrrt com a outra Camora, a commlssiio opina annunciadr1 " ordem· ,~Q ·dia para hoje, e 
que o Senado app1·ove a proposição. · · . . ouvindo de V. Ex. que ~n~rava em dlacussiio 

Paço do Som.,lo, o de outubró. de· 189•1. o projecto do nugmepto:d~:IHlldo paro olllc!acs 
O, B. Olloni.-loaquim Pp••namb~co,-An<a· e praças do exercito, tliclgt~me iL secreta~ia e 
nio Bacna, . . ' . ootive um,impresso que le:ve! paraexamtnar. 



I 
-
• 

I 

-

SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1894 113 

O Sn. Pnmsmm~TE - Os impressos siio dis· 
tribuidos regularmente pelos Srs. senadores 
na vespera. 

ci Sn. ALMEIDA B<~.n.nEro - Essa distri· 
buiçií.o niio se fez, e como V. Ex. sabe, no 

. 8 abbado snhimos daqui muito tardo, o niio 
ti vemos a respeito disso conhecimento da 
ordem do dia da proxima sessão. 

No domingo procurei no Diario do Congresso 
dat•a ver se havia alguma cousa relativa
monto ao trabalho do Sonado, nada encontrei 
c só na segunda-feira pela manbil li que en
trava em ordem de di~> o projecto de fixação 
de forças I 

Como V. Ex. sabe, em ma teria de calculo 
torna. .. se necesso.rio to•JO o cuidado e exa.mo, 
que não teve lagar pela pressa com que foi 
por mim aprcsentlvlo aqui o prqjeeto hoje em 
discuss11o, e verificando Ai estavam exactos 
estes algarismos, observei, Sr. Presidente, 
que existem alguns enganos, que neeoisltam 
ser rectificados. 

Eis os enganos (tE): 
c No calculo do soldo para 3.872 praças 

devo ser feita a rectitlcaçilo para 3.882; na. 
etapa e furda.mento apparece o mesmo engano 
de calculo, isto ó, menos 10 praças. 

O saldo, portanto, em Jogar •le ser de 
9".5:407$200, ó de 955:284$700. Ha. um ac· 
crescimo no saldo, ~rovo~~ente tlo U.Uifmento 
do 10 praças, de ~9:877~oOU. E, WIStm, em 
outras parcellas se encontram alguns enganos 
de multiplicação e subtracção. 

Em vista do que acabo •le expor, ~ou man· 
dar emenda, Jlara que, si o projecto pasoor 
em 2• discussao, entre em 3· com estas cor
recções, 

O Sr. Pire• Fel"rell"n fu.z algumas 
considerações com referencia ao projecto e 
onvia ó. Mesa diversas emendas. 

Vem ó. Mooo, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discuseão as seguintes 

Emendas 

Additiva -Ao art. I•, accrescente-se: 
E' extensl va á armada, olllciaes e praças e 

clllllses anncxos. o augmento do soldo ele que 
cogita este ~rojecto, de accordo com o art. 25 
da Constltutçilo. 

Sala da.• sessões, 9 de outubro de 1804. -
Almeida BarrtJto.-Joao Noiva.- J. Joaquim 
de Sou:a,- Cru:, 
H~>vendo um saldo de 2.459:688$ com a 

reducção no numero de praças, segundo o 
parecer n. 31, do 1894, apresentado pela Com· 

. missiio de Marinha e Guerra, a qual propõe 
que parto dessa economia, na llllportancia 

do 1.534:280$800, •oja appl!cada a au•mon
tar de um quinto o soldo dos ofllciMs no 
valor do 707:4·1~$ e o restanto de um terco 
no soldo d:;s praças, deixando ainda um saldo 
do 025:·107$200 pat•a om tempo reforçar-se as 
rubr}cas do orçamento da guerra que mais 
prectsarem. 

Proponho e1ttii.o quo se eleve de um terço o 
soldo dos officiaos, de conformidade com o.s 
ta bellas que olfereço ti. consideração do 
Senado, vl•to que ainda tlca um saldo de 
453:779$209, como passo a demonstrar: 
Despezas para. o augmento de 

um quinto •...... .. , ..... 
Idem para augmento de um 

terço .• ............. , ..... 
Saldo demonstrado no parecer 

n.31 .................... . 
Augmeuto de um quinto pam 

um terço ... , .... , ....... . 
Saldo que se veritlca do au-

gmento de um terço ••••••• 

Marechal ... , ......... . 
General de divisão ••••• 
General ele brigada .... . 
Coronel.·, . ...... , ... . 
Tenente-coronel ....... , 
~raJor ........... ..... . 
Capitii.o.,., ••.... , ....• 
Tenente .. , . . , ... , . , •.. 
Alferes ........ , .. , . , . 

Ord. 

~f 
450. 
300. 
240. 
210 
150 
lO 
90 

707:442$000 

1.179:070$000 

925:407$200 

471 :628$000 

453:779$200 
I/~ 

9001 720, 
540. 

i~~$ 
126 
108 

Sala d11s com missões, 9 de outubro de 1898. 
-Pires Fcn·oira. 

O Sr. Rnmii"O Dnl"cello• diz 
que, encarregado na commissilo de Finanças 
do elabol'll.r o parecer e estudar o orçamento 
da guerra, é obrigado a tomar parte na 
discussão do projecto que a illustrada com
missão de Marinha e Guerra apresentou, e 
a considerar as emendas tambem suJeitos tl. 
apreciaçiio do Senado, tendo em constderaçilo 
o seguinte: · 

Antes de estar definitivamente adoptada 
pelo Senado a proposiçiio da Caltlllra, que 
tlxa a força publica de linha para o fUturo 
exercicio, acha oxtemporaneo o que se quer 
lb.zer relativamente ao augmento dos venci· 
mentes. 

O Senado sabe, e conhece perfeitamente 
qual ó a situação economlca e financeira do 
paiz. 

Si o Senado de facto accoltar a proposição 
quo veio da Camara para a Jlxaçilo de torçtis, 
o augmento de vencimento trazido pelo pro
jecto da Comm!Bsão ele Mat•lnha e Guerra e 
computado ua emenda ultimamente apresen· 
tada, vom tornar quasl lmposslvel a organl• 
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snção do orç~mcnto da guerm, attentns as 
actunes condições ftnnneeirns. 

O sa' GiL OouLART-De ord!nario o. cl!m!
nuiçilo 'de forço.s é p~ra olliv!ar o emrio pu· 
b!!co; nqui niio se cogita disso. (Ha outros 
apartes,) 

0 SR. RAMll\0 BAROELLOS-0 Sennd~ V&.e 
permlttlr·lho requerer que a d!scussuo do 
projecto e das muendas o. elle apresentadas 
seja ad!o.do. até que se pronuncie relativa· 
mente 4 ftxaçiio ile forças, porque o orador 
niios~be como lca de votar, si votar por este 
augmento, e depois se rosal ve conser_var o 
numero votado pela Co.maro. na ftxaçao de 
forças. Acho. que o Thesouro não computa 
cata despeza, (Apoiados.) · 

O Sn. GIL GoULART-Fica-se om um becco 
som sabida. 

,0 Sn, RAMIRO BAROELI.Os-Por outro Indo; 
si o Senado. diminuir, sl reduzir o que velo 
d~ Cllmo.ra, pcrtoito.mente: póde·se então at· 
tender o.o aug111ento de vencimentos necos· 
sario. 

UM SR. SENAllOn-Mas uma votação pre. 
cede ii outra; V. Ex., pela ordem do dia 
mesmo, póde ver ieso. 

0 SR, RAMIRO BAROELLOS-Mas a quostiio 
é o ndiantiiiDonto que vao pesto. votação : 
vno·se ad!ant~nrlo o. mo.torla sem to r ·so a 
base, quo provem do. outra. 

0 Sn., PIRES FEUctEIRA-Niio ha duvida, 

Vem á Mesa, ó Ilda, apoiado o posto om 
d!scussiio o seguinte 

Rcqucrimcnto 

Requeiro o adiamanto da dlscuSSiio ató quo 
seja vot~da om 3;' d!scuSSiio a loi do tlxaçiio 
do forças. 

S~la das sessões, D do outubro de 1804.
Ramiro Barceltos. 

O l!!lr. Pire• Ferreira não pódo 
vota!' polo requerimento porque entonde que 
o projecto que se acha cm discussiio é com· 
plelllmonte indopondento do projecto de ft. 
xação de 1brças. 

SI o Senrulo vot~r o augmonto de soldo 
para os officiaos o praças do oxercito, o 
achar quo em virtude desta votação niio 
dovo conservar o numero do 28 mil ho111ens 
no exercito, reduzira este numero a 20 mil 
ou monos. 

O &r. Ramiro Bareello• ern 
duas palavras vae justificar, ainda mais uma 
vez, o seu requerimento, e mostrar que elle, 
cm porte, attonde até aos desejos do iliustre 
senlidor que o.onbou de contestal·o, 

s. Elt. disse: ~iio duas necessidades ; uma 
e a conservação do exercito com 28.000 
homens, outra e o ausmento de vencimentos 
do exercito. 

Mas, S. Ex. co111prehende, o. ftxaçiio de 
O Sn.. RAmRo BAROELLos-Niio custa nndn forças vae determinar se este augmento será 

a.d!o.r-se esta materio. par& depois do osto.r 11- maior ou menor, porque tudo está em relaçiio 
xndo. e acceita a força publica para o exerci· ás Jorças economicas do pnlz. (Apoiados,) 
cio de 1895. Acho. isto muito cuc•!nl, porque S. Ex. propõe, por exemplo, quo o &U• 
reconhece mesmo que, attentas as condições gmonto em lagar ele ser de 20 '/., Isto é, 
dlfficcls da vida entro nós e o barateamento uma quinta parte, fosse de ~3 •j,, Isto é, uma 
do nossso dinheiro, diz o oro.dor, ba neccss!- terça parte. 
dnde do attonder a classe armrulo., cujos ven. s. Ex. comprehende que no caso de ro· 
cimentos siio re~lmente apouoo.dos; mas, si ducção apenas de dons ou tres mil homens 
houver desejo ao rnesmo tempo do ter-se um o ol'lldor votaria pela sua. emenda, e no 
exercito de 28, 30 ou 40 mil, o orador nilo caso de não ser reduz!<lo o numero, o orador, 
póde atton~or a assa clrcumslllnclo.; tem de que tem compullado o conhece quaes são o.s 
ceder a uma dellas. nocessldo.des do Tbesouro, niio votaria por 

Julga, portanto, ainda l'epote, quo seria nenhuma das emendas. . _ 
urna boa dellbcração do Senndu o.dlar a dls- Já vê S. Ex. que o aeu . requercmento nao 
.oussiio e volo.çlio da materla, que está agora altera nada o seu pensamento ; o.o contrario,. 
sujeito. no dob~te, para depois de votar-se a fornece baso po.m se poder votar. 
fixação de forc;as, Por isso podo ao . Senado, mesmo COJ!!O 

medida de prndenc1a, que adio a votaç•o 
0 S~, PIRES FERREIRA- Mesmo porque V, deate projecto para depois da voroção da 

Ex. nuo pódefu.zor o oal,oulo pelo numero de flxnçiiodeforças, -
praças de pret. 

0 Sa. RA.mno BAROELLos-JI:is a)!j, 
No.da mais accroseenlll a respeito, attontas 

ns condloõos que já foz. Requer, portanto, 
q uo a disccissuo ftq ue adiada ató ii yotaçi!.o 
em 3• dlscussiio da loi da ftxaçiio de forças, 

O &r. João ~~efva. vota contra o 
adiamento soll!c!llldo, 'p~rquanto elle niló 
aproveita a ordem dos tc·o.bnlbos e 111onos ao 
pc•oprio fim a quo so;pi'Ol!õe o bonro.do se· 
nadar, que levantou a questilo. 
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A collocaçíio dos projectos do flxaçiio de 
forças o de augmonto do soldo ás classes 
armadas na ordem do dln. rosal vo a questão, 
dispensando-se, dessa arte, o requerimento 
que imp11gna. 

O 11!\a•, Antonio Dnenn pergunta 
ao Sr. Presidente si ostó. om discussao o pro
jecto ou o requerimento tiio somente. 

O 11!\r. Prealdente declara que está 
em discussão o requerimento. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Verificando-se a presênça do numero legal 
procede·se ó. votaçiio do requerimento, quo é 
rejeitado. 

Continúa a discussão interrompida. 

O Sa•, Antonio Bneon attendondo 
a que e dos cstylos do Senado ouvir a Com· 
mlssiio do Finanças, sempre que se trata de 
augmentar ~~~~pezns, requer para que assim 
se proceeda quanto ao projecto n. 31, mas, 
sem pre.iuizo da 2" discussão, como ponderam 
alguns dos Srs. scnndores. 

Vem à. Mesa, õ lido, apoiado, posto em dis
cussão e som debate approvado o seguinte 

Requcl•imento 

Requeiro que som prejulzo da 2" discussão, 
seja ou v ida a Commissiio de Finanças sobro o 
projecto n. 31. 

Sala das sessões, O do outubro de 1804.
Autonio Baena. 

Continúa a discussão interrompida. 

o Sr. .folio Nelvn recorda ao 
Sena• lo que o pensamento primitivo da com· 
missão, e, por ventura, predominante na 
opinião geral, era apenas olevnr o soldo das 
praças de pret. 

Mais tarde, cogitou·•• do augmento atá ao 
posto do capitão, sendo ao depois, lombrodo o 
alvitro elo estender o IILvor atõ aos ornemos 
superiores. Houve quem ponderasse que se1•ia 
od1osa a excepção que alfoetasse os otllciaes 
generaes. 

E caso escrupulo unido lÍ ·outras razões 
valiosas dou lagar ao plano geral, que 
ngora se oxbibo e emana' da commissilo, e que 
bom preenche os fins a que se propõe, a doa· 
peito do pat•ocer do honrado sonnllOI' do 
Piauby, que parto do presupposto do que~" 
dltnculdndes da vida no Brazil contlnunruo 
Indefinidamente ou consUtuir·se·lliio em 
estndo permanente. 

Nlio pódo concorda!' com augmentos oxago· 
rados de ~oldo, por isso que o estado precario 
do Thcsouro não os pódo comportar. 

O Sr. Cr11z - Como membro da Com· 
missilo do Marinha. e Guerm, devo to.zel' 
scicnte ao Senado, antes do tudo, que a com
missiio procurou nú.o sõ sa.tisfuzcr ao exercito, 
como lambem o principalmente attcndcr no 
estado economlco âo nosso paiz, e, portanto, 
1\ situação do Thesouro. · 

Neste intuito apresentou o sou parecer, 
niio só fazendo justiça ao exercito augmon
tando oxpontaneamcnto os vencimentos dos 
omcines o do.s praças de prot, como lambem, 
visto que era ncceS$ario pura chegar a esse 
resultndo, reduzir a 20.000 o numero de 
praça.•. que era do 28.000 pela proposta do 
Poder Executivo e que foi rcduziilo a 24,000 
pela Cnmara dos Srs. Deputados. 

,\ssim, a commissão poudo nii.o só satisfazer 
ao desejo que tinha do retribuir os serviços 
do exerCito, principalmente na quadra 
actual, como tambom concorrer para que 
houvesse realidade economica para os cofres 
publicas. 

Julgo, Sr. Presidente, que, para a conso
lidaçiio da Republica, a primeira necessidade 
do todo legislador presentemente e attenderá 
economia ; e foi baseado principalmente nisto 
que n commissilo elaborou o seu parecer.· 

Alóm disso, elevando de um quinto o soldo 
dos oUiciaes e de um torço o dao praças do · 
pret, iJ. com missão, considerou em melhorar e 
satisfazer completamente no exercito, tendo 
em vista a vida caríssima, como ;está hoje, sem 
entretanto onerar muito o Thcsouro, porque 
augmentou o soldo do modo não excessivo, 
mas razoavel. 

A commlssiio niio teve, siniio este Intuito o 
todo espontanco. 

Julgo, pois, que o Senado, mandando á. 
Commissão do Finanças o projecto da com· 
mlssiio est~t melhOI' poder1i esclarecer o 
assumpto, dizendo si devemos ou nilo liizer o 
augmonto do quinto e do torço, ou si deve
remos acccitnr a emenda apresentada ou 
outra formulada pela proprla commissiio, 

Estimarei bas.nte que a Comm!ssão de Fi• 
nanças ~assa dccla.rar que o Thesouro 'Na· 
clonai acha·se em estn•lo do poder satistb.zer 
a qunlquel' tabella do augmento, neste caso 
darei o meu voto a maior, porque desejo 
concorrer pnra que o exercito soja bom re
compensado, visto que são realmente rele
vantes e enormes os so!•viços que acaba de 
prcstiLI' o sempre com patriotismo e sclente 
d1~ suu. missão. 

com " reduc~ilo, acho que a commissiio 
procelleu lambem de modo salutar o eco· 
nomico. 

,, 
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Prcclso.mos de um cx11roito do 20.000 
homens; ó mais que suU!clonte, porque 
entendo que o exercito fcdet•al devo achar-se 
oxcluslvamento collocado nas fronteiras do 
nosao palz, visto quo os Estados teom a sua 
guarda clvlca, com a qual lnfcllr.mcnte, 
muitos teem gasto enormes quantias cm 
o.rmamonto, e quo, entretanto, para. D!lda 
sorve, visto que ó bllStante a presença de 50 
ou 00 praças de Unha para quo haja, como se 
tem dado, as deposições o outros Jactos que 
o Senado niio Ignora .•. 

A' vlito diaso, penso que 20,000 praçM ó 
numero mais que sulllclente e considero que 
a commlssiio andou perfeitamente, aprcsen· 
tan•lo esta emenda. 

Eis o que tinha a dizer, visto fazer parte 
da commissilo, esperando que a Commissilo 
de Finanças dii o seu parecer, que, julgo, nilo 
poderá deixar de ooncordat•, com o •la Com· 
missiio de Marinha e Guerra. 

Ninguem me.is pedindo a palavra, on· 
cerra-se a dlscussilo. 

Segue-se em 2• discussilo, o art. 20 do pro· 
jacto, n qual encerra-ao sem debate. 

Procede-se (J. vot,çi!o. 
E' approvado o nrt. I• 110 projecto, salvo a 

emenda adi! ti va da Commissiio de Marinha e 
Guerra. 

E' approvada a emenda. 
E' approvado o art, 2'. 
E' annunclad a a votação da tabella que 

acompanha o projecto. 
0 SR, PIRIIS FERREIIU (pela ordem) pe~e 

preferencia na votaçiio, para a tabella sub
alltutlva que olfereceu. 

Consultado, o Sena1lo rejeita a preferencla. 
Vota-se, e é approvada a to.bella do projecte, 

ficando prejudicada a oJfercclda pelo ~r. Pires 
Ferreira. 

E' o projecto, assim emendado, adoptado 
para passar á 3• discussão, indo ante&, por 
dellbero.çilo do Senado, á Commlssilo de r'l· 
nançaa. 

Procede-se á votação dae materlas cuja dis· 
ouseilo ficou encerrada nas sessões anterioroe. 

E' approvada cm I• dlscussilo e passa para 
SOI!unda, indo antes 4 Commlssi!o de Constl· 
tuição e Poderes o proje,to~o Senado n. 30, 
de 1894, ro~ulnndo a dispoilção do art. 34, 
n. 23 da Constituiçiio da Republica, sobre 
moblllsação e utllisacilo da Guilrda Nacional. 

E' approvada a redacção da emenda do Se· 
nado ó. proposlçiio lia Camara dos Deputados 
n. !3,de I89·1,que autorlso. o Poder Executivo 
a ab••lr, no corrente exerci elo, o creillto sup
plementnr de 527:422$, ao Mln!sterio da ~la· 
rlnha, sendo 27:422$ para abono dos venci
mentos o. que teem direito os almh•antes 
membros do Conselho Supremo Mllltar, de 
accordo com o art. 16 do decreto Legliilltlvo 

n. I49, de 18 do junho de 1803 e 500:000$000 
a vet·bo. •Evontuaes• para occorrer ás iolcspe· 
zas com passagens autorlsadas por lei, grati
ficações cxtraordinariaR, ajudas de custo c 
outras dospezas não previstas. 

W approvodo, salvo as emendas da Camara 
dos Deputados e da Com missão de Marinha e 
Guerrn. do Senado, o nrt. i" da proposta do 
Poder Executivo fixando as forças de terra 
para o exercicio de I895. 

E' annunciado. a vota~ão da emendo. da 
Camara, •ub.;titutiva do§ 2', 

O Sr. Leite e Oltleleu acredita 
que ho. equivoco quanto ás emendlli da Co.
mara dos Deputados,Qll'erecldas a voto.ção. 

Penso. quo taes emendas nilo significam 
mais do que o mesmo projecto, e, si assim 
niio é, roquor então que se dii yroJ'erencia na 
votaçiio á emenda da commisllllO do Sena•lo. 

O l!lr. Prealdente deolariL que está 
procedendo de accordo com os estylos sempre 
observados no Senado, Entrete.nro, submette
rá á deliberação da Casa o requerimento do 
Sr. Leite e Oitioica, 

E' approvada a preforencla. 
E' approvada a emenda da Commissilo de 

Marinha c Guerra do Senado ao § 3', 
Ficam prejudica• las IIS emendas da Camara 

dos Deputados incompativeis com as appro· 
vadas, 

E' approvado o art. 2' da proposto.. 
E' approvndo o art. 3•, salvo a emenda 1la 

Commlssilo de Marinha e Guerra, 
E' approvada a emenda. 
E' approvada a emendo. additva da mesma 

oommlssilo. 
E' approvado o o.rt. 4' da proposta. 
E' a proposta assim emendada, adoptada 

para passar 113• disoussilo. 
0 SR, ADDON MILA.NBZ (pela ordom) manda 

ii Mesa a seguinte 

D•claraçao 

Votei contra a emenda da Ulustre Commls· 
silo de Marinha e Guerra ao art. I' da pro· 
po>to. do Poder Executivo, fixando as Jbrço.s de 
terra, conYerthla em projecto de lei pelo. 
Camo.ra dos Daputo,dos, sob o n. 19, de I894. 

Sala das sessões, 9'-de setembro de 1894.-
Abdon Milano;. : . :: • 

Segue-se cm 2• diaêúiiSão, com o parecer da 
Commlssiio de Finanças~·. o art. 1• do projecto 
do Senado n. 37, de 1891', obrigando as cab:o.s 
flllacs de bancos, cuja". matriz se achar cm 
paiz extrangeiro, a constltulrem capital para 
tunda e garantia. daa , operações que reall· 
sarem, · · · · 
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O lih•, Dnmlro Dnrecllo• (pala 
ardam ) ponderando <J.Ue o projecto niio ó 
slniio uma suporfectaç11o legal, pedo que seja 
alie retirado da votaçiio, niio ae exercendo 
cata slniio sobre o parecer •ill commissiio, 

O Sr. Pre•idcnte declara que está 
procodondo de accordo com os precedentes do 
Senado, 

Ninguem mais pedindo a palavra, encor· 
ra-ae a diaoussiio. 

Entram succeasivamente em 2• discussão, a 
qUill encerra~ sem debate os arts. 2•, 3• 
e 4o .. 

Procede-se {J. votação do art. 1•, que ó rejei
tado, ficando prejudicados os outros. 

O Sr•. Pre•idente declara quo esta 
esgotada a ordem do dia e que dará a pa
lavra a qualquer Sr. Senador quo a queira 
para materiado espediente. 

Nlnguem pedindo a pala'l'ra, o Sr. Presi
dente designa para ordem do dia da sessiie 
seguinte: 

3• discussão do projecto do Senado, n. 29, 
de 1894, modificando a resolução de 23 de 
setembro de 1795, sobre o monteplo dos 
omclaes da armada e ctasaes annexas. 

Trabalhos de com missões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas o 15 minutos 
da tarde. 

!06• SlllSSÃO 111M I 0 DI OUTUBRO DI 1894 ' 

Presidencia do Sr, Ubalcino do Amara! 
(oicc·presidente) 

SUMAIAR10- Chnlun.da.- Lottura. da acta.- ExrBDI· 
EMt'l.l- Parecer -OaPRM pn nu. -to:ncorrn.wonto da 
dlac:l\alio o n.dlamunto 4A votncii.o d11. r~tdncoii.a do 
prC!JGcto do Sen!Ldo n, 20, de180t- DiacuNo o roqua .. 
rlman&o do Sr. Coalho U.odri~Z:901- Encorramonto da 
dlloltaiio - Cbn.madA - Allln.mouto dn. va\nçi.o -
Requorhnan&o do Sr, Coalho Rodrlguos- Dlacul'llo.do 
tir. Lolto o Oillclcn. - Encorramonto d& dlaou111ÜO o 
adl~~omento diL votaoiio - Keclaml'oio do :;r. Eatoves 
Juolllr - Respoata. do Sr, Prolldentu - Ordom do 
dia u. 

Abre-se a sessiio. 
E' lida, posta om discussiio, e, niie havendo 

reclamações, dti.·se por approvada a acta da. 
sessiio anterior. 

Comparecem depois do aborta a sessiio os 
Sra. Ct•uz, Abdon Milanez, Almeida Bnrreto, 
Jonquim Pernambuco, Joiio Barballto, Vlrgi
lio Uamasio, Domingos Vicente, Lapér, Ro
dt•igues Alves e Campos Snlles. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Manoel Barata, Gomes ae cas. 
tro, Cunba Junior, Almino All'onso, Joaquim 
Corrõtt, Me"iaa de Gusmão, Leandro Mnciel, 
Rosa Junior, Coelho e Campos, Q, Bccayuva, 
Aristides Lobo, Gonqa!ves Chaves, Joaquim 
Foliclo, Prudente de Moraes, Leopoldo de BU· 
lhões. Joaquim de Souza, Generoso Ponce, 
Aquilino do Amaral,Santoo Andrade, Raullno 
Horn o Pinheiro Macltado; e sem causa par· 
ticipada os Srs. Ruy Barbosa e Joaquim Mur
tinho. 

O l:'n, !• SKOt<ETAIIIO dll conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma expedido de Curltyba. em 9 dQ 
corrente, assim concebido: . 

Vice-presidente do Senado - Rio. - Hoje 
1urante o dia partiram fortes contln· 
gentes forcn federal para todos os pontos do 
Estado, attltude ameaçadora de graves IICCUr· 
rencias, e a fllita de meios para assegurar a 
verda•le <la eleiçiío levou o governo do Estado 
por acto formado agora à noite a adiar para 
6 do janeiro a oleir,iio do um senador e qUil· 
tro deputados federaes. 

Aguardamos acontecimentos.-Vicente Ma· 
cllado.-lntelrado. 

O SR. 2' S1011111TA.RIO lô e vai a Imprimir 
para entrar na ordem dos trabllJhos o ao· 
guinte 

PARECER N. 148 DB 1894 

A Commlsaãa de Finanças examinou a pro
poslçiio da Gamara dos Srs. Deputados n. 35, 
de 1894, que aurorisa o governo a abrir, no 
corrente exercicio, o credito necessa.rio Jlllr& 

Ao melo·dia comP!'recem 24 srs. senadores, P~! a aervtco do stenograpbla, redacçao e 
a saber: Ubaldino <la Amaral, Joiio Pedro, publteacito dos debates ~o CongEesso Nactona.J, 
GU Goulart Joiio Neiva catunda Joaquim durante atem_po do.s pt orogaçues da actulll 
S •- F' i M 1' d A •- '· B BllBsiio lei!ISiattva. armenw, ronc sco ac ta o, nwmo aena, A commissiio entende ~ue a propostçiio me· 
Pires Ferreira, Coelho Rodrigues, Noguelro . . • 
Accio!y, Joiio Cordeiro, José Bernardo, OU- rece ser submetttda 11 de tberacao do Senado, 
vetra Ga!viío, Rego Mello, Leite e Oltloica, e approvada, cull!.pr~ndo fazer-lhe a seguinte 
Manoel VJctorino,.EUflenlo Amorbn, Saldanha emenda de redacquo • 
Marinha. E. Wandenk.olk, C. Ottonl, Silva Accrescente·so, depois das palavras: -a 
Oauedo, Esteves Junlor e Ramiro Barcellos, abrir-, llSSegulntes:- no corrente exerciclo 

llonAdo Vol. IV ' la 
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ús verbas ns. 5o 7 do art. 2" dn lei n. !DI B, 
do 30 <le sotombt•o de 1803 e pelo Mlnistorio 
dos Negocias do Interior. 

Saiu uns so,.úos, em 10 do outubro <lo ISO.J. 
- Lr:itc e OitiC:cn. -Ramiro JJarcellos.
.A. Co:Jl!L(J Ro~ll•iuucu.- .llanoct Victoritw.
..Saldanha Jlial'inho.- Dominvos Vicmtc, 

ORDE~! DO DIA 

Entm. cm discussão unlcn, n qunl encerra· 
sJ som !Iobato, ndiltndo·sc n vot..ção pot• falt.. 
do 9""''""' a redac~iio do projecto do Senado, 
n. ~O de ISD·I, modificando a rcsoluçiio do 23 
<lo setembro !lo 1705, sobro montoplo dos cffi· 
cltt~s dtt armntla o classes u.nnexaa. 

O Sr. Pa•c,.idcnte ~eclnra que se· 
guimlo·so n" ordom do dia trabalhos de com· 
:rnlssúes, dar:í. a pltlnvraa qualquer !los Srs. sa· 
nadoros que a queira para mnteria de expc· 
dlente. 

O Sr. Coelho Rodriguc" -
!';r. presi!len!c, lm dias tenho nécessidadc 
de requerer uma informação no governo ; 
nio o tenho feito pom não proterlt• cutt•ns 
:matarias mais importantes e Jlara niio pn
reoer opposioionistlt muito tonaz. 

v. Ex. o o Senado siio testomunltas de que 
a mlnl1~ opposl~ão é anodyna, nem ó pl'OVO· 
cadora nem irritante, e defensiva c correcto· 
ria. SI niio corrige, a culpa não é minha, ó 
porqu~ á intenção nüo correspondem os meios 
de acçao. 

MIIS, como dizia, tenho necessidade de fazer 
uma porgunt.., que pódo pat·ccer in<llscret..ao 
governo á primeira vista; mns, depois que 
clle refiicta um pouco, creio quo concordará 
commigo, porque a resposta. interesso mais a 
elle proprio do quo u. mim, comtnnto quo ollo 
não receba o pedido com provonçiio, porque 
esta e má conselheira, e quem está de oculos 
vó o mundo da côr dos vidros, 

V. Hx. !ta do estnt• lembrado do que outro 
dia, h a i•i moomo muito tempo, promottl tllzer 
a~ul um requerimento relativo no actual 
VJce-presldonto do Banco da Republica do 
llJ•azil, o Sr, Fernando Lobo. 

Nilo lemos bojo, na ordem do dia, maioria 
importante ; ó, pois, chegada a occasiiio do 
satist'azer esta. justo. curiosidnde, sobt•c filetes 
que ao mesmo tempo Interessam ao publloo e 
ao governo. 

Nilo digo que essa nomeaçiio follllega!,oomo 
infellzmentejiL teom havido tantas outras; mas 
isto niio quer dlzet• quo clla fosse boa. E' o 
caso do velbo jurisconsulto romano : • Non 
onn111 quotl licet honetrlwn tJst. » Nilq era pl'O· 
ltlbida, mas nem por Isso era n<fonselhada 

aquell!L nomeação pelas convcnloncias do ser 
viço publico. 

Penso ao contrario que e lia foi lnconvenl· 
ento no sou processo prepat•atorlo, impolitlc~ 
na sua escolha, o accrcscentarel será prova· 
vclmento lnroliz om sou• resultado' prntlcos; 
o, npezar do ninguom ser proplicta na su~ 
terra, desejo multo que nesta occnsiüo on me 
engano no juizo quo ncabo <I e cmittir. 

Penso que tbl Inconveniente no processo 
prepnra\ot•lo, porque esta nomeação foi pro· 
cedida do uma campanha de <iltramnção o do 
uma opposição dllfilmatoria contra o ante
cessor ilo S. Ex., cidadão importante, quo niio 
tenho a honra do conhecer pessoalmente, 
mos elo cuja capacidade faço juizo suporior 
(apoiados),.. 

O SR. PmEs FJmnEmA- Com mui\ll razão. 
0 SR. COELUO RODIUGUE! ... o elo SOU sub· 

stituto c do cuja probidade pooso que nilo ha 
motivo seria. já não digo para nquolla diiTII.
mllQü.o, ma.s n.tó mesmo plll'a. uma. accuall.ção 
léria. 

0 SR, PIRES FERREIRA- Apoiado • 
0 S11. CoELIIO RODRIGUES - LevnotOil•SO a 

campanha, o. ca.mpnnho. nbriu a. vaga., n. vaga. 
dou Jogar ii nomeaçiio, quo const..va est.a.r pro· 
mcttida ha. muito tempo, e que considero in· 
convenionto polo sou processo preparaterio. 

O SR, JoXo CoRDEIRo - V. Ex. pensa que 
a campanha foi para so abrir a vaga 1 

0 Sa. COELUO RODRIGUE! - Niio penso ; mna 
o que aconteceu ó que o governo aprovoltou-se 
da vaga para fazer a nomeação. 

O SR •. JoÃo CoRDEIRo - Fez multo bem ; 
mas dlzer·se quo prcpuou o plano pat•a se 
abrir a vaga, ó uma cousa horl•lvcl. 

0 SR. COELUO 1\0DIUGUEB - Nüo posso ter 
esta intenciío; bast•\ sabor que as aocusoções 
levau\lldas contra o cidadiio domlttldo não 
partiram de amigos do governo, Diga-se a 
verdnde. Em todas as con·lições procuro fu.zcr 
as minhas censuras ds modo que, si o censu· 
rodo estivesse presento, niio ouvisse uma pa· 
lavra, que envo!ve"e injuria ou provocação 
pessoal, porque sigo a velha regra forense : 
« abscntln rei, prcsanlirt lJci supplca/tu' :., isto 
é: que a ausencla .dos réos soj~ suppri<la pela 
omnipresença de Dous. 
Contlnu~ndo direi que 11 nomoaciio foi im· 

polltiCII em rolaciio á escollla do nomeado. 
V. Ex. sabe que o B~rico <ln RepubliCJL do 

Brazll é hoje um estabelecimento tua relaclo
nndo com o Tbesouro'· Pe<lerJJ.!, que se póde 
considerar uma depondencia dello ou, ao mo· 
nos, multo dependento,delle. 

Sabe.se que no Thosóiird;Fedoral deve osto.r 
deposl\lldo o fundo ue·gnrantia das emissões 
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dos antig-os bnncos emissores, quo so acham 
boio todus a cargo <laquellu lJOnco, 

Habo V. Ex., como sabem todos quo estilo 
nesta cidttdo quo. entro ns muitas nccusnçücs 
quo se tcom Icvu.ntnc.lo contra o governo, c 
paro. cujn. veriflcn(;~lo quero concorrer lllL me
dida <lo mlnhns forças, Hguro. om lo~m· muito 
snlicnte uma suppo;;tn. violnc;üo desto fundo 
de ~o.mntia durnutc os ulLirnos tempos, do
vida cm p11rto ú.s urgoncias resultantes das 
circumstancias cxtrnordina.riu.s cm que se 
achou o paiz. 

o Slt. Llm"E E OmCICA - Esto. culpa .ia 
está remida pela lei que approvou o decreto 
n. 1117. 
. O Congresso Nncional remiu csto. culpa, 
desde quo ncceiton. quo o fundo do ga
rantia fosso convertido om apoliccs. 

o SR. CoELHO 1\0DRIOUES- E este fundo 
jó. foi todo convertido lcgalmento 'I 

O So.. LEITE E OITJCICA - C1•cio que ninda 
não csti• todo convertido cm npolicos. 

OJSit. COELIIO RoomaUES -,Ji<. VÔ o honrado 
scnnlior que a minha cm·iosidndo nem ó im
pertinente, nem intempestiva. 

Mas como dir.in., correndo estas nccusaçücs, 
que eu nílo umrmo, nem nego, mas n.penns 
verifico existirem, o ministro que mais so~ 
Udo.t•io 10i corn o actual governo, durn.ute o 
pcriodo critico, que ncBba.mo::; elo atravessar, 
nilo era o mn.is convonionto pll.t'a ser ~o .. 
mondo vice-prc;idento do Banco da. JtepublJca 
do Bro.zil. 

0 Sa. LEITE E OmciC.I.- Ha um oquiYOEO 
ua parte do V. Ex.: o govoruo actual nao 
tem culpa nesta t·etirnda criminosa tio 1\mdo 
!le garuntia. 

Elia M feita no tempo do Sr, . barão 
do Lucena, que ora ministro !lo mnrccllnl 
neouoro. 

O S1t. COEIJIO RonmouE> - O mou pen· 
sarnento nü.o ó accusar nem no mnrcclml 
Doodoro d~ Fonsoc;t que .ió ó f.tllc.cido, nel)l 
ao actual Presiúonto da RepubiJca.; ó. vet'l· 
llcar o que foi feito !lo fundo de gaJ•IIntm dos 
bancos omlssot•cs o so M convm•tido, como 
cumpre. 

O Slt• LEITE E 0lTJCICo\ - E' apoll?S UJl!l!. 
explicação que estou danuo, para orwntnçuo 
da discussão. 

O Sn. COELIIO RonmauES - E se ou prova!' 
no honrado senadot• qno o governo confes~ou 
huver <listrabi<lo oito ou nove mil contos 
de apoiiccs, o que dlrit ! 

o sn. LEITE E OITICIC.\- Digo qno ,us
trahlu muito bom, Jlorquo a lei o autm·isava 
a substituir• o fundo do garantia. a troco do 
apollces emlttldas. 

O SR. Cma.uo RonniGUI~s -lllns, antes de 
convm•tol-o no.s nov:Ls !Lpulieo~, o governo fico. 
com o direito tlo dispor do funtlo do go.· 
rantl~ 1 

O SJt. LEITE E OITICJCA- As npolices quo 
existem pnm lnst.r·o. })lls~nm IL pertencer no 
governo, quo pódo dispor tlclla!S cnmo ffi(I,Jhor 
cntomlor convcnientu : om troca. disto, 
<'li" irú convo1•tendo todo o fundo de ga
rantir~. 

O Sn. CoE r. no RoomouEs- E quo fim !ova· 
ram as npolices que j i> estavam doposita<las 
no Th esouro 1 

O SR. LEITI~ N O!TICIC.\- Estas são do go
Vcl'Ilo . 

O S1:. Com.uo RoDJtJGUJo:s- Entiio este póde, 
som mais nem JDiliS, Uispot•llcllas ~ 

O S<t. LI·:tTE E OlriCIC.\-Púdc. 
0 Sr •• COELIIO RODRIOUES-Entilo a que 

fica i'J~luzido o l'undo do gM'Ilntill? 
O Sr:. LimE E OITICIC.\- Fica substituido 

pelas novas apolices em troca uostas. 
0 Sn. COELHO itOD!tlOUES - Nilo entendo 

assim n. lei, o penso que o governo nesta. 
parto está mais proxilno do mim do que o 
honrnUoiH!Dador i pot•quc, convertido, ou não, 
o funtlo do g-ara.ntht deve existir, como um 
deposito no Tllesouro. o o governo devl3 dizer· 
nos quanto :tpurou das cspccies primitivas e 
o quo fez do t•ospectivo Pl'O<iucto. Por em· · 
quanto sol apenng, pelo relatorio do ministro 
da filzcnda,que elle vendeu ·8.000 das apolices 
rccolhidns pelos bnncos emissores, de que 
falia como de uma operação extraordinaria. 

O SR. LEITE E OtTICIC.\ di• um aparto. 
O Sn. CoEJ.UO RoDRIGUEs- Dessa maneira. 

niio podei•ei chegar ao ilm. 
Como <lisse, havendo pendentes estas nccusa· 

çücs, cuja vcriftcaçiio intet•cssa tanto I; .oppo
sit:ão como no governo, o mn.it~1Lo governo do 
que á. opposição, não et•a o ministro. que mo. is 
soliliario foi, porque mais tempo durou com 
o chefe actual do·Pcrlcr Executivo, a pessoa 
indicn<ia pa1·~ substituir o vico-prcolliento do 
Unnco da Republica. . 

03 Sns. UrrE ~ OtTJCJC,\ E BAl~:-1~ diío 
apartes. 

o s~. COET.IIO RODRIGUES- Mns o governo 
niio Ó Uffill!lCSSOU moral SÓ O UnJca, (llu OUII'OS 

apw·tcs.) 
Si niio ba solid<~riednde juriuicn, ba a 

moral. 
Apenas roi namcn<lo uqucllc cl!lndiio para o 

c:U'"O tlo vico-pt·e~illente do bnnco, cot•rcu o· 
boo.'io do que o presldonto cJl'octivo, o Sr.· 
U!Lngol Pcstnna, estava. gi'avemonto doente,. 
11 ponto do uiio po<lcr l'uncciou~t·, o que no' 
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esplrlto publico fez ligar o. nomeação do vlce· ratmctar a cens<1ra que acabo do tnzer, com 
presidente I• Intenção de promovcl·o no Jogar a mesma lealdade com que a tenho feito. 
de presidente, como tinha liga• lo a mesma S(jjnm, porém, qunes forem os Informações 
nomenc~o its acousnçiies que sotrreu 0 ante· do governo, a respeito da garantia dos bancos 
cCdsor do nomeado e que o forcaram a pedir eml.aoras, duvido multo que justifiquem a 
demiSl!ilo. - d s b -N~ dou com a minha responsabilidade nomeoçno 0 r. Fernando Lo o, nomoocno 
estes boatos, cujo. gravidade mesmo '"" fuz que me. parece má e mesmo multo mó.. 
hesitar em repetil-os; mas estes boatos teem O Sa. LElTE E 01TI01CA dá um npu.rte, 
sido até certo ponto corroborodos por um O Sn. CoELIIO RooRlOUEs- Mns é o caso de 
collluncto de ciro':'mstanclns que podem ser repetir, ainda uma voz: Non omno guod licol 
for!uttas, mas vroram reforçar a veroslmt- hoHCstum esl, 
lhnnçn dessasll.llcusnções ou mesmo apparen- A lei é feita esperando que 0 governo 
tar algum fund~mento li maledlcencto, se do tonho bastante criterio para não dor a um 
maledtcencla no.o passam tacs boo.tos: por pedreiro a obra de um oarplnteiro ou a. um 
exemplo, o demora que o goYerno tem tillo leigo um logor que exige um ho1ÍJCm de hn.· 
em communtoar o. despoza total que lbi lbr· billtnções proflssionaes. 
çado a fnzer, e a rospe1to da qual, por minha E 1 ' 
parte, não quero levantar censura prévia, . m odo 0 caso, o l10nrado senad?r, q1!e me 
porque ad ímp<>ssíúílía nemo tenctur.- a mterrompeu com o seu aparto, '' verificar 
pouca. vontade que tom demonstrado de for- os Annaes do anno passado, verá que votei 
necer-nos os dados para votarmos IIII· leis cnntra todos os artigos e emendas (menos 
de meios, sem as quaes não poderi> iniclar·so uma) do pro.teoto que approvou o decreto de 
regularmente o governo vindouro; o silencio 17 de dezembro, · 
longa e tenuzmente guiLrdo.do sobre a orgn· Para mim o que havia a fazer alli era 
nisnção provlsoria do Tribunal de Contas; o acabar com tudo aquillo para começar de 
~•to opposto ~projecto de lei organi"'!- de~te novo, 
tribunal ; ult!mamente IL aposentndor1a ac!n· o SR, JoÃo CORDEmo- Tambem é essa a 
tosa, !Ilegal e u\lusta de tres l_llembros multo minha opinião. 
dlstlnctos dnquella oorporaçno, veem corro-
borar de certo modo, repito, estes b®tos, O Sll., LEITE E OtrtatoA- Mas é lei. 
porque a crença popular ó sempre mais pro· O Sn. Co&LilO Rooa1oums- S(jja como fur, 
pensa a adherlr ao mal do que ao bem. V. Ex. sabe que nqueUe cargo exige bablli· 

Disse eu que as aposentadorias dos mem· taçíles tochnicns e praticas ••• 
bros do Tribunal de contea tinham sido acln· o Sn. JoÃo CORDEIRO _ Apoiado 
tosas, lllegaes e injustas, e nisto emltto juizo • • 
meu, O SR. CoELno RonruGIJES- .•. que o u.ctual 

Pnreeem·me o.clntosos, porque aposentar vloe·presld~nte do Banco da Rep!!blloa nilo 
tuncclonarloa de th.zenda, de tão alta. cntego· tem as pratums, e quem de moco nao apren~ 
ria, a bem do serviço publico, importa pôr deu, de velho nii.o aprenderá: elle estâ muito 
em duvida a sua capacidade moral ou Intel- velho para Isso. 
leotual e, considerados de um modo ou de (U»> Sr. Senador dd um aparte,) 
outro, ~ aclntosns; são lllegaea, porque, . 
uma vez feitas nqueUas nomeacile3 emquanto O Sn.. CoELJlO RoDRIGUES - Eu sel que elle 
não tossem approvadas pelo Senado, estava é nosso oollega; é um bacharel formildo em 
esgotada o. competencia do governo em re dlrçtto e formado depois que as I'Dcnldadea 
lnção a ellas, salvo caso de morto dos no- ju~Idicns tiveram cadeiras de economia po
mendoe antes de approvadas. e injustas tlt!ca.; mas V. Ex., que tambem é bacharel, 
porque; tanto quanto posso ain1·mnr pe!Ó como eu, snlJ!l quo os SiJI!ples principio• da 
conhec\Dlento que tenho de a.lguns dos upo· eco~nmla pohtlca nilo bastao paro um ban~ · 
sentados e:v-officio, duvido multo que os sub· quoJ~o. maxlme. um banquelro de um estn
slltutos deites lhes· sejam superiores em algo· beleclmento tão 1m portante como nquelle, e 
ma cousa que tem poucos. igunes em todo o mundo pela 

Sqja como for, tnes boatos afio bastante sua importancla e pelos grandes interes.sea 
grnves, e, sem QJJsumir a responsabilidade de com que Joga.., :·: 
amrma.l-os, ouso publica.l·os cm apoio da Depois, creio mesmo, .. .sem querer fazer 
informação, que vou pedir ao governo, que lujurla no seu talento e ao seu saber, que 
espero aoja satlsteita com o. maxima brevlda· actuelle nosso,collega,o.panhado de improviso, 
de, porque ello, mais do ~uo eu, é interessado se lhe perguntat'Bm o .que ó economia po
em tirar esta questão a limpo; o nccrcscento liticn. ou a que classe de . industria pertence 
que, si as informaçiles mo sntisfizerem, como a dos banqueiros, nilo dará nem uma ldén 
n~ espero, mas desejo, nlio poi'Ci duvida em approximad~ do uma, nem de outra cousa. 

' . 
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O SR, JoXo CoRDEIRO- Não apoiado. Elle O S~t. MANomr. VICTO!tiNo-E, por outro, 
tom bllStanto talento, bastante s11ber para um bocharel merllco, como representante da. 
poder reBJlOnder a Isso. clllSse no Congresso Internacional de Mcdicos 

(Ba outros apartes.) em Roma. 
· O SR. CoE~no RonnlaUEs-Tambem conheço, o SR. CoE~Ilo RoomoUEs-Aceelto o aparte 

por excepção, um dos melhores br~nqueiros que vem multo a ).lr?po~lto. Nilo estou aqui 
aes\IL praça, que talvez não seja eapaz de dar defendenrlo a omms~wncto. dos meus collegas, 
de Improviso uma definição rln.s dufl!l cousas nem era occasiüo para fuzel·o, mas L•to vem 
a que acabo de referir-me ; mas, si lhe per- confirmar que em matarias dosto. ordem nós 
guntn.rem as conrllções do me rondo o esto.do no nosso governo tllzemos cousas que pareeem 
da praça, os recursos de onda um dos seus um jogo de eabra-cega, salva a redacção. . 
grandes estabelecimentos, o que é preciso o sa. LEITE E OrrxoiOA-Sl ao menos fosse 
tb.zer, dadn.s certas circumstancloa, elle re· entre nós só, vil; mas agorajó. se estendeu a 
spondoró. com uma segurança, com um sonso um bi!.Chorel paro. um congresso de medicina 
pratico e com um tino, que qualquer <los na Europa. 
nossos theoristas não seria capaz de ~gun!al·o 0 sa. CoELrro Rooa!GUES-Na Europ~ Isto 
e, quando fosse capaz de lgualai·o, nao pode· seria mais explieavel, porque lá as uriiversi
rla excedei-o. dades teem os cursos reunidos no mesmo edl· 

Mas, como ia dizendo, repito que ollo nilo ftcio e,porto.nto, um estudante de direito, que 
tem capocidarle nesta esl"'cialidade, porque ó tem gosto por certo.s matcrios de medicino., 
uma ellpecialidade tão dlfficll quanto vasta, como hygiene publica, toxicologia ou me
cuja ma teria, no nosso tempo,apenns occupava dlcina legal, no lnternllo do suas aulas do 
uma cadeira do vasto curso das scienclas jurl· direito póde ir para a sola vizinha, onde 
dicas e sociaes. se ensinam esto.s materias, e, como diz o 

Ao sr. Lobo tb.lta, pois, além rla pratica, a vulgo, «de uma '!Ó via fazer dons, man· 
theoria, Accresce que, depois do tel·o consi- dados•. Lá era poss~vel, mas aqui, onde a.s 
derado bacharel em direito, senador resigna- nossas facul<lades sa~ se~aradas, onde não 
tarlo, para occupor 0 Jogar de ministro temos ainda umo. u~rverstdnde, é que~ no
(porque eu 0 confundia com 0 irmão), tendo vlda!le attmge o.s rat~ da extravaganol e. _ 
de tratar com elle a respeito de um projecto SeJa como for, repito, aquella nom ~ 
de codigo civil, que à materia caplto.l do deve ter posto e~ sobre3alta o.s acclo~\stn.~ 
nosso curso, cheguei a desconfiar que eUe não daquelle estabelectmento bancarto eprtn ~lll 
era formado em direito e levei adiante a me~te aquelles que, como eu, teem ne e o. 
minha suspeito.. 'Em agosto rlo anno passado, ma10r parte dfl!l BUliS escassas economias. 
respondendo pelo Jornal da Comm.,.cio n uma O Sn. Jolo CORDEIRO:-Pols p~e dol'IOlr 
crlllce. do presidente da comrnissiio que elle descansado, que ellas estão Iii mutlo bem ga.· 
nomeou para rever o meu trabalho, eu disse rantidas. 
que tinha dado ao parecer daquella commls· · o SR. CoEtuo RonaiauEs-I!stiio, mas gs 
Bilo uma resposta capaz de satisfn.zer ao pro- tltulos que foram coii!Jlrados por 195$ nao 

r.rlo ministro da justiço, si elle não fosse valem hoje 80$000. E e3tiío muito garantidos; 
eigo na materla. que faria si não estivessem I 

No di~ seguinte apparcceu-me um collega o Sa. Jo!o CoRDEIRO-Isso por caUila do 
e provou-me que elle era nosso collega.; mn.s jogo da praça. 
eu hesitei em mandar a errata para o Jornal, 0 SR CoE~Ro RonRIGUEs-Nunea joguei em 
porque, dadas n.s condições em. que nos .acha· eis de qualidade alguma, 0 enc'tlhamento 
vamos, a errata peracerla ptlberJa (mo)1 e /iJ.cn mo levou dinheiro. Comprar a.cções do 
eu a!ltes queria parecer que tinha tido a !n· Banco do Brazll, como eu fiz, quando tinha de 
tençao do otfendel·o, do que pn.recer que brm· mo retirar daqui paro 0 estrangeiro, era dar 
cava com cou~~ seria (riso). Aproveito, por- prova de que níio gostava de jogar em tltnlos 
tanto, a occnstao para fazer a mesma errata, da Bolsa porque essas erilo tltulos caros,erão 
que agora é mais opportunn do que seria em tltulos p~ra guardar ou, como se dizia na 
agosto do anno passado. . linguagem do encllbamento para ancostar. 

Seja porém como for, si na sua proprta es- 0 sa JoÃo CoRDDEmo-Pols então os deixe 
peclalldade etratandodemateria.capl~l, elle encastJ{dos porque receberó. os divirlendos. 
pôde parecer leigo a um collega, Jmagme·se o ' to. 1 que seró. em finanon.s e como devem esto.r o Sll. CoELIIO RonmouEs-:Mas. en~os nr o, 
sobresaltndos 08 accionlsto.s pela nomenoilo de como encostei, tenho o dlvtdendo dtmlnuldo 
S, Ex., financeiro por decreto (l'isn), como eons\dot•avclm_ente para menos do que e.;a 
foi ba pouco tempo um medico jurista por outr ara, e nao posso obter hoje nem 50 /o 
outro decreto (riso). do que me custarom. 
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Ora, esto estudo, ji• ,lo si muito gmvo pnrn 
quem tem mu.is hcrlleiros do quo heran~ns, 
torna-se mais g1•nvo nlnda, att,en<londo-se i• 
Jncom!'otencin do nome;ulo vice·p••osidente 
daque lo e;tnbelccimento o com perspectiva 
do succc~U:o ó. primeira vn.go. que houvor do 
chefe do mosmo. 

O caso tor·nn-so nindo. mnis grnvo parn. 
mim~ nttcndcnrlo-so n. que, llttt; minhas reJo. .. 
çües com aqucllo cidatliio, tenho tido motivos 
)JILra duvidar, ou da. sun intolligcncin., ou dn. 
sun. consciCncia. 

Niío ouso fixar a escolha, deixo a alterna· 
tlvn. nos ouvintes, }lOrquo nü.o quero offondor 
num ausente. 

O Sn. Jo;\o ConnEmo - Si isto niio ó of· 
fonsa, não sei o que sojn . 

O S!í. Com.uo Ronmr.uHs- Duvida1• do 
podol' dn. intclligencia,, niio O ct•imo nem 
oifensa. : {Juod natura rlat, ttcmo ncgm·e 
polcst. 

Preciso duvidar, ou dn. intclligcncin. ou da. 
consciencio, ; niio mo pronuncio ; a.pcnn.~ ex
ponho os 1\tctos o deixo que o> illustro• ou
vintes tirem sua conclusão,na certeza <lo que, 
si ena. 1~n~ maligna, a malícia. nü.o ::crú. 
minha. 

O SR, JoÃo ConoEmo- Tambem minhn niio 
póde ser. 

U>r SR. SENADOR- E' o que fica para Ji. 
quidar. 

O Sn. CoEL!lO RoDRIGUEs - V. Ex. o a 
ca.sn. sn.bom que tive n. 1lesgra~t~o 110 contra.cta.r 
com o GovOl'no Provisoi•lo a I·cdaccilo ilo pro
jecto do Codlgo Civil. 

O Senado e o palz ni1o o iA'nornm, mas tal
vez n[o se Jemb••cm de que o meu contmcto 
dispunha o soguiute (lo) : 
~ Art. 3,• Dm•ante,o pm?.o •lo nJ•t. !.•, o 

contrnct.n.nto deixará· o cxci•cicio (los cargos 
publicas o da commissiío, em que actual
mente se ncllll, e nfío podct•á. ndvo~nt• nem 
nccoitar qua.lquor outro C!Lrgo ou commissiio, 
som prév1a licença do Minlst••o da .Justiça. » 
Esto artigo foi sugglWido por mim ao entüo 
Ministro da Justiça, nosso <listineto collega, 
Dr. ~~mpos Sallcs, porque era neccssarlo na 
occasmo. 

Eu exercia naquelle tempo uma commlssiío 
do sou minlsterio, como lente da Faculdade 
•lo Recife ; regia uma cadeira na Escola Poly· 
teclmica e era advogado da lntendoncia o,por 
amor d1L execução do mou contracto. resolvi 
renunciar a tudo isto, que rendia-mo cerca 
do 1:100$ monsaes ; ngsim como aos proven
tos ~a minh~ banca pnrticulnr, ~ue rendia· 
me um pouco mais do que todtLS nquellas 
funccõcs pub!ictlB. . 

Pm• n~uollo mesmo tompo -ó partido fo~o
rnl do Piauily, composto do.~ Ires untigospnr· 

tidos llistoricos, A'l'BÇttS t\ concllinciio que 
promovi úntro eUcs, incumbiu-me de, ouvin· 
llo o g-oYet'no, ot•gJmizn.r n. sua. chapa. ilo rc
prcscntantos para a. Constituinte, e oH mous 
velhos amigos faziam quosti\o <la mlnh~t en-. 
trnda, como seu cantli~nto no Senado. 

Om, niio tenho o direito de recusar meus 
scrvicos U.quello. torra, o nii.o devia nccoitnr o 
logn.r dJ somtrlor pn.m não cxercol-o, nem 
podia dar contt1 do projecto, do que mo cnc:LJ'· 
regam, sem stthil• por largo tempo de>to 
meio, on1lo tu~o me distrnhin. 

Nestas condições carecia cm 1800 do uma 
ro.zito honcstn. pnrn, nilo ser senn1lor, como os 
recrutados do outr'ora. cnrr.cin.m do uma es
cusa lC'gnl pnrtt nii.o nssentnr praçt~., o na. 
occneHi.o, nenhuma so mo n.ffignmvn. mai::~ 
proccdento do que o art. 3> do contracto. 

gntra~tnto, quando commnniquei a com
binuc:iio a que chcg'ti.mos, o mou infCiiz amigo 
Dr. Thoodoro Pacheco, que se )lropuzorn em 
meu Jogar, tclog-rnphou-mo quo, salvo o cnso 
de estnr nomeado membro do Supremo Tri· 
bunnl Forlorn.l, seria cn1 scnudo1•, quer qui
zesso, quer não. 

Pon•lc•·ol-Jhe as l'll1.Ücs ncimn ndduzidas, 
nssim como que, no fim do tres nnnos,havcn•ia 
uma. vnga para mim, si continllltsse a mere
cer n conllanea dos meus contel'l'ttnros. Ro· 
spondcu-me 'aceitando, mns pedindo que 
a1l ittntnsse quanto possivel o trnbalho, porque, 
a todo tompo que o apresentasse, haveria 
uma vngn. que mo PI'opot•ciona.l'ÜL niio só a 
ocellSJiío de roprcsontnr nossa torro no Se
nado, como do delbn•ler meu projecto no selo 
do Congresso. 

Entretanto, Sr. presi•lento, o contracto foi 
do julho, seu prazo devia comocnr de sotem· 
bro o logo cm u.gosto pedi demissllo não só do 
lo:;nr dn Escola Polytechnica, como do ·de 
advogado da Intendencia, que ai i ás poderia 
te1• conservado o com voncimcmtos dourados, 
como V. Ex. t:tlvoz não ignorc.Accresco quo, 
no pi•inciplo do anno seguinte, fui jubilado 
pelo Governo Provisorio, como lente da Fn
cul~ttde do Recife; <le modo que, ~os,lo então, 
nãotlvomais cargo algum que pudesse cor
J'e.<ponder ao outl'o do que fal!ava aquello ar· 
tigo 1!0 contracto. 

Nestas condições fltlleee aqui, too prema
tura como inopinadnmonto, aquelle meu ex
ceilcnte amigo o nosso .tlistincto collcga Theo· 
dm•o Pacheco, a 30 de .novembro do 1891 o, 
logo a 4 ou 5 de dezembro, escroviiL·mo do 
Thoresinn outro amigo, avlsando·me do que 
pretendiam apresentar-mo áquella vaga; mas 
cot•rin. j!i. quo o A'OVorno so opporln. iL minha 
eleic;lo o iill·a·hir• annullnr ·po1• Jneompati· 
billdndo, mi voriflcnçiio, caRo olla se vurift· 
cnsso. · 

Respondi-lho itnmcdintnmento doclnrnndo 
que, caso ntlo fo"e candidato o Dr. Gabriel 
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O Sit. Cornr.uo Roonraures-Estou l'C~otindo 
um juizo omlttido om particular e nao con· 
vum interromper um exnmo do conscloncln. 

O Sn, P!iESIDE:O:TE-Poço no honrado sena· 
nador que cinja·so it mntoria do requeri· 
monto. 

Jlorrelra, tralcooirn o vlolontamonto deposto 
poJa chnmad11 lo~alidado do 23 do novembro, 
sois mozos depois doeloltogovornndo!' doEs· 
wlo pela unanimidade do sou congresso con
stituinte, ou o nosso honrado colloga Pires 
Ferreira, que aqui 11có.ra c•pocinlmente en· 
carregado ilos negocias tltL nosso. terra., cu se· 
ria candidato, quer o gov01•no qulzesw, quer O Sn. CoEr.uo Ronmour.s -V. Ex. ainda 
n-0 nilo sn.bo qual ó o meu rcnuorimento, como u • ., 

Entretanto, não querendo f.•zor, como se qucrquomo cinja ó. sua motcrin! 
diz, n vasn brnva, nem romper em hosti· O Sn. PHES!DESTE-Crciojá snbor. 
lidados ante> do c•gotar os molns pacificas, 
esm·evi ern seguida. no mesmo coronel, que, O Sn.. CoELHO Rooruom:~ - Sejn. como for, 
ató 6 de agosto proximo passndo, sempre me <ln minha opinião, pnrticulnrmonto manll'os· 
tratara como bom amigo, commnnicando·lho tada, o que se podia concluir ora que, si esti· 

I I di I d. . 1 t 1 vossa presento no dia da discus•iío do pro· 
a m n Ul. cn.n c ntura con tcton:o~. • e o.u ar · jocto, teria suggerldo a. í11óa do proro~m··sc o 
sando·o o. publicar minha <lesistoncln, coso d' t t' I" d 1 · • 
quize$so u.proscntar·s~. ou n. entender-se com a Jo.men o n. e ,) c novemll'o. St JOsso n.pro

. . vada. n minha idéa. muita bem; s/, porem, 
o ministro da ,Jnst1ça para ponderar-lho que não 0 f<l""• nodo. mo impedia de vot:u· 000• 
niio mo considerava incompu.tivcl. mn.s nüo t.rn. a outra, c não ú isto o que se conclue do 
poria duvitla em pedir-lhe opportunnmente telegrommo. do meu honrn<io companheiro. 
licença, Si elle nze.se questão disso. Fecho agora o paronthesis, I'OO.tando o no 

E aqui devo abril• um pa.renthesis pn.ra. interrompido. O coronel Pires Ferreira, re
uma cxpllcncão ao honrndo Cllmpanhelro, cebendo minha carta, entendeu-se com o ml
Dis;e que ello sempre mo tratou como bom nistro da Justiça, que suggeriu·lhe a idéa de 
amigo atú 6 de agosto, porque nesta data requerer om meu nome a I'ovogaçiio do art. 3' 
S. Ex. passou ao governador <lo Piauhy o do contracto, do quo eu não havia cogitado 
seguinte e extrnnho telegramma (Iii): nem tinha nocei!sid>ulo ; porque nclle mesmo 

•Rio, 6-Governador do Estado-Senado ne· se cogitava do. accoitação do outros Clll'gos. 
gou o.<liamonto camarn. Perdemos por Ires Fez-se o requerimento, niio obstante, no 
votos. Cruz votou com governistas. Coelho sentido suggel'ido, c o ministro, recebendo-o, 
Rodrrguos faltou, embora compromettido vo· niio só indeferiu o podido, como telo~rnphou
tar adiamento. Nomendos tbesourelros Santa me officialmente para Genebra cm 8 do abril 
Anna c Francisco Froiro.-Coronel Piras de 1802, avisando·me de que niio consenti!•ia 
Ferreira.:. em minha ctLn,lido.turn., cmqun.nto nüo nprc· 

Nilo ponho em duvida as intenções do nu· sentasse o projecto. 
tor, mas, tendo a noticia dos. };x. sido pu· A esse telogrnmma, extravagante sob todos 
bllcada o envolvendo uma nccusaçiio muito os aspectos, respondi sem por<la <le tempo 
grave o.o mcm procedimento, nproveito o. em umo.cn.rta. concohidn. nos se;.;uintcs termo?, 
ocoaslilo paro. dizer-lho que equivocou-se ro· salvo alguma ligeira <li1foronça dn redac•;iío, 
dondameute. que possa ter-mo escapado na cilpia (IG): 

Não me comprometti COI!) pessoa nenhuma « Genuvo, 9 do ab1•il do 180·1 .-Ao illustro 
a votar pelo adiamento: nmguem m'o pediu cidadão Dr. Ministro da Justiça- Tenho a 
e não ha aqui nem fora dnqul ninguom, honra de participar-vos que recebi hontom o 
qualquer que S!\ja o seu genero, que tenha o vosso telogl'nmmnda ve.<pern, avlsando·mo do 
c.llroito ilc obtercompromi:;so do meu voto no haverdes rccusu.do a liccncn. que. pnrn. sor 
Sona•lo: sou chefe do mim mesmo, candidato ó. senntot·ia vaga do Plauhy, pediu-

O Srt. JIIANOEL VICTOR! No-Assim como vos em meu _nom_e o coronel Flrmlno Pires •. 
todos os mais sonado1•es. (,!partes.) Esta solucao nao pr~jud~n mo~sJ~terossos, 

nem surprohendou-mo, N1w pro.JUdJcn meus 
O Sn • . CoELHO RoDniGUE.i-Perguntado por intol'esscs porque n politica sempre me tom 

al~uns 1Uustpes collegll~ ~ que pen&wn. do levado mo.is 110 quo t1•azillo, o tLind:t não 
n.dtamel!.to, dtsse qu~ a ulua. m:n.. bon.,, mns o deixei do gnnluLt' nlgumn. couso. cadn. voz 
Jlrnzo naa orn su1Jicwnte e devm 11' ato 15 de que tenho perdido ou dcixauo de obter ai
novembro, porque com outro go•erno faria· "Uma posição olllclal · mas p!•ojudlca o 
mos em n.lgumu.s somo.n!L:i mn.is_do quo em ihtm•csse, publico, porqu~ o tlcsujo de niio 
<ious mezos com o nctunl, qno nao se son~o deixar 0 meu trabalho correr os tl'llmitos lo· 
bom com o Congresso o recebo com prevençao glsintlvos 1\ rovelln, por entro ,inizosjí• Jli'C· 
o quo os te fitz. vcnidos cont1'lL ello, o n espol'nnc;a do obter 

O Sn. l.rmE N OJTICICA-0; f<Lclo.< provam mais tardo um lognl' no Cungros<o fm•-mo-
o contrario. (J!p"r/1!.<,) l1a nnturalment.e osgotal' o p1·nzo estipulado I 
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poln. mesmn. ra.ziio, porquo ngorn o dcsojavn 
encurto.I\ 

Nilo me sorprehondeu, por6m, porquo eu 
.lá a esperava. Foi mesmo por isso e ~ara 
1,so que dei aquolla commissiio, em simples 
carta particular, a uma pessoa. que bem po· 
dia ser o candidato do governo i• mosmn vugn; 
que poderia sel·o de uccordo commlgo,sem pe· 
dlr-vos na~ la, o que ou sabia por umiL carta 
do Dr Pnranaguó. .lá tor apresentado outro 
candidato, o Dr. Gabriel Ferreira, na con
vicçilo do achar-mo incompatibilisado p11ra 
ser eleito. 

Felizmente possuo provas de que o coronel 
Firmlno foi leal para commigo,onilotevo par· 
te na vossa resoluçilo, lesiva do meu direito 
e nttcntat.oria da liborrlndo do olcitornrlo, 
que representa o poder constituinte da nossa 
orgnnisaçiio politica, isto 6, da que foi consa
grarla na Constituição do anno passado. 

Com c1feito, o art. 3" de mou contracto, np· 
provado pelo decreto de 15 de julho de 1890, 
em que p!•ovavclmonte pretendeis funrlar-vos, 
o em attençiio no qual vos fiz nquella portl· 
clpe~iio otlloiosa, niio impede a minha oleglbi· 
lidado nem vos drl o diroito do m 'a tirar. E' 
certo que olle vedava-me de continuar no 
d:tercicio dos dous cargos e dn. commissã.o ; 
quo eu entiío nccumulu.va todoN de nomcaçno 
do go-verno, assim como do acceitar sem li
conça do ministro tia justiça qualquel' outro 
cargo ou commissiio ; mns (poderia ou nccros· 
centn.r-vos) rln. mesmo. origem, posto que do 
ministcrio diJfcrento; porque repugna a ln· 
dolo do rogimon l'Opresontativo toda a in· 
compatibilidade que niio se t'unda cm lei ex· 
pressa; porque a incompatibilidade nilo ad· 
mitto intorprcta~o extensiva, porque, na 
poior hypothose, havoi•in uma duvida a resol· 
ver o a solu~ilo desta só poderia ser cm fn vor 
da extensão rlo sutfraglo. 

E tilo procedente li este argumento que, 
nos termos do citado artigo eu pod01•ia accel· 
tnr do proprio governo, sem liccn~a alguma, 
o cargo tio ministro da justiça, si porventu
ra reunisse as partes o merecimentos que 
concorrem no. vossa pe~son.. Mas niio me prc
vnlecO!'Oi deste argumento, porque nuquolle 
tçmpe ou trat.wa ~om um governo, que po· 
dia tudo. cujos mmistros eram notes socios 
do que dolcgndo:-: do pl':mus intcr 1)(1.rc.~, no
meados de commum accorr\o, como chefes 
do uma revolu~ão h•iumphante, e redigi 
aquello twtigo contra o voto do honro< lo Dr. 
~·!n.pos Snlies, com o proposit.o de !ncompn· 
ttbthsar-me parn tudo, inclusivo o mais ren· 
doso dos mous cn.t•gos, do qu1tl pedi demiRsüo, 
apeznr do mesmo a1'tigo vctlnr-mo npenns de 
exercei-o som licenÇlt da outra parto. 

Em outras condi~ões aquelia clausula seria 
lnsensabt; porquo, si 6 direito de todo cidtuliio 
eleito recusar os cn.rgos niio óbrigatorios, ó 

at,tribui~o exclusiva do legislador ~st:tbelo· 
cor incompatibilidades, c attribulçiio multo 
contcstovol, qunndo se trata das oleitoraos. 
Niio caroço, porém, do ir tiio longe, 

Bastará lembrar-vos que ainda, ndmittlndo 
nquolla competoncla question~vel do ministro 
do um governo de JiLCto competente, olla só 
pcdcria ser exercida, sob o actual rogimen, 
pelo presidente da Republica, do qual sois 
"mpies orgilo transitaria e demisslvel ad 
nutum. O presidente, mesmo ho,lc, não poderá 
mais tol-a, porque o contracto ê anterior à 
Constituiçilo, que o fuz responsavel por qual· 
quer attentado contra o gozo e exerclcio le
gal dos direitos politicos do cldadiio, e para 
niio ser logo.! a minha candidatura fUra mia· 
ter que aquclle contracto estlveoso lncluido 
entro os que incompntibllisam, na conformi· 
rlode <la novissima lei eleitoral, que houve 
por bem excluil·O da sancçiio rio art. 31. 

Finalmente, conceriendo mesmo, que nada 
disso procedesse, que vós pudesseis crear 
mais este caso de suspensiío de direitos po
lltir.os, não )lrcvisto e, portanto, probibldo 
pela Constituição, o polor despacho que pode· 
rlois proferir sobro requerimento meu (si 
algum vo& foi presente) seria o seguinte: 
Po1· ora nao !ta lJU6 deferir, pois a vossa pre· 
sumida compotonciallmitar·se-hia, cm todo o 
caso a permi ttir a acccitaç(lo do cargo ; couso. 
escusada notes da eleiciio, cm que eu poderia 
naut'rllgar, mesmo sem esta prévia manifes· 
ta~o otllcial contra a minha. candidatura, 
que 6 negocio privado, entre mim o o eleito· 
rado. 

Mas. depois da eleiçiio, eu poderia, em vez 
do pedir hcença, apresentar meu projecto, 
anteCipando o prazo, cerno permitte o nrt. 6• 
do contracto, ou tom~>r assento sem ell~> e sem 
receio dasancçiio, que niio tem esta bypotbe· 
se; o que prejudicaria o outro candidato, 
por amor ilo qual não hesitastes lntcrpôr 
de nntomiio o vosso ucto qunsl publico, ape· 
znr da mal.; elomontat' prudoncia aconselhar 
que oito fosso secreto, no menos para niio 
expõr o mesmo candidato ri desconsideroçilo 
do eleitorado o a sua cielciio no risco de ser 
annuilada pelo poder verificador • 

De quanto ffca exposto a unic~t lnducçilo, 
que mo parece plnusivel, ó que, julgando 
qunsi corta a minha cleiçiio e muito problc· 
matica a vossa pet•manencin no poder ató a 
sua verificnçii.o, ou a vossn. coragem para 
fechar· mo as portas, do Senado, depois de 
reconhecido, lançastes mão de um expediente 
tilo novo como Jllegal e tilo abaixo da vossa 
posiçiio politica, qunnto .dll.S vossas habilita
ções profissionnes,.de que fuco boa idón. 

Apeznr do tudo, porêm·, o que mais mo d6e 
é a suspeita do que · esse · i»tmlicto mo foi 
lançado po1• amor do um éíin<lidnto, que podia 
ontonder·sc directa o francamente commigo ; 
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que n[o estaria no Congresso sem o meu Dissuadido da possibili<lado do ver o chefe 
concurso (como vos podortl attostar o proprio do governo, n[o tive romodio sinito ir apre· 
Vice-Prosidente da Republica) o por um go- sont!Lr o meu tr11balho na secretaria do inte· 
verno que não tem o menor motivo do rior ao Sr. Fernando Lobo, que nem ao menos 
tratar-me como inimigo. moatrou a natural curiosidade do examinar 

Desculpai-me, pois, em attençiio a essas o mnn uscripto,que eu levava e limitou-soa di· 
considerações, cuja gravidado niio Jl<l<lo es- zer que o entregasse ao aelminlstrador da Im· 
capar ao vosso criterio, alguma pht'llSB mais JHtmaa Nacional com um11 cn.rta. que mandou 
viva, que porventura me tenha invoiunta- escrever-lhe pelo o!llcial de gabinete, conco· 
riamonte escapado, e a publicidade de vosso bida. nestes termos (18) : 
acto, que não me parece resolviclo para ficar b' d 
em segredo.Saude o Fraternidade.- 'l. Coe- c Ga mete o Ministorio da Justiça e do ln· 
lloo Rodrigues. torior, 23 rle tevereiro do 1894. 

O Sn. JoÃo ConnEJno dá um aparto. Ao Sr. Antonio Nunos Gaivão- Rogo pro· 
vldencleis afim de que na Typograpbia No.-

0 Sn. CosTA Ronn!GUEs-Naquelle tempo clonai se imprima, por conta deste mipisterio 
tinha mzõo de recusu.r ; ia ausentar-me do o projecto do codigo civil, cujas provas vos 
pniz elnão devia acceitar um lagar destes para soriio apresentadas pelo Sr. Dr. Antonio Coo· 
aeixal-o vago ; rlepois nüo acontecia o mesmo, lho Rodrigue!. 
as clrcumstancias mudaram e com ellas mu· Snude e t'ro.tornidade.-Carlos Borges Mon-
dou lambem a minha resoluciio. 

Como quer que fosse, desde aquella data, tciro, o!llcial ele gabinete.• 
resolvi esgotar o l.'razo maximo do meu con- Como o administrador estava ausento por 
tracto, o qual expl!'avn em março deste anno, doença, e a carta ia aberta, mostrei-a ao aju· 
para ver si, nosse interim, era substituido o danto, que declarou-mo logo niio poder su.tls· 
Sr. Fernando Lobo, a quem não queria sub- fazer-me com a brevidade, que eu queria, 
metter o meu trabalho. por9ue a encommenda niio tinha reoommen· 

Neste proposito, depois <le tel·o concluido aaçuo ele urgente o havia outras desta especte 
em princípiOS de janeiro. elo anno passado, que tinham preferencia na distribuiçiio do 
quando preparava-me para fuzer uma ex- serviço. 
curlii.o pela ltalia, fui InfeliZmente surpre- Isto posto, concluiu que eu devia voltar 
bandido no dia IG daqueile mez por um tele· sabbado, que era 25 do mez. Ainda neste dia 
gramma do Lo Temps de Pariz, noticiando o mestre das o!llcinas disse-me que não podia 
que o Sr. Lobo havia pedido e obtido de· receber o autograpbo ; mas recobel·o·hla se· 
missiin de ministro da justiça. gunda-feira 27, quando etrectivamonte lb'o 

lmmediatamente officiei ao Presidente da entreguei, como consta de um recibo, que 
Republica participando-lhe que dentro do pou- pedi e conservo. 
ca.s semanas ser·lhe·llia apresentado o pro· Está, portanto, provado que apresentei o 
jecto, de que me incumbira. projecto ao ministro da justiça em 23 de feve· 

Entretanto um coliega, com quem <lias de- reiro e entreguei o autographo ao chefe da• 
pois encontrei-me em um hotel de Genebra, o!llcinas da Imprensa Nacional em Z7 do mes· 
conversando commigo sobro o telegramma do mo mez. 
Le Temps, ponderou-me que o Marechal Fio- Agora vejamos o que dispunha o contracto 
rlano podia ter dispensado o seu ministro, a respeito e como o Sr. Lobo entendeu que 
mas que a noticia do pedido de demissão por podia cumpri l-o, apezar deile ter sido appro· 
este devia ser calumniosa, e que era cnso vado por um decretD. 
para dizer-se como S. Thomé « non crcdom Este decreto, de 15 de julho de 1800, diz o 
nisi oidero•. seguinte (W): · 

Cedo verifiquei que era realmente calum- . , 
nla o tal podido de demissão ; mns era tal·de c Art. 1." O· proJecto ser~ entregue, arti· 
para recuar, porque 11 participaçii.o tinha cu/ado c numerado dentro de tres annos, con· 
vindo e ou não rlevill demorar minha par- tados de I do setembro proxima futuro, e 
tida. deverá compor-se de uma parte gerai e outra 

Etrectlvamente parti pouco depois e aqui esp<ciai .. • 
cheguei a 22 de fevereiro. No mesmo dia Art. 8.' Si, ap>•cscntado o trabalho, o go
procurei duus vezes e debalde o prcsielento da vorno resolvei' submettei·o ú. revisito de ai· 
Republica, que então já niio ora muito vj- gum•> pessoa ou commissüo, o autor torú. o 
sivcl. No fliB seguinte pl'ocuroi·O aind1~ de· dil'tJito tio as.~i~ti1' ao c.:catno c havei' vMa tio 
balde outrns duae v01.es, na uitim~t das quaos pa~·r.m· para responder i\s suas censuras 2u 
deixei um podido de audioncia sobro n~gocio propor, elo uccordo com e lias, ns modiücnçuos 
urgente elo serviço publico, eu; carta que li· nccessRI'ius ao projecto, vencendo por esse 
cou u.tU boje sem respostll. tralJal/w, qud tu'lo podc,•t! mnccdor da trcs 
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mc.:as, um terço do honoro.rio flxndo no 
O.l't, 441

, 

A1•t. O,n O autor rwlal·rl fa:cr timr pela 
Imprensa Na.ciono.l atJ 200 cxam11ltwc.'i da wa 
1·asposta no parecer do que trato. o artigo 
nntccedcnto, e toda.<~ as p1·ovas quo forem nO· 
ccs::~n.rins, o. sem juizo, dw•a11t8 a tadacçt1o do 
twojecto. 

Art. lO. O govcr•no, ropro.,;;cntn:lo pelo mi
nistro da justiça, general DJ•, Manocl Ferraz 
!lo Campos Snllcs, nccelta ns condições ostnbo
locidas no p1•csonte contl•n.cto o ob1·ioa·.~f1 a 
dcalarm• .'ii acacita ou wto o Jll'ojacto da 'JIIC ,çc 
tmta, rlcnll'o do quatto mc:c.'i, contadns da 
data dtt .ma tt)l1'C.fantaçt7o, ficando antemlido 
que acccita, ,'ii n!To dcclarm• o COiltrario .» 

Ol'n., Sr. presidenta, não ó pt•eciRo set• .iu· 
risto. pnrn. cntondet• estas disposições tiio 
clnr11s. 

Minha ohrig-nção orn. a.prosnntnr o projr.ct.o 
nrt.iculndo o numcl'ndo dení;ro do pm.zo 'lo 
art. 1". Quanto á impressão, eu nilo tinlut 
devm•es, aú tlnllo.direito~. O governo sim, tio
via flt<el·a o podm•ia tol-a f~ito em trcs <lias 
no maximo, si o tivesse qum•ido. 

Apro,;entndo o projecto, ello tinha tres mezcs 
para l'azcl·o rever e quatro pltl'lt ueclnt•nt• si 
nccolta va, sob pona de nf10 poder m~tis ro
cuRai-o, contados ambos os prazos da data da 
a.pl•cscntncüo. 

,\lém disso, no Cli.SO de ser-me contrario o 
parecer do. revisão, o govm•mo dovht dttr·mc 
visttt pn.rn. ouvir-mo, antes do resolver tt 
respeito, o mnndar fornecer-me !Jl'ati.'i ntó 200 
exemplares da minh" rCHJIOStJt, 

Pois bom, o pro,iecto tb1 apresentado cm 23 
•lo fevereiro e 11 commissão revisora só so ro .. 
uniu trcs mozcs e dous dias depois, cm 25 do 
maio. O gove1•no communicou-mo CJUO nfio 
acceitava o projecto cinco mezes o quatro 
dhts depois d11 sua apJ•esontação, em d~tla do 
27 do julho o referindo-se ao paJ•cccr da com
missão, o qun.l tom o. mesmo. do.tn, mas ;Lindo. 
não existia. 

Digo isto porqno procurei dobaldo nos dins 
20 e 31 daquello moz o no I' de agosto, no 
secretaria, onde sempre mo infc<mavam qno 
estava sendo copiaJlo, apczar do; protestos 
que então fiz publicar no J01'11al do Com
mcrcio. 

Dest'artc sómento pU!lo pí•r·lhe os olhos 
em cima no JJim·io Of!iciat de 2 do ngosto, 
on~lo sn.hlu occupnndo as pnginaM 1lo hom•n. e 
onde nunca foi publicada, quo mo consto, a 
minlm rcspost:l., npa1.ar tlo entregue 13 tlias 
depois com a t!:llposiçi'lo de motivos, que lho 
sot•via do complomonto. 

E niio pn.rn.ram nhi ns violações do meu con
tracto pelo St·. Lobo 1lo :llinisterio <111 Justi1;n. 
A primeira cd!(.ão d11 minha resposta ~ahiu 
mutilada o, como, irtfl)rmado disso, reclnmoi 
da Europa os meus duzen(os exemplares 

completos, fui obrigado a pngnr pot• ellos 
210$, corno provtL csto rocibo (mostrando-o), 
datado de 5 do dozom bro do nnno passndo e 
extrahido da 11. 145 do rosrectivo taliio. 

fo'inalmcnto,pouco dopols da minha partido, 
que tovo Iogar o. 7 de setembro, o D!w·io Offi
citll pubUcou em aviso 1lata.rlo flo n.gosto, ro
mottmdo 1Í. Commlssü.o Rovisoi•a. n. minha ros· 
posta para clla replicar em minha nusoncia. 

Sua replica disso quo eu aó hnvia respon
dido com alcivc.• injurias e dc.~to postulado 
gt•n.tuito concluiu que, se o ;wojccto compJ·o-
1JWttcu a sulficiancia toe/mica do autat"t a 
1'C.'!posta compl'omc:tcu-lllc a intc91':'dada da 
mente. 

E, pn.rn produzir esse novo fructo, uma 
cOmmissilo, cujos tra.balhos,nos termos do art. 
8" do decreto do 15 do ,julho de I SOO, não po
diam exceder do tres mezca. nqui se conser
vou desde maio n.tó novombt•o ; pois, embora 
sou segundo p!trecer 'JiJsso datado de 17 do 
outubro, só devo ter sido IOI'minado nas pro· 
ximilla<los da pubhcaçilo, quo foi foita no 
Dial"io Official do 18 <laquelle moz. 

Ora, SJ•, presidente, Hi, tra~tndo-so do um 
contrncto tilo simples, ti\o claro o tiio thcil do 
executar, o Sr. Fernando Lobo o infringiu, 
quosi artigo por artigo desdo o primeiro ató 
ao ultimo, protcndondo,todavia,tel-o cumpri· 
do escrupulos~tmente, diga-mo V. Ex. que 
concluaão devo tirar? Pela minha parto só 
vojo uma do duas, ou quo ello não enten<lou 
o contJ•acto, ou que nilo o qulz cumprir: mas 
no primeiro caso não tom intelligencla nem 
scm•o commum, o no segundo não tem consci
oncia: em qualquer dos dous niio póde ser 
director do um tão importante estabeleci
mento do cro<lito, como ó o Banco da Repu· 
blicJt do Brazll. 

Não o digo por odio, nem por outra paixão 
semelhante: estou velho para gual'da!-as 
tanto tempo e jlÍ li1 se viio 14 mezes que o 
titcto se passou. 

O S~t .. JoÃo ConnEmo- Nüo ó paixi!o; ó 
uma l'oahasinhtt, 

O Stt. CoELno ll.oomouE<-Oihe que üs ve
zes ha menos pnixão nos lablos do quem falia 
do que nas orelhas do quo ouvo, 

O Sa. JoÃo ConnEmo dlÍ nm aparte. 
O S~t. CoELuo ll.onmouES-Em todo o caso, 

ó bom não confundi!•. : .• 
A prova do quo en niio fiquei apaixonado 

ó quo, tendo mandado tra!luzir cm 1\•ancez o 
pul>lica1• no. Sui~so. a E;cposiçt7o tlc mtivos, a 
critica da commissão o a·. minha resposta a 
oilfl, suppriml do paroccr:.os nomes dus sena 
!LUtares, o no prologo·- u.indn. p!•ocut•ei n.ttc· 
nun.1• o }ll'Occdimonto que tivernm commi"o 
nos seguintes tm•mm '(LíJ): . eo 

« 11 est pt•ohnblo que le ton do ma réponso 
it la Commission du gouvcrnemont somlile au 

"i 
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lcctcur un poli sccrJU mômo piqnnnt; mais, O Sn. · .To:to ConnEmo- O cstrnngoiro não 
avant de m'cn fuirc un rcprochc, 11 lu i lnu- ostl• cm melhores condi1;õcs do que nós cs
dra tenll• compto du milleu ct dos clrcon- tnmos, niio. 
stnnces. o Sn. CoEr.no Jtoomaur.s- Aliim disso, 

«,lo m':ulrcss:lis tout d'abor1l h un minis· como nUo hn. m11l que niio trngn. um bom, o 
trc qui, tout bachcllor cn·scicncos ,iuridirpiCs procerllmento do ex-ministro mo foz nlgum. 
ct sccifllos qu'll cst, vlcnt de nommcr mem· E' clnro quo niio lh'o agradeço, pot•quo niio 
bro clfcctif tlu Suprômo Tt•ibunnl lildóral un estava na sua intonçiio, mas o facto ó osso. 
doctcur ~n médocin~. pt•csquo illottró en Publicada a trnducoiio, remottid" pelo cor
jurlsprudcnco, ct qui •wait tcntó, por uno rolo n diversos jot•nnos c professores nota
dépêchc trnnsatlnntlrJUO du 8 avril 1892 do veis, •lo que tinha noticia, sem tod.vla cs. 
me défenrlro de mo portar cnnrlidnt it uno crovor ou pedir ,Juizo n algum dollos. Isto 
placa alors vacante ~u Sénnt fédérnl pnt• niio qum• dizer quo censuro nos autores, 
l'Etnt .tu Plauhy, que .i'avnis dójlt cu l'hon- que procerlem diversamente, mos uns minhas 
nem•, penl·ôtrn immót•ltó, de ropróscnter aux circumstnnclns entendo que outt·o n~o devia 
Chambres do l'Emplro dopuis 1860, c'est-it- ser o meu procedimento, 
<lire, quand jc vnnais.de faire. mon droit et A m<'•r pnrto dos dcstlnn.tnrios nem siqucr 
n'nvais pas encaro VJngt-trms nns nccom- me :tceusou o rcccbiml!nto, cpmo crn. 1lo cs
plis. pernr, alguns n.gl':ulecernm·mo cm simples 

«E11 outro, soit tí. causo de mon úlcction, ca.rtões do visitu. com os seus comprimentos, 
presquo unnnimc, mnlgró mon n.bsenco, soit mas ou trai nccusn.ram-mo o recebimento 
pour un autre motit' ·qu'un Bt•ésllien hors emittindo juizo sobre o trabalho o juizo mui-, 
de soo pays ne pourrait publier ffOOS rougir, to honroso, que aproveito occasliio para 
le mlnistt•e n pris sn rovanche en cmploynnt agmdeccr. 
les trais moia qui, de par mon contrat, utai· O pt•imeiro rle!lcs foi Mr. AlphOnse Riviet•, 
ent accordés pom• l'cxamen de l<t Commis- pt•ofessor na Universidade de Bruxoll:IS, se· 
sion de róvlsion, it chorchot• trais membros cretnt•io do Instituto de Direito Internacional 
intt•ouvablcs pom• la composer it sou souhnit., c rcrlactOI'·chel~ da•Jtovist:t rio Direito Intor
Et, en elfet, il en a trouvó deux qu'il nvnlt nacional o de legislaçiio comparada», o qual 
ralson de considérer mos ennomis pcrsonnels, accusou-mo o recebimento ne;to cll.l'tõo postal 
et un tl'Oisiume qui avait étá mon condisci· (mo.<~•·anrlo-•) o nos seguintes termos (18): 
pie et soo ami intime depu is leur ,i nu nesse. c Pardonnez-moi, Monslcut• et trils honoril 

• Uno tclle commission no pouvait, par- conl'i'ln•c, si jo pronds une simples carta pom• 
tant, agir autremcnt qu'clle l'a fait, d'au- vous prósonter mes ltumbles t•cmerclmcnts 
tont plus r1u'elle avait aussl alfnirc à un au SUJO! do l'cnvoi, que vaus nvor ou ln 
gouverncment soi-disant républlcain-J~rlérnl- bonté rlc mo ta iro, de vot.rc E:'JlflsJ da Molif•· 
ropréscntntif, mais qui, aprils quatro nus de Je làl dc.i11 parcouru, otjo !e lil•al avec un 
doulourouses cxpérlences, n'a pas encare vif intorôt, 
compris que la !mine, la vlolenco, l'arbi- « Vouillcz, Monsicur, ngréor l'ex~t·ession 
tmil•c, l'intolóranco ot la prodigalltó ne pou- do mo. hnotc ot rcspectucusc considorntion. 
vcnt jamais rlon fondm• de durable, ni t•em- Bruxellcs,le IGavrli 1804.-Alphonse Rivim·,» 
plnceJ• non plus lo patt•íotismc, la prudence, 
la lógnlité, ln tolómnce ct l'économic, O Jotl)'na! de Gd•>Joe de 12 de maio, no sua 

parte bibllographlca, <h1ndo noticia do meu 
«11 y avait dane, d'un cütú comme •lo folheto, disse 0 sogninte : « Nous avons, dc

l'aul!•o, des excusos, et pout• los accusati- puls quelqucs ~tnnees, rlans notre villc, un 
ons vagues du rappot•t, los plus r:ra.ves d'ail· so.vant.ittrisconsulto brésiiicn lo Dr.·A Coc
lcurs, et pour le too peut-ôtrc un peu. trop lho Rodrigues, que lo gonvern~mon~ de son 
vif de la réponsc : pays av~tit chargó do lu! tournu•, dano 

« Scimus, ct lwnc vaniam damus, petimusquo l'ospnco elo trols nns, un project de Coilc Civil 
vicissinJ.» avec pnrt.io gónórn.Ie ot pnrtio .spé~lal. . 

Esta bom visto que niio procedi nsslm pot• Mr. Rodrigues vicnt .de publl_c: " l'Imp•·•· 
doforencin pn.ru. com os escolhidos do minis- mctle Sui.~sc un J?xpo:w diJ Mollf.~ do son }Jro
tro, mas porque penso quo devemos d!ssimu- ject de Codc Civil, pms <lo rapport de la com: 
lar o mal• posstvol as nossas questões intorn11s misslon de róvMon du mômc pr~jcct > sulvt 

I • t de ln« róponsc do l'Autour »,qui sont un JlCU 
no< o hos do cstrnngoiro, para que nao mn- ln pondrc. 011 nons dit dans lo pt·ú.t:tcc los 
spircm fórn, ou transpirem o menos pos- circonsbtnccs, qui oxpliquont cetto vJvacltó. 
stvel. Nona nttlrons l'nttention rlos llommcs com-

O Sn, JoÃo CO!\DEIRO- Niio, isto niio faz pótcnts sur cos ótudos do hnuto flOl'll•o, pour-
ffil11. sulvles nvoc uno rómnrquable viguor p:n• un 

O Sn, COEL!IO ROD!\IOUES- Niio convóm. l!cmmo, qui fnit !ronnonr it son pays ot t\ont 
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108 ANNABS DO sENADO 

les rólotions à Génova appréclent tout le 
mérito.- W.» 

Esta assignatura occulta o nome do Mr. L. 
Warin, professor do Sociologia na Universi
~ade ele Genebra, cuja congrogo.ção ainda 1111 
pouoo o distinguiu nomeando para represen
tai-a na Exposiçiio li e Chicago. 

Sei disto por informações directas, que pedi 
e obtive da rodacção daquelle jornal depois 
daquolia noticia. 

O mesmo jornal jã se havia referido lison
jeiramente ao meu trabalho no seu retrospe
oto politico relativo ao BrllZll, publicado em 
prinolpios de Janeiro do anno passado, e redi
gido eor outro professor da Universidade, 
que nao tenho a honra de conhecere que pro
vavelmente colheu suas informações rio seu 
dlstincto collegn e meu particular amigo 
Mr. Louis Bridel, professei' de Le~islação 
Comparada, o unico de quantos vi na Europa, 
que viu o meu projecto, ouviu-me traduzir o 
Indico e fez-me a honr& de algumas observa
ções criticas, pela mór parte procedentes. 

Mas não é tudo. Nos primeiros dias de 
maio tambem recebi a carta postal, que vou 
ler, dirigida por Mr. Sohneide!', prolllssor de 
direito civil na Universidade de Zurlch, dis
oipulo e successor do Bluntschll, e reforma
dor da grande obra do mestre, o !lodlgo Civil 
daquelle Cantiio, por Indicação rlo mesmo 
mestre (10): « Monsleur! Jo vous róm,rcie sin
cilrement de votre E:nposd do Moti(s du pro
jecte de Code Civil brésilien, travall qui 
montra tant de connalssances, autant du Droit 
Romaln que des Codes modernos. Agréez 
l'assurance de ma consldóration parl\llte.
Zurich, I de maio rle 1894.-A. Sclmeider, 
prefesseur •• 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, o trabalho que a 
Commlssão do governo em minha ausencla, 
tarde, a más boras c róra de proposito consi
derou como contendo sómente alcivcs e inju
rias e provando apenas a minha 1\llto. de inte· 
gridade mental, foi considerado, do outro lado 
do oceano como prova de muitos conheci
cimentos niio só do Direito Romano, que é o 
ramo mais Importante e diUicll da jurispru
dencia, como dos codlgos modernos. E quem 
o diz niio ó nenhum Olho de seu pai, ou neto 
de seu avô ; é Ulll filho de si mc,mo ; ó Mr. 
Sclmelder o discípulo succeesor de Bluntscbli, 
rival do mestre e reformador do Codlgo Civil 
de Zurlch, uma repu tacão universal, a quem 
ainda niio tenho a honm de conhecer c nune& 
dirigira, siquer, uma carta postal. 

Creio que, abstrahindo de qualquer outro 
motlvo pessoal, devo perdoar ao governo e li. 
Hllll Commissão o mJLI que me qulzeram f11zcr 
pelo bem que indircctamC}ltu mo fizeram, 
dando-me occu.sião n rocebtil' este juizo tão 
competente como Usongelre, que, na opinião 

do torto mundo sensato, deve pesar multo 
mais do que os conceitos malovolos dos ,lurl•· 
cenRultos nomeados pelo Sr. Fernando Lobo. 

Tenho concluldo, c peco a V. Ex. que mande 
buscar os requerimentos que vou olfereoor ao 
Senado (LO) : 

Rcguerinumto 

Requeiro que por intermedio da Mesa do 
Senado se peçam ao Presidente da Republica 
as seguintes informações : 

1•, quanto tempo funccionou a eommissão 
nomeaâa em execuçüo do art. a• do oontracto 
!~&J'~vado por decreto do 15 de julho de 

2•, quanto venceram os respectivos mem· 
bros; 

3', por que verba foram pagos os respectivos 
vencimentos. 

S. R.-Sula das sessões, 10 de outubro de 
1894.-A. Cool!ro Rodrigues • 

E' lido, apoiado, posto em discussiio, a qual 
encerra-se sem debate. 

Indo-se proceder IÍ votação, verifica-se niio 
haver mais no recinto numero legal de sena
dorcs,!pelo que se procede ó. chamada dos Srs. 
sena<lores que compareceram O. sessão (34) ; 
e deixam de responder os Srs. Pires Ferreira, 
Nogueira Acclo!y, José Bernardo, Oliveira 
Galviio, Saldanha Marinho e C. Ottonl. 

A votação nca adiada por falta de numero 
legal. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Requt:rimento 

Requeiro que, por intermedio da MeS& do 
Senado, se solicitem do Presidente da Repu
blica as seguintes informaçilos : 

1 ", o quanto monta o t'undo de garantia 
dos bancos emissores deposi lado no Tbesouro 
Federal ; 

2•. si o governo emprégou parte desse 
fundo durante o exerciclo passado e cor-
rente ; . 

3', no caso nmrmntivo, quanto, quando e 
em que especte foi empregado c para que 
flm. 

S. R.- Sola •las sessões, !O de outubro 
de 180~.- A. Coolllo Rodrigu•s • 

' ... 

O Sr. Leite ·e Oltlclcn confessa 
que multo lia a oxamina'r c censurar nnques
tão sobro que vorsl\ o requerimento. Re
serva, toda via, pnra momento mais opportuno 
quanto diz respeito ao Bu.neo da ·Republica e 
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fundo de garantia. Níio tardará a occnsiilo 
do demonstrar quíio lamentavol ha. sido oss" 
confusão sinistra dos intorossos do Tbosouro 
com os elo uma. Instituição particular. Outro 
é seu intuito neste momento, o osso consiste 
om chamar a attonção do honrado autor elo 

· requerimento para um facto s"lionto. Nüo 
ha. actuo.Jmento bancos de emissão, pelo que 
parece lnopportuna a primeira. parto do ci
tado requerimento. O quo era ouro e a.po· 
llces daquellos bancos foi incorporado á ronda. 
publica, níio podendo, entretanto, o Thosouro 
dispor das a.polices ina.lienavois, em que csae 
capital se convertera. E' quasi corto, to
davia,. que essa. conversão ainda. níio operou, 
sendo essa omissão, porventura., devida ás 
clrcnmstancias excopcionnes que o ~lz atra· 
vessou recentemente. Um dos m111lstros da. 
tb.zenda mandou, poróm, inscrever no grande 
livro. da divida publica OSSC1 operação como 
debito nacional. 

Entende que é cnso do pedir ao autor do 
requerimento a. retirada deste, porquanto 
algumas respostas níio podem ser fornecidas 
pelo governo e outras podem o serão sophis
ma.das. 

E' de publica notoriedade que esses ro· 
cursos, cujo destino ignora o senador quo o 
precedeu na. tribuna., foram consumidos para 
o intuito do dobollar a. guerra intestina que 
fta.gellou por tanto tempo o Brazil. Em tal 
assumpto níio ba que censurar; a dospeza. 
era urgente, imprescindlvol; o si alguma 
cousa se dove condomna.r é níio tor reinado a. 
mais explicita franqueza na patriotica con· 
ftsaiio do fucto • . 

A ordem publica a.chou-se empenhada, no· 
. nhum sacriftcio deveria ser poupado em tão 
perigosa emergencia.Cumpria sa.lva.i·a a. todo 
o transe, ainda. que necessario fosse sacrificar 
inteira a. propriedade nacional. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a. discussão. 

A votação tlca. adiada por falta de numero 
legal. 

O Sr. E•tevea.Junlor pergunta ao 
Sr. Presidente sijó.chegaram todas as authen· 
ticas relativas á eleição senatorial de Santa 
Catharina., e em tal caso si a respectiva com
missão interpoz o parecer que deverá ser 
votado pelo Senado. 

O sr. Pre•ldente -Toem vindo al· 
gumoa authentlcas, relativas it essa eleição; 
a acta da apurw;íio ge•al, porém, ainda nüo 
foi remettida ao Senado. A Commissno, en· 
trctanto.-tomaró. na devida consideração ns 
observe.çOes do honrado senador. 

Ninguem mni• pedindo a. palavm, o Sr. 
presidente designa para ordem do dia. do. 
sessão seguinte: 

Votaçiío em discuBBíio unica da. redacç4o 
do projecto do Senudo, n. 29 de 1894 modi
ficando a. resolução do 23 de setembro de 
1795, sobre montep!o dos officiaes da ar· 
mudo. e classes n.nnexns. 

2• discussão d08 proposições da Camara 
dos Deputados : 

N. 2U do 1894, approvando e considerando 
como leis do pa.iz, com todos os etre!tos desde 
sua. decretação, O< decretos ns. 1594 A, 1594 B, 
e 1594 C de 4, 6 e 7 de novembro' de 1893 e 
ns. 1682 de 28 elo fevereiro, 1087 e 1688 de 
17 ele março do corrente anuo; 

N. 30 de 1894 concedendo ó. compa.nh!e. 
Estmda ele Fm•ro Alto Tocantins cessiona· 
rin da de Cataliio a Palma<, prorogw;iio, por 
um anuo, do prazo estipulado para. o co
meço elas obras da Estrada de Ferro de 
Catalão a Palmas e de 6 mezes ó. Companhie. 
Geral ele Melhoramentos no Mara.nhão Jl&ra e. 
conclusão da. Estrada de Ferro Caxias e 
Cojazeiros. 

Levanta-se a. sessiio ás 2 horas e 15 miou· 
tos da tarde. 

107• SESSÃO EM lJ DE Otl'rllllRO DE )894 

Presidencia do Sr. Ubaldino do Amaral 
(•ice-pr8Sidente) 

SUMMARIO- Chamn.dn- Leitura da ac'a- EzP&• 
nii~NTR- Diacurao do Sr, Coolbo Rotlrlgu01- OaDnl 
DO lHA- Adlilmanto dn. votação dn. redacção do pro• 
jacto n,ll o dn. eropoalçiio n. iO, de 1804 - Jt. dlaoqs .. 
1-iio dn. propoalç"'o n, 30- Dl1curao, omonda o roqua• 
r!monto do Sr, Coelho a CAmpoa- Dlacur~o do Sr. 
Lolto o Oltlclcn - ItequorlmoDto do Sr. Coelho e 
Cnmpoa- Emenda - F.ncorra.mollta da dlacuuio-
11aquerlmunt. o do sr. Lttlte o OIUclca.- Vo&aJ)Ao
Requurlmonto da Sr. Leite o Oltlolca- Vo\açlo daa 
materina, OUJl~ diacuaailo t\oou oocorra4a, o clo1 ~uo .. 
rimentoa cJo Sr. Coelho n.ocJrlguoa - Roclamaoio do 
Sr. t.elte e Oitlclol\- Nomenollo do um membro para 
n. Couunlasio do Flnuçna - Ordem do dia, 

Ao meio·dia comparecem 29 Srs. senadores, 
a saber: Ubaldino ilo Amai'Bl, João Pedro, Gil 
Goulart, Catunda, Joaquim Sarmento, Fran· 
cisco Machado, Antonio llaena, Mo.noel Ba· 
rata, Cruz, Coelho Rodrigues, Nogueira Ao· 
cioly, João Cordeiro, José Bernardo, Oliveira 
Gal vão, Abrlon Milanez, Almeirla Barreto, 
Joaquim Pernambuco, Joiio Barbalbo, Leite e 
Oiticica., Coelho e Campos, Manoel Vlctorino, 
Domingos Vicente, Q. Bocayuva, Saldanha 
M<Lrinho, E. Wandenkolk, C.Ottoni, Campos 
Sallcs, Joaquim de Souza o Silva Canedo, 

Abre·so o. sessão, 
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E' lidn., post.n.. cm discus..'liio o, nüo hn.vonllo 
rccln.rna.çoos, dá·so pol' n pp1•ovo.da. n. acta. dn. 
sossüo antorlot•. 

Compat•ccom, dopois 1lc a.bm•tfL n. sessão, os 
St'H, Vlrglllo Dn.masio, Eugenio Amm•im, 
Lapm•, Esteves Junlot•. 

Deixam de comp:~rccot• com causo portici· 
pa<la os Sra. Joiio Neiva, Gomes do Caatro, 
Cunha Juniot•, Almino Alfonso, Joaquim Cor. 
rea, Rego Mello, Messias d~ ~usmüo, Lcan~ 
<Iro Macio!, Rosa Junior, Artstl!les Lobo,Gon· 
çaivcs Chaves, Joaquim Feiicio, Pt•u•lento de 
Moraes, Leopoldo de Bulhíies,Gonero•o Ponce, 
Aquilino do Amam!, Santos Andrade, Rau· 
ii no Horn o Pinheiro Machado ; e sem causa 
participada os Srs. Pires Ferreira, Ruy Bar
boS!\, Rodrigues Alves, .Joaquim Mut•tinho e 
Ramiro Bllrcellos. 

O SR. I' SECitETAmo dó. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento do tenente-coronel Jacintlto 
Augusto de Macedo Paes Leme, guarda-li
vros aposentar! o da Estrad~ de Forro Central 
do Bro.zil, pedindo, por ter sido aposentado só 
com o ordenado, que o Senado lhe mande 
computar nos vencimentos de inactividade 
não só os 20 'f, que Jbo competem s~bre os 
seus vencimentos, como os 2/3 da maioria de 
vencimentos sobre a tabella anterior ó. cm 
que ioi reformado, - A' Commissüo <lo Fi· 
nanças. 

0 Sr, 2' SECRETARIO lê, e vno o. imprimir 
para entmt• na ordem dos trabalhos, o se
guinte 

TAl\ECER N, 140 DE 1804 

as seguintes:- np corrente exerciclo, as ver· 
btlS ns. 4 e 6 do art. 2' do. lei n. 101 B, de 
30 de sotombt•o de 1803 e pelo ot•çamcnto do 
MiniRtcrio dos Negocios do interior. 

Sola das sessões, !O de outubro de 1804.
Lcilc c Oiticica.-Satdanlla Jllm'illho, -IJo. 
min.']OS Viccnta,-Rrtnliro Darccllos,-Jl/anoet 
Victorino. 

Continim ndiado.,por falta de numero legal, 
n votaçiio dos requerimentos oJI'erccidos pelo 
Sr. Coelho Rodrigues n~ seseiio anterior. 

O Sr. Coelho Rodrlgue•
Sr. Presidente, peço a V. Ex. que opportu
namcnte se digne consultar ó. Caso. si consente 
na retirada do meu requerimento relativo 
aos fundos do ga.ra.n tio. dos bancos emissores. 

Acceito ,çi est iu quantum as expllcac;úes do 
meu illustre co!lcga pelo Estado das Aiagóas, 
o Sr, Leite e Oiticica, es[Jerando q un as com· 
pletc oppol•tunamentc. 

O 1!\r. Pre11idente declara que op· 
portunamellte tomaró. em considcraoiio o pe· 
dido do nobre senador. 

ORDEM DO DIA 

Continua adiada, por fo.lto. de numero legal, 
a votação om discu•siio unica da redacção do 
projecto do Senado n. 29, de 1894, mod!H· 
cando a resoiuçüo de 23 de setembro de 1795, 
sobre o montepio dos officiacs da. armada e 
classes annexns. 

Entra em 2" discusciío, com o parecer das 
commissõesde Marinho. e Guerra e de Consti· 
tuiçiio, Poderes e Diplomacia, a proposiç[o 
<la Camara dos Deputados n. 20, .de 189-i, 
a.pprovando e considerando como leis do p~iz, 
com todos os elfeitos, desde sua docretãçiio, 

A Commissiio de Fino.nçns examinou a pro· os decretos ns, 1594 A, 1594 B e 1594 c de 
posiçiio da Camara dos Srs, Deput11dos que 4, 6 e 7 de novembro de 1893 e ns. 1682 dó 
autorisa o Poder Executivo a abrir o credito 28 <le fevereiro, 1087 e 1688 de 17 de março 
nccessario paro. o pag~mento do subsidio dos do corrente anno. 
deputados e senadores durante as prorogo.· Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
ções do. actual sessão legislativa. discussiio, ndiando·se a votnç[o, por falto. de 

A lei. n. 182, de 20 de setembro de 1803, numero legal, · 
fixa o subsidio dos senadores 0 deputados na Segue-se em 2• discussiio, com o parecer da 
actual sossiio legislativa i esso. lei dó. subsi· Commissiio de Obras Publicas e Em prezas Pri· 
dio nas prorogaçõcs e se niio ha na respe· vJiegiadas, a proposiçíio da Camara dos De
ctivn rubrica margem para 0 pagamento putrulos n. 30, de l8U4, concedendo ti Compa•. 
destes, ó caso para credito supplementat• gue nhlo. Estrada de Fer1•o Alto Tocantins, cesaio· 
se applica aos serviços detm•minados em lei, mu•io. da de Cataliio a Palmas, prorogaçiio, 

A commissüo entende que a proposiçiio me· por um o.nno, do prazo estipulado paro. 0 00• 
reco ser submettida ~ delibcraçno do Scn.ado meço d~s obras da Estra•la de Ferro deCntaliio 
e approvada, oumprmrlo fuzer·lho o. seliu'?te n Palmas e de >eis Jl1<izes iJ. companbia Gcl•al 
emenda addltivo., unicamente de rc?acçao · de ~elbornmontos no,Mnronhiio po.ra a con· 

Emenda:- accrescente-se no arttgo unico clusao da Estrada de·Ferro de Caxias a Ca· 
da pt•oposiçiio, depois das palavras-ab1•ir-, juzciros. · 
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O Sr. Coelho o Campo,. diz !JUO 
pelo pro1jeoto trnta.so de p1•orogar o pmzo 
concediuo i\ Companhht Alto Tocantins para 
®r começo ils obras da Estrada do l'o"'O do 

. c,.talilo a Palmas, o it Companhilt ~!olho· 
rnmcntos no Ma1•nnhiio p:tra conclui!· '" 
obrllS da Estrada de l•'Cl'l'O Caxias 11. Cnjn
zciros. 

A primeira prorognção 6 para começo do 
obra c a segunda para terminaçiio. 

Com relação iL primeira companhia, estabe
lece-se uma excepção alei que nutorir.ou ao 
governo a pro••ogat• o prazo daqucllas obroo, 
como ai ellas já estivessem em andamento. 

Segurnmonto, a companhia apresentou 
razões plausíveis o om pouco tampo poder!• 
começar suas obras, Viflto os bons ulomentos 
com quo conta. 

Pois bom, nas mcsmos.clrcnmstancias so 
acha a companhia donominnda do Estrada do 
Ferro Potrolino, om Porn11mbuco, que vuo i1 
Parnabyba, Estndo do Piauhy. 

Estacompanhln,sogundo um memorial a~ ui 
apresentado por um hOmem clistlncto o mm to 
sério, que prestou-se ás devidas informações, 
tem o prazo de seis mezes para dar começo às 
obras da referido estrada, dcven•lo começar 
este prazo depois de approvndos os estudos 
pelo governo. Segundo consta., esses estudos 
serii.o approvados dentro de poucos dias c co
meçará a cot•rcr o prazo dentro do sois me
zes. A companhia conta com bom elemento 
para levantar sena capitaes, não ngorn, pm•
C\UO nllS circumstnncias em que se acha o pnlz 
esses capitaes só seriio levantados o1n condí
.çõos desfavoravcís o sem resultado para a 
companhia, emboraoliajó. os tenha atrasados, 
ao -pai!SO que ml\is tardo, os mesmos capitaos 
poderão ser obtidos com mois vant<tgcns paro 
o fim a que ena so rlestina. quo ó !01•ar avan
te a Estrada cio r'erro de Petrollnn O. Parnn
byba. Por Isso, o orado•• e outros companhei
ros, levado; símplosmento por consíclerações 
de intoresoe publico, pot•que outros níto po· 
dem ser, o pelns ínlbrmnçúes que acabam do 
recobor de pessoa a quem ligam todo m, nprc
sontaram uma emenda para que, om vez de 
saís mezes do prazo, se lhe conceda clous annos. 
SI o Senado não se ncbnr bom instruido sobre 
o nsaumpto da omonda, niio scrú. ftiriL de pro
poaito que ello vã á Commissiio do Obras 
PubliCIIS e Emprezas Privllegiaclns rara que 
esta. drl o seu parecer sobre a matol'la. 

Vem ú Mesa, ó lida, apoiada e entt•n 
conjunctamento cm discus,ito a seguinte 

Fica prorogado por deus r.nnos o p1•azo 
concedillo pelos decreto~ ns. 1083, do ~8 do 
novembt•o de 1890 e 082, de 16 do outuliro do 

mo.<mo anuo ú Compnnhill Estrada de Ferro 
Potrotinu. n Pnrnahyba, sncccssorn. da. Com
IJ!Lnhla Estrrvlu. do Fol'ro Nordeste do Brnzil, 
}liLrn 'lu.r comoço nos trn.ba.lhos do. construcçí'io 
da c;t1·ada do ferro que controctou com o 
:wl"crno, o quo, pnrtindolà. margem do rio 
S. Francisco, vá tormína.r no município do. 
Parnnhyba, do Estado rio l'íauhy. 

S. Jl.- Sala dns sessões do Senado, 11 de 
outubro de 180-i.- Saldanlut Jllarinho.-J. 
L. Coalho a CantlJOs,-Joao Pedro. 

V cm 1\ Mesa, ó lido, apoiado o posto cm 
discussilo o seguinte 

H.cquciro que seja. o {IL'njocto com a emenda 
remcttidos '' Contmissiío de Obras Publicas e 
Emprczas Pl'iVíl~JgiadllS pam dar parecer 
sob1•c a ma teria da emenrln,. sem prejuízo da 
2·• discussiio,-J, L. Coollio o Campos, 

O S••. Leite c Oltlelen tem 
dc•ojo do pedir ao honmdo senador por Ser· 
gípe, qno o precedeu na tribuna, o obsequio 
do ro tir'J.r o seu requerimento ; e, para 
chcgu.l' a este objectivo, vno da.r as razões 
pelas qn•c• enronde quo cl de conveniencía, 
mesmo para a emenda que S. Ex. apresentou, 
nilo demorar com o parece!' da commíssiío o 
andamento do projecto. 

Entendo que a qucstilo do proteccionismo 
ci questiio que exige sória meditação, que 
ex1go sàl'io estudo, que sorá. a.ssumpto de 
g~•andcs controvCl'sias, tnlvez om futuro pro
xinw. 

A ncccssíd:111e de proteger as industrias 
á ouwanca, como so pretende, niio deixa de 
tm·seu:; perigos, que a sciencia. cconomica. re
conhece c quo jli. es!iio asslgna!ados por 
O(feitos Ootídos em díVOI'SOS paízes que O tccm 
tentado. 

O SR. CoEtuo E CA~rros - Tambem temos 
opiniões em contmrío; nem tanto ao mar 
nem tanto á tot•ra. 

O Sa. LErrE;; OtTJOJCA- Ha, porém, nesta 
quostiio de proteccionismo, para palzes novos 
como o Brazil, um<L tbeso, que parece estnr 
fórn do questão: ó a protecção nos capltaes 
quo ao toem do empregar nas lnclustrins, nas 
de transportes, especialmente em um paíz 
VllSto como o nosso, diz o orador, de grandes 
regiões despovoadas, de vastos conlros do 
rlquezll agrieola por explorar, aonde ." 
riqueza se niio póde desenvolver, aonde nao 
pódo ser cnlhid•, porque aos generos falta. a 
popnlilçiío, o trab:tlho qu~ f•'llUnth\ a terrp,, 
assim como os meios de tt·anspol'le nos pro-
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duetos desta trabalho, do modo que e uma Nilo é tardo. Ahl ostiio todos os desastres 
tboso, que nilose póde dizer venco1lora. dcstus companhias organlsad11s nessa época 

O nosso palz, diz o orador, tom obrigaçilo, para todos os legares do Brazll, para levantar 
para acautelar o futuro e desenvolver a pro- estradas de ferro em todos os lagares, sem 
sperldade da Republica, de fucllltar por todos conhecimento exacto do assumpto, sem pro· 
os modos passiveis a lntroducçiio do capltaes ourar merllr as forças vivas do palz e, mais 
que venham desenvolver as estradas de fm•ro, do que tudo Isto, sem procurar Inspirar a 
como meios do transporte mais rapldo, rooo· confiança no capital estrangeiro, o unlco que 
nhocldos hoje nos grandes centros. llÓde vir auxiliar esta.• obras de progresso e 

E' do bontem a experlencla dolorosa por ilesenvolvlmento. 
que passou este palz ao querer desenvolver O mal da época produziu a organlsaçiio 
extraordinariamente, lmmedlatamente, as de uma porçiio de companhias e o orador é 
sociedades anonymas. E' de hontem, e póde tAo lngonuo, que acredita que estas campa· 
dizer mais, é de boje, porque abl estilo as nblas se organlsaram, que esta ldealisaÇito 
consoquenoias tristes e deplora veis do erro de estradas de ferro se formou de proposlto 
economlco commettldo, entendendo-se que para augmentar a riqueza do palz, para de 
ora mais conveniente expelllr. os ca.pltaos futuro concorrerem para a prosperidade da 
estrangeiros existentes no pnlz por meio terra, lmpollidns pelo sentimento de patrlo· 
daqulllo que se chama um cap1tal nosso o que tismo do vorda~eit•o cldadilo desejoso de tra· 
Dilo passa mais do que o desvairamento, a bolhar pat•a bem do seu palz, para que pro
phanta.sla de ldtlas economieas Impulsionadas grida e se eleve, que é o que constitue o se· 
por uma especulaçiio audacioaa de mais para gredo daquella torra prodigiosa que se chama 
poder chegar a se realizar. Republica dos Estados Unidos da Amerlca, e 

Entendeu-se no inicio da Republica que a é que aquelle palz nilo procura sómente au· 
vastldiio do palz, precisando de grandes capi· mentar a riqueza, formar um capital para 
ta.es, devia aesprezar aqulllo que é riqueza que na velhice possa gozar do tructo destes 
para aceeltar nm compromisso que o palz capitaes. 
accettou, reconheceu e homologou por melo Elle quer enriquecer, juntar fortuna, para 
da emlaaão de papel-moeda substituindo o ca.· auxiliar a outros que emprebendam, como 
pita!, que podia ser realizado moeda, com· elle, tornando-se por sl emprebendodor até ai. 
tanto que se pudesse realizar o rifilo- de velhice. 
que ouro é o que ouro vale. Nilo, as companhias se organlsaram com o 

Desta tórma assistiu-se ao facto singular na desejo de fazer fortuna depressa. O dinheiro 
vida de nma. naçilo : o Brazll, em vez de era barato, sabia com uma lllcllldade lnqua· 
procurar ftlzer com que os capitalistas es· liftcavel dos ban001 que o emittlam, era tito 
trangelros trouxessem seu capital-ouro lllcll achar papalvos que qulzes.sem asslgnar 
piU'Il empregai-o nas suas Industrias prlncl· acções, encabeçando uma lista de subsorlpto
paes, oomo a de transporte, que é a de maior res aquelles que podiam tàcllmente aos bancos, 
necessidade, seguiu o lado opposto, Isto ti, e por melo de uma tira de papel, sacar 
comprou asproprtas industrias de transportes centenas de contos de réis. Oh I o papel nilo 
pertencentes aos estrangeiros, pagando-lhes custava nada; elle valia. dinheiro e chegava 
esse capital, consentindo que elle emigrasse para pagar as lmprllSIIÕell de notas, tiradas 
do paiz e tosse para a velha Europa augmen· primeiramente dá Cal:m de Amortizaçito, e 
tar o deposito de ouro nas arcas doa capltalls· cariJIIbadas com um simples lettrelro; depela 
tas daqnelles palzes. era tàcll mandal·as vir do estrangeiro já oom 

Deste modo o grande clou da épocll., a ten- o nome dos bancos que as emlttlam e ultima· 
tatlva arrojada dos ftnancelros desse tempo mente a facilidade chegou ao ponto de se 
era comprar as emprezas lndustrlacs estran- fabricarem mesmo no pelz, até com papel de 
gelras para desenvolvei-as por melo do capl- má qualidade e tintas Inferiores. 
tal-papel, qu~ndo nilo se possula no palz ca- O orador diz que niio está ainda fazendo 11 
pita! essencial, a ma teria prima para fubrlcar historia deste perlodo da Republica, ella ha 
os wagons, trilhos e todos os maia aocesso· de vir, ha de ser eacrlptacom todas as lettras 
rios para essa Industria. da verdade, para Indicar cntiio os nomes dos 

A febre do lndependenola dos capitalistas culpados dos desllBtros,dasamarguras por que 
estrangeiros produziu desvairamentos deplo· a Republica estó. passando, Ab I oito é tempo 
ravols para os que conhecem os principies ainda · · · · 
da sclencla economlca. Só depois que .os males forem conjurados 

Será tarde para perguntar, para exigir pela pertinacla, .pela prudencla, pelos bons 
d01te paiz uma resposta que posso compro· cons.elhos, pelo ea&udo .e pelo trabalho ho
var o erro que commettoram doaTiando-ae mertco daquelles que fó,rem .verdadeiramente 
dos verdadeiros prlnciptos da scienoia eco· patriotas e se dedicarem a esta obra de re· 
nomlcs.l con~~tltulçilo, só depois diÍJto é que todos devem 
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ter o direito do incllcnr os cul~ados, porquo . A este tempo, isto ó, quando todos os csp!· 
infollzmonto os culpados passemm impunes ; rnos ontondium quo a àt'li do ouro tinha che-· 
ainda nilo se levantou uma voz cnpaz de gado para o puiz érn de ouro traduzida no 
levai-os ao banco dos riJos como criminosos phenomono singular, novo para este paiz, de 
de lesa·patria. (Apoiados). que a sua riqueza so podia fuzor simplca· 

O orador abnnr1onara estas considerações monto com papel, houve um nucico no Con
goraes pam niio cançar a paciencia dos seus gt•csso NaciOnal que comer;ou a olferecor 
honrados collegas, e poder-lhes dizer qual o resistencia a esta corrente de ldóas e prevon· 
objectivo a que pretende chegar. do os desastres futuros, mas multo proximos, 

Organizaram-se estas companhias com o fim que todas estas emprezas haviam do trnzer e 
unico do rlar esoe dinheiro barato ilquollos de solfrer, e o con•equonto prejuizo pnra n 
que as Incorporaram e com a facilid••do de prosperidade do pniz; oote nucloo pôde coo
obter rlellooo dinheiro lbi lambem facil achar Begun· tazer voUt.r uma disposição na loi do 
lllguns sufficientemente credulos que pen•as· orçamento que prohibia ao governo prorogar 
sem que Isso era uma cousa séria, que as prnzo para conclusão de estradas de ferro, 
doutrlnaa, por 'Virem do multo boas cabeços, sondo obrigado a decla.mr caducas todas 
eram verdadeiras, c coparticipassem da fasci· aquellas que chegassem no sou tempo sem 
naciio doa riquesas de que se apossaram quasi poderem concluir suas obras. 
todos os espiritos: disso podera. dizer a quasi Esta disposição do lei tinha. por llm juota· 
unanimidade deste paiz. mento aquillo que o honrado senador Iom-

Mas, no momento das liquidações, quando brou: que as em prezas que tinham sido orsa· 
passou este periodo de ell'orvescencia,ecltogou nizadas unicnmente para fins de especulnçiio 
a epocba da realização de todos eBtes empre· não pudessem continuar a fazer valor o seu 
hendimentos loucos. na eccasiiío os factos papel no praça, dando direito a que viesse 2• 
vieram trazer uma desillusão multo grande, ou 3• camada rle espertos, que pudessem 
não para aquelles que foram os promotores ainda passar adeante estes papeis sujos, e que 
da ruina, mas para os outros que se encon· fossem até ás ultimas cnmadas da sociedade 
traram aftnnl das contas com papeis na miío trazei-as para a fascinação do jogo. 
e que viram este proprio papel, este proprio o Senado lhe podem rlizer, corroborando a 
dinheirO que se comprou tão barato, fugir e opinião que tem formado sobre todos essoo 
retrabir-se como por encanto. negocias, sobro todas as operações financeiras 

Agora respondem ao Sr. senll!lor, chegou dos ultimas anuas, si a d1sposiçiío de lei pro· 
ao ponto a que queria chegar: a sciencia eco- <luziu os seus elfeitos o si nüo passou já o 
nomica, a sciencio. financeira assignnla como perigo que oota disj>OSição de lei tinha por 
um dos primeiros elfeitos do excesso do pa- tlm acautelar. 
pel-moeda, justamente o fuoto que se tem Teremos, nosto fim de nnno, de ver desnp-
presenclado o seu retrahimeoto. parecer do numero dus sociedades a.nooymas 

Isto nüo Ó desconhecido para nós outros, organizadas nesta oopltai um sem numero 
diz o orador, que estudamos esta sciencia: o deUas; póde-se mesmo amrmar que quo.si lo· 
excesso do pnpel·moeda traz como consequen· das aqueilas que tiveram por llm sómente a 
ela lmmedtata uma apparencia de retrohi· especulação doonpparecerão pouco a pouco 
monto, que é traduzido. polo facto da c~restia da praça, por motivo de desastre. 
de todos os genoros de primeira necesstdade, o sn CHJUsTIANO Orrom-Quasi todas, 
de modo que o din~eiro n~o.póde bastar para não. • 
as transacçiles dto.r1as em vtrtude do elevado o sn LEITE E OI~ICIOA-Quo.si todas. 
preço de todos os outros generos, de modo • AI 

ue a massa de papel com que se poderia OSn. CniUSTIANO 01'1'0NI- sumas. . 
~trectuar as transacçileo em outro tempo, o Sn. LEITE E On•IOJOA-Aquellns qu~ lt
quo.ndo os generos estavam todos baratos, vcrnm por fim unicamente a cspeculaçao da 
torna-se bole deficlento, em virtude de ser praça. 
neoessarie dar o dobro e o triplo para com- 0 sn. c11rusTL\NO Orrom-Ha muita cousa 
prar o mesmo objecto que antes se comprova em pé, que ó melhor deixar cahir . 
pe~~~zia os que c.tão boje sondo punidos O Sn. LEITE B.O~TICJO,\-Sl algumas dollns 
desses desvar'ios ilesses erros não são os cu!- existem • leva o JUizo que faz do bom sonso 
pados • 08 culpados possuem os seus palo.cios, do povo brozllolro ao ponto de acreditar que 

seus rendimentos as suas terras, OS seus jó. n~O baverá mais inge!)UOS que corr': 
011 

8 os seus commodos. o seu luxo, e mal atrás dessas bolhas de sabao. e que acre • 
~mbram dos po~re:s~nfe~~~· n~~:: r~~:~~~~gte0~a te~~f~':~~de '~uhf~ci!~ 
:;r re:S~:r~u suas economias, até de dado em fuzer levantar nesta capital Ullla so·. 
m~toa ann01• cilldade anonyma, ~ 

....... VoloiV 
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Ha porum, uma porçilo do companhias, de 
cmpr~zns. que se organizaram talvez com 
o fim da cspeculaçilo ... 

menstram para mandar seus capitacs, ~ fn· 
oilit~r ás estradas do ferro os meios de trem 
buscar esses capltacs nhi super~bundantes, 
mas que lhes thlto.m no pniz. o sn. Cmsrr,\No OTTONr-Pódo supprimh• o 

taliJc;. Demais, niio ha receio de facilit~r " essM 
estradas ~ irem buscar esses cnpltaos, porque 
o cnpitnl estrangeiro é multo severo nas suas 
apreciações relativamente ás cmprezns a que 
se npplica ; e qu~ndo a. empreza br~zlleira 
não tiver condiçiles de vrabllidade no futuro 
nii.o sora o governo do Brazll o primeiro que 
h~ de ir ex~min~r si essa viabilidade 
existe, lta de ser e cnpltnl que so tiver de 
confiat· a ella, Quando um~ empreza vier af· 
ftrm~r ao governo do paiz que olla encontm 
caplto.os na Europa para virem ser applicados 
em seus trabalhos, póde·se garantir quo essa 
omprczn ó solida, tem meios futuros de vida, 
o confiadamente se póde consentir que oca· 
pito.! venh~,porque o menos que pótle acon
tecer é ~ introducção do oapitaes neves, do 

o Srt. LEITE E 0!1'1ClOA •.• mas que P"!'SO• 
ra1n das mü.os desses espm•tos, dos primorros 
incorporadot•cs, pam !'" mii.~s de outros, onde 
li possivel que eilas nr~da v1vnm. 

No meio destas, o orador considern as em
pr•czns do cstrndns de forro, que, não se póde 
nogar teom o fim utilissimo de desenvolvei' 
a rêdd da viru;iio do paiz, cousa de que elle 
muit.o necessito. à visto. da sua vasta exten
síio e do sll!L dcspopulm•iznçii.o. 

Jlnumns poucas do omprozns de estradas 
de Jbt•ro que comprchender•am em tempo a 
impossibilidade que havi" do seguir o systo· 
miL n<ioptndo na época do onsilhnmento, isto 
o, oxpcilh• os cnpito.es estrangeiros e pro· 
curar fecundar· as emprezas do paiz unica· 
monto com o papel moeda dos bancos; e os· 
tns, desenganadas e de.•llludidiUI, foram bus
car os capitaes estrangeiros quo tinham emi· 
grtLdo e quo IIi ficar•am cem o recolo, não de 
que Jbssom oxpellidos, na fórm~ do axioma 
tlnance!ro -cxpollido o cap!tal bom pelo di· 
nheii•o ruim ; nilo, este axroma explica ou· 
tro fim: ó que o capitalista do bom dinheiro 
ncautela·o, ieva·o par•a a boa guarda, quan· 
do v8 que o dinheiro r•uim estã sen<lo acceito 
o loucamente atirado na população. 

O orador póde asseverar ao Senado que ha 
na nctualidnde uma tendencia multo pronun· 
chtda dos capitaes estrangeiros para entrarem 
no paiz. LI\ comprehende·so que o Brazll é 
um paiz novo, que tem grandes fontes do 
producçiio, p~iz ngricola de grandes reoursos, 

que tem·se grande necessidade. 
O Sn. BAENA-0 capital só póde vir com 

garantias sérias. 
O Sn. CoEL!lO m CAMPos - Ou do govet•ne, 

ou mesmo da empreza, si ella as dá. 
O Sn. LEtTE E OITJC!OA- Sondo assim, jul

ga que é tem!Kl de partir do Congresso Na· 
clonai a mcdiüa geral, que revo!l'a em. parte 
aquolla outra. JJI não ha mars portgo em 
consentir que o governo entre na aprecia· 
ção das emprezns que estão em condições do 
viabilidade, de modo a pe<lorem nttrnbir ca
pitaes, porque os capitaes hiio do vir sómen
te para nquellas que tiverem bens condições 
de futuro. 

0 Sn, BAENA- Apoi~do. 
o sn. LB!TB 111 OincrcA- E, ai ó IUISim, 

para que ter·se ta<los os dias a nttenção CC· 
cupada com requerimentos, com pedidos de 
companhias, que estão com soua trabalhos 
paralymdos e que dilo como rll2ão de ser a 
desconfiança geral que existia em relação ao 
pa!z, bom cerno os noonteelmentos ultimes, 
que são uma das ultimas phasos daquelle 
primitivo Inicio de vida 1 

e que as estrn~as <lo ferro poderão Jllcilitar 
grandemente o desenvolvimento da producçiio, 
o que esta producçüo, sendo multo grande, 
poderá dar grandes lucros aos capitnes que 
forem applicados nas emprezas de transportes. 
B os capitalistas europeus, que teem pri
meiro· o dinheiro rotr•ahldo nas suns arcas 
por efl'eito da crise do Brnzil, da crlso diUI 
1\epubiicas d~ Amarica do Sul e ultimamente 
da crioe tl<> Amorlca do Norte, e que por 
outro indo veom·so " todo momento ame· 
açndos da confia,"l'açilo do uma guerra da 
Europa intoit•<>, julgam-se Inteiramente ga
rantidos llnviando os seus capltaes ·para um 
paiz novo, onde a Industria dos transportes 
nilo estil ainda completamente desenvolvida, 
e onde a producçüo augmento.ra considera· 
volmente no momento em que e solo tiver 
popuinçüo. 

Sondo assim, si isto ú um facto que nilo 
póde ser• desconhecido, cumpro ir no encon· 
tro dess<> boa vontade, dessa boa tendencla, 
que os capitalistas do toda a Europa de· 

SI e Senado ha de estar constantemente & 
occupar-se com certas. e determinadas ostra· 
das que precisam d~·annuenc!a do Poder Lo· 
glsl~tivo para uma excepção á lo! geral,julga 
de muito mais conveniencia que sejam abor· 
tas as portas a tod~a aquellllS em prezas que 
tiverem cond!ções,de ·viabilidade e capitaes 
para serem nella<empregados, consentindo na 
prorogaçãe dos.seus·prazos p~ra que niio te· 
nha logar a pena da caducidade. 

O projecto trato de uma. companhia que 
pode~ prorogação,por'um anno,'de prazo es· 
ti pulado par~ o começo ·de suas obras, e de 

• 



115 

ouLrlL companhi;~ que petlo 8oia mco!.:cs ra.m. n. trun com estes olcmont.otJ, porrtue, ou csta.S 
conclusiio ilo uma estrada do Jbrro. ainda se porlorão lov;tn\ar• sliLppnrecorem ca-

0 Sa. Crwr.- Jit cst1'• quasi prompto ; pitao• . fecundos cm sou ILUXilio, ou teriio 
posso nfflauçar n v. Ex. ile calur, per•manocet• como estúo sem qno 

diLhl resulto nenhum prejuizo pam o paiz. 
0 SI\, LEITE E Ü111CICA- Enbio a cornpa· 

nhia niio pr·ccba desse PI'ilZO par·aaconclusiio O Stt. Clllt!STIANo OTTo~r-Niio ó melhor 
da C.!trada. nutor•iztu• ao governo par•a que aprecie cada 

O proprio rcquerimon to intlicn que c !la niio caso '! 
confia tanto o niío llódo coullar tanto no O Sa. LEITE " OlT!ClCA-Crô quo urna mo· 
tempo que tom para essa conclusiio, porque dlda destas vae tra1.er alma nova a diversas 
uma estrada tle ferro que cstit a so concluir, c.ompanhlas que cstfio privadas de levan~w 
fultando apenas dous mezcs para cumprir o c:~pltaes no estrangcit·o, pelo fite to 1!0 est1rcm 
seu contracto, não tem neces.sidnilo de, antes ameaçadas do caducidade pela r•ostr•icçiio do 
de terminados esses dous mczes, vil' pedir ao prazo. E' verdade que as companhias niio são 
Congresso Nacional uma prorogação do sois culpadas disto, o culpado ú o;rm·el'nO que 
mczcs. · concedeu dinheiro bnmto o que loi o compu!· 

OS!~. EsTI\Vl;s JuNron-N<le haver algum sot• do todns as dcsgrnr;as que temos por alli, 
contratempo. nesse sentido. (~ll1dto bem; muito bem.) 

o Sn. LEITE E O!TICIOA.- Mas o vrojccto o Sr. Ooelbo e Oampo• (pclr< 
podo o prazo do um anno para imciat• as OI'dau>) requer n I'otlrada do seu requeri· 
abras de uma c sois mczcs para concluir manto. 
ns obras do outra. Convidaria o Sennuo Consultado, o Sanado consente na retirada. 
para procurar-se !•ma modldn gorai qno con· Continua n discussão Interrompida 
cedesse prorogaçao do prazo n todas as em· • 

. preza.s do estradas de ferro, ou que tivessem . Vom a Mesa, ó, lidll,_npoiada ~posta con-
complctado os seus estudos pat•a iniciar os JUncta.mente em dtscussao a segumte .. 
seus trabalhos. ou que jU. tivessem iniciado 
o. construcçüo de suas obro.s, 

Por essa fórma amparavam-se estas compa· 
nhins, aquellas unicamente que teem elcmen· 
tos de Vi1la, porque as outras, nem assim 
mesmo podct'ão inspimr conllan~a nos C11Jli· 
taes para se emvrogarem neiiiiS e serli um 
melo ao Senado 1r no encontro do capitacs 
estrangeiros que teem desojos do vir plll'I> o 
Drazil mas que r•ecoiam da caducido.ile dos 
contrllCtos de estradas de fcrt•o a que estão 
nmonçadns estas empreZIIS pela limitação do 
prazo. 

Abunduudo nestas considel'açües, que vae 

Eme11da 

Additivo ao projecto n. 30, de 180·1. 
Accreseente-so como artigo: 
E' autorizado o govomo 11 prorogar atti 31 

de dezembro de 1890 o prazo concedido nos 
seus contractos para aquellas estradas do 
ferro que jà houverem eompleta.do os estudos 
do seu traça,lo, bom como daquella.s que I!OU· 
ve••em iniciado o. sua constr•ucçiio. 

Sala das scSiúes, li de outubro do !804.
Lcitc e OWclca a 

torminar vara niío cança1' mais o ~enado, 0 s 1•, p 1.e,.ldcnt" _ A MeSil. su~ 
npresentat•a uma emenda adiliti va, do accor· !citou a apoiamento estas duas emendas, por 
tlo com as considerações que fez. d 'd d' · - d t 109 d Entendeu-se com a Commissão de Obras do parecer uvl o>a a Jspostçao 0 ar · o 
Senado, ouviu o parecer muito valioso tlo seu ltegimcnto, ~ue diz (lú): 
amigo e veneranao mestre cuja opinião nbn· "Art. 100. Não pedem ser apresentadas, 
li~ada na materia ó reconhecida por todos cm projecto rle interesso Individual ou local, 
(apoiado,), Não quiz tomar uma medida dos· emendas que tiverem efl'oito geral ou com· 
tas que podia estar do accordo com o seu pt•ebenderem pessoa ou cousa diver~a.• 
IDOI)O de pensar quanto i\S circumstanciaS , P!lreceOdO duvidosa a COmpl'ObOnSilO des\0 
economicas do paiz, mas que tinha do outro at•tigo, a Mesa o intm•pretou do mo1lo mais 
lado a.s construccücs tlc estradas 1le ferro; não llbcro.l, acceltan_do a.s emendas; mas devo 
qui r. fuzel-o sem ouvir a opinião do S. Ex. chumnr a nttençao do Sonndo para a mataria. 
S. Ex. dignou-se de concot·dar o achou a iudi· 
~o llCceita.vel. Ouviu os outros membros o Iii&•. Antonio Docnn diz que o 
da commlssiío e est;io todos do accordo. honrado senador pelas AlagÕil.:lrolilrlu-se 110 

Sabe que na C11mara ha tenilcncia para isto. !lllrccet• d" cornmissiio do obras publicas aro· 
A Camara estit no empenho 1lo amparar as ~peito dns Estradas de l'crt•o de Cataliio a 
eetmdas de Jerro que tcem meles do vida, sem Palmas e de Caxias a Cajazeil•as, que f11z 
entretanto fuzor mal IiquellllS que niio con· oluecto do pat•ecet• cm discussão. · 
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116 ANNAES DO ~J>:NADO 

Julga necessario prestar no Senado um os
clareoimento que, por corto, ollo não neces
sita, porque consta do relatorio do Minlstorio 
da Industria e Viação, hn poucos dias distri· 
buldo nesta Co.sa. 

. A Estrada do Ferro do Catalão a Palmas ó 
considerada pelo Ministerlo tia Industria e 
Viaçiio uma obra do grande interesso publico. 
Diz o Sr. ministro (lu): 

« De Catalão n Palmas, n estrtl.lla de forro 
liga t•ó. o sul ao norte do Brazll e tort>, cm 
futuro proximo, movimento considora.vol.)) 

Esta informação do honra<lo ministro calou 
no espírito da commissüo, que lambem teve 
em vista que os trabalhos desta estrada de 
ferro niío podem ter um andamento regular 
cmquanto n Estrada de Ferro Mogyana não 
terminar seus trabalhos, porque disso de
pende o transporto do material para a estrada 
de ferro. 

Assim mesmo, os trabalhos estiio adennta
dos ; o governo jiL npprovou os estudos de· 
tlnlttvos do primeiro trecho na exteneilo de 
100 ldlometros. 

O ponto iniolal do traçado é n cidade do 
Catalão, que se acha situada .na altura de 
860 metros, 

Constam do relator lo do Sr. ministro os e•· 
tudos feitos. 

A respeito das condições · teclmicas, pouco 
diró., porque o Senndoj{l tom perfeito conhe· 
oimento das informações prestãdas pelo Poder 
Executivo. 

Mas o que ó tóra de duvida, ó que os 
trabalhos niío teem tido,o andamento necea. 
1111rio, níío por culpa da companhia, ml!.8 por 
clroumstanclo.s que dependem de outras em· 
prezas para o bom andamento de •cus tra. 
balhos principalmente a censtrucção da Es~ 
trnda de Ferro Mogyana,quo,segundo Informa 
um nosso coUega, esse trabalho só póde llcnr 

Portanto, ha uma cnusa cxtranl1a ó. von
tade da companhiiL, quo tom embaraçado 
um capital elevado do 1.307:000~000. O pro
prio Poder Exooutllo reoonhoce 'que as con
dições goraos e eeonomlco.s do palz e a dif
ficuldadc em ndquil•il• tr"bnlhadores toem 
sido verdadeiros obstnculos para que a compa
nhia aprosenta.ao no prazo estipulado usobrns 
concluídas. 

o Sn. JoAQUI~t Cnuz - E ultimamente, 
devido uo grande inverno. 

0 SI\. ANTONIO BABNA declaro. que tom 
ra?.iio o honrado son01lor; o grande inverno 
inutllisou até multas obras do arte. 

Portanto, o parecer da commlssiio do obras 
pu bllcas do Senado justifica-se nas informa
ções do governo. 

A commissilo não podia deixar do attcnder 
a esta ompreza, porque somos o lntcrv.rete 
dos sentimentos do Senado que desejo factlitar 
todos os moi os para que estes melbornmen·tos 
matcriaes, que siio de alto alcnnce para o 
nosso palz, possam realizar·se, mesmo abrindo 
milo de certas oírcumstancíus para favore· 
cel-as cm tu1lo e por tudo. 

0 Sa. COELIIO III CUIPOS-'-Mo.s fica provado 
quo n prorogo.cão ó improllcua. 

O Sa. ANTONIO llAENA entende dar estes 
esclarecimentos, muito pela rnmn, mesmo 
porque não precisa maior demonstração para 
o Senado resolver em sua sabedoria, porque 
pareceu-lhe que o honrado senador pelas 
Alagóas deu comonindaduvidosa nexlstencia 
dos trabalhos da companhia da Estrada de 
Fel'ro de Catalão a Palmas, que lbo parece 
de grande nlcnnce para o progresso e engran· 
decimento do llrnzil. 

Tenho concluldo. '(Muito b•m.) 
Ninguom mais pedindo a palavra, encer· 

ra-se n discussão. 
concluído para 1895. · 

Sem este melo de transporte, ó imposslvel O 81•. Leite e Oltlclca (pala or· 
levar os materlnes para o lnlclo das obras, dom) requer preferenoln na votaçiio para a 

A cemmlssilo, portanto, teve toda a equi· emenda que otrereceu. 
dado para com a companhia,quejá tem os ••· E' concedida a preferencln. 
tudos feitos e que, sl não tem feito bom o Vota-oo e é approvadn a emen,la do St•, 
prlvllcgio concedido, ó devido a cnusas inde- Lelts e Oiticlcn, ficando proiudicndas n propo-
pendentes do sua vonta,Je. • 

Em segundo togar, 0 orador refere-se ú. Es· slçiio ~a Camartt dos Deputados e a emenda 
t d d F d C · c J · do Sr. Coelho e Campos e outros. 
ra a e erro e Ulllll n a azetro.s · E' n proposlniio, usslm emendada, adoptada Esta companhia niio está em embrião, ' 

estó. rormadti e dispõe de um capital de para passar a s• . discussão. . . > 
1.397:000$000. O Sn. LE!TIIII OiTTICICA(pala:órdem) requer 

O sr, ministro da Industria e viação ln· dispensa de interstlclo para a 3~ discussão da 
forma que, devido ó.s condições gemes e proposição. . : .: 
eeonomlcas do palz e ó.s dUnculdndea com que Consultado, o Senado concedeu dispensa. 
em principio luotou n companhia para obter Procede-se ó. votação das .materlas cuja 
tralii>lhadores apropriados o. este serviço, não dlsoussiio doou encerrada. ' 
teem os trnblllhos de construcção progredido E' approvadn em discussão. unlca o. roda· 
~0111 a pr•teza que seria para desi\jo.r, cçiio do projecto do Senndo; .. ll, 29 do 18941 
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modificando a. resolução de 23 do setembro do 
1795, sobre o montopio dos officio.os dn nrmnda 
e cla.sRcs n.nnoxns. 

E' approvnda em 2• dilcus~"lo " proposição 
da Cnmara dos Doputa•los, n. 20 d" 1804 
o.pprovn.nrlo e consi!lero.ndo como lei~ do p!Liz: 
com todos os elfeitos, desrle sua dccretaçiio, 
os decretos ns. 1.594 A, 1.594 B e 1.594 c de 
4, 6 e 7 de novembro de I89:l e ns. 1.682 do 
28 de fevereiro, 1.687 e 1,688 elo 17 de março 
do corrente anuo. 

A proposicão é adoptada. para passar a 
3• discussão. · 

Esgotadas ns matarias da ordem do dia, 
volta.·se 110 expediente. 

E' approvado o requerimento verbal do 
Sr. Coelho Rodrigues pedindo a retirada· do 
em que solicita. informações do governo sobro 
o emprego dado no fundo do gnrnntia dos 
bancos omisS<lros depositado no Thesouro 
Federal. 

Votn-se, e é rejeitarlo o requerimento do 
mesmo Sr. Coelho Rodrigues pedindo diver. 
sns informnciies sobre a commissiio nomendn 
em execução rlo nrt. 8• elo contrato nppro· 
vndo pelo decreto do 15 de julho do 1890. 

O lllr. Leite e Oltlclcn pede ao 
Sr. presirlente que informe si o Sr. Leopoldo 
de Bulhiles, que se ncba ausnnte, jó. foi sub
stituido na Commissão de Finançns, o no caso 
nega ti v o requer a nomeação de quem substi
tua aquelie Ulustre senador. 

N. 20, do 1804, prorogando, por dons annos, 
o prllZo c"ncedido à Companhia do Vla·furrea 
do Ribeirão a Bonito, em Pornamhuco, para 
conclusiio do suns obras; 

N .. 15, do 189·1, autorisnndo o Poder Ex· 
ecutivo lt abrir o credito necossnrio vamo 
pagamento dos serviços tle stenogt•n.plua, re· 
dacl)l1o o publicnç11o <lo debates do Congresso 
Nacional. durante o tempo dns prorogações 
ela actual sei!siio legislativa. 

Levantn·se a sessão á I '!. hora da tarde; 

108" SESSÃO EM 13 DE OUTCBRO DE J8Q4 

Presidencia rio Sr. Ubaltlino do Amaral 
(oicc-prosidemto) 

SUM~[A.IUO- Chnmndn- Lo\turtL 1ln. ACtn.- EXP .. 
nntNTI~- DIIICUrlln o projecto do Sr. J,elto e Oltlalc& 
- Onmm uo orA.- 3~ dl!ICIIIIS.iio do projecto llxando 
tL (orç-IL dtl terriL-DfscurRu o emllnt!A tln Sr. Pires 
Ferroirn.- D!AcnrMn tlo Rr. C:~.tt1ndn.- EncorrtLmonto 
dn.dlscn!l~ii.o- 3• il!MCUR.~iio dn. propo'llciiu n. 30-
DIRcnn;o fi nmendn. rio Sr. J.oltr~ e Oltlcl~n- Encor
rnmonto dn. cilRCUMAiio- Bncorrn.mnnto di\ dlacussiio 
dn. pro jiOMiçiio n, 28, do t~04 - 2"' diRCUIIMito dn. pro .. 
polli')iio D, 20- DlscurRoll doa Sra. Dnenn, ProR!den~ 
o Lu~to o Oit!cicA- E:ncl'lrrl\lnento 1ln diRcuiiSito -
EnaorrntMnto rl11. dlaeusfti'i.o d" propoaloiie n. Sã -
Oraem do diA 15, 

O Sr. Pre•ldente nomeia para 
substituir o Sr. Leopoldo de Bulhões o Sr. 
senador C. Ottonl. 

Ao melo·dia comparecem os Srs. senadores, 
a saber: Uhaldino •lo Amaral, Joilo Pedro, 
Gil Goulart. Joiio Neiva, Catunda, Joaquim 
Sarmento, Francisco Mnch .. do, Antonio Baena, 
Manoe! Barata, Pires Ferreira, Cruz, No

Ninguem mais pedindo a palavra, o Sr. guoira Accioly, Joiio Cordeiro, José Bernardo, 
Presidente designa para ordem elo dia 13: Oliveira Galviio, Almeida Barreto, Joaquim 

3• discussão da proposta do Poder Exccu- Pernambuco, .Joíio Bnrbalho, Rego Melio, 
tivo, tlxan•lo as forças do torra para o oxor. Leito o Oiticica, Coelho e campos, Mancai 
cicio do 1895 ronvortida em projecto de lei Victorino, VirgllloDamasio, Eugenio Amorim, 
pela Camarn dos Deputados; Sai•lanhn Marinho, C. Ottoni, Lnpor, Call!pos 

3• dita. da proposição da Camara dos Depu· Snlies. Esteves Junior,Abdon Milanez e Silva 
lados, n. 30 de JB94, concedenrlo á Companhia Canedo. 
Estra•la de Ferro Alto TD<'.antins, cessionar•ia Abre·•o a sessão 
dn de Catai ii o a l'alrnns, · prorogaçiio, por um , • . , - • h d 
nnno, do prllZo estipulado par•a 0 começo das E lida. posta em uisoussao, e, nuo aven o 
obras dCL Estrada de Ferro do catalão a Pai· recl~moções •. dá·se por appr•ovada a acta. da 
mns e de seis mozes á Companhia Gorai do sess11o anterror. 
Melhoramentos no Maranhão para a conclu· Deiltnm do comparecer com causa part!ci
súo da l~strada de Ferro do Caxias o Cllja- pada os Srs. Gomes do Cnstro, Cunha Jumor, 
zeims; Coelho Rodrigues, Almino Alfonso, .Joaquim 

2• discussiio elas proposições da Camara dos Corrêa, Mossí11s do Gusmiio, ,Leandro Ma· 
Deputados; elo!, Raso. Junlor, Domingos Vicente, E. Wan~ 

N. 28, do 1894, concedendo 1\ companhia denJ(OiJ(, Aristides Lobo, r.onçalves Chaves, 
Industrial o do Construcçl!es Hyclmullcas Joaquim Fellcio, Prudente do Mornos, Leo
prorognçno do prazo, JLtó o mez ele maio elo polclo do BnlltuoA, Jonquim elo Souzn, Gene-
18\18, para serem inicia•'•• as ohras do porto roso Ponco, Aquilino do Amarnl, Stmtos 
de .laragu~, no Estado do Al11gôas; Ancll'aclo, Raullno Horn o Pinholro Machado.; 
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118 A!INAllS DO SENADO 

• E som"'""" pn!•ticipadn os Srs. Ruy D~r· 
bm&, Q. Bocn.yuvn, Rodrigues Alvos, .roaqunn 
Moutinho o Ramiro Bat•coilos. 

0 SJt, !• SEOIIETARJO dil conta 

missão, ilCmO!IRtrOU qUO OS projecto~ em dis• 
cussão 111> Camarn dos Deputn~es sobre este 
nssumpto nüo tinham relação absolutamente 

do sCoNUJnte com o que devia ser a lei organica do casa• 
mento civil • 

EXPEDIENTE 
Do filete, trata-se de dar a cote pniz a gra

tuidatle de casamento civil que li umt~ dis· 
posicão constitucional ; ao mesmo tempo trn· 
to.-sé de fiiZCI' com quo a população nccelte a 

Te!cgmmma expedido do Angra dos Reis, Instituição civil rlecretada pela constituição 
em 12 do cor1·ente, assim concebido : politica dn Republica, terminando esta os-

Presidente de Senndo- Rio- Embora os- pccle de Iuctn que SQ abriu com a institulçiio 
tcjamoR sciontcs que esst1 suprema corpornçilo religiosa, de modo 11lmpcdir que a. institui· 
miuo. pódo fl1zor no sentido de ser respeitado ção civil soja uma reali~ndo, cumprlnde·so 
o rllroito de voto no llsta~o do Rio do Janeiro, o preceito constitucional. 
communhmmos que mais uma vez vai n le! o Senndo sabe quo o orador manifestou 
ao r d•srospeitnda. Viio reproduzir-se neste suas ldéas neste assumpto, tendo como pontes 
munlcipio vergonhosas acenas como na Ultima capitncs a grntuirlade, a fncilldado no modo 
eleição do 15 de julho. No dia 14 do corronto de contmhil' o casamento o no mesmo tempo a 
proceder-sc·ha no Estado do !tio a eleição mu· respeitabilidade quo a lei civil devia c:dglr 
nicipai. das autoridades que Interviessem neste neto, 

.lu chegnrnm aqui Doputndos csta.duncs que, go.rantindo dessa modo a instituição da tllml· 
1111 imjlOssibilidndo ~onscguil•nm mnio.ria clei· lia bl'!lzileira. 
çi1o,trouxoram eontmgente força pollclal quo Por occnsliío do discutir o parecer da com· 
acnbn. se1• distrJbuida secções olcitoraus. ln· missão lastimou que o Brazil continuasse 11 
fundem terror. Como cidadãos !amontamos a viver fóra da lei constitucional, visto que 
dcgrad<";iio a quo chegou este estado na a- por um Iodo o casamento civil sendo .~rratu!to 
ctun! administraçiio. na forma da Constituição estava. sendo onero· 

Cotno hrazi!eiros c republicanos sentimos sarnento pago, e cm segundo lugar que a fa
por~ueostamos convencidos do quoa Republica mi!io. brazileira se estava. constitumdo em 
sorá umu verdade quando for tamboJD vor· gmnde Jl&rte !Ilegitimamente, o quo seria de 
dado o diroito do voto. graves mconvoniontes pura o futuro. 

Dirigindo· nos a essa corpornçiio tomos ape· Ncssu occo.•iiio partiram de diversos lados 
nas por fim fa>.cr a naçiio sabcdor11 do modo conselhos de que o orador elabornsse um pro
porque o povo lluminonso ó osbulbado dos jacto, otrorccendo-o ao Senado o prescindindo 
direitos gm·antidos pela Constituit.ão.- Dr. de dar esta tarefo. á commissiío, como tinha 
Joito Braga,- 1/ol/anda Juni01·,- Vioi•·a da pro~osto • 
.Roc/,a.- ,1/i>·anda Unrral1y.- Capitão Sil~a "'este mesmo dia começou n elaborar o 
.líetlo,-Manocl Martins de 0/ivcira,-Major projecto, mns detcve·se deo.nte da r!imculdade 
Jol!o AliiiCilla Junio>·.-capltiloMnllool Jurdl!o. de ncommodar a lei rio Congresso Federal o. 
-Inteirado. appllcar·se ás autoridnues cstaduacs, JlOr· 

ToiegJ•amma expedido do Desterro, capital quem ~evin. correr o processo. 
do Santa Cuthariuo,datndo de 12 do clrrentc, Confessa no Senn.do quo rlcsanimou tle clle· 
assim concebido: gnr a este objectivo, c foi esta. a t:,nzão por 

que demorou11tri ago1•a n np1•esentnr;no do pro· 
PJ•osidento Sono•lo-Rio, jacto quo estava quasi elabol'!ldt> completa
No municipio de Campos Novo> não se pro- monte, faltando unicamente este ponto. Fo

cede.n a elolçiio pam senador federal em 9 de l!zmento plldo cbegat• a resolver o problema. 
setomuro, fica assim explicado. não remessas de decretar a lo! do Congresso de modo que 
~>Utbonticns senadol'.-11. Lu=,governador.- possa ser ndoptatla a disposição constitucio
A' CO!nmissiio do Const!tuiciio e Poderes. nal que manda que a justiç11 local seja dls-

0 S "" . .• 1 - h tribuida por juizes cstadenes. a. ~ BECHE1Amo ucc ara que nao a Resolvido assim a dllllculdatle 0 orador 
pareceres. ouviu alguns dos collcgas.mnis c~mpetentes 

nesta matcrla e entre esses os Sr: senadores 
Campos Saltes, quo fol.autor do projecto sobre 
o casamento civil, o· Sr. Q. Bocayuva, que 
ora membro do governo provlsorio que o de· 
cretou e o honrndo collega Dr. Mnnoc!. Vlcto-

O l!iiiJ'. Leite e Oltlclen começa 
lembrando ao Sanado que ha algum tempo 
justificou uma indicnção oll'erecida á sua 
IL}lreciaciio no sentido do ser Ol'ganisndo um 
JH'ojccto do loi, qno regulnsso o casamento 
ch'il . Dovc rocm•tlnr.se tnmbom de que, do
!Oidth• 11 indicu1·ão com o parecer da com. 

~u~ ~~~e~~,q~~~~s: i:~~~~~~:~ag;:~;;. 
11 considora(•Üo do Senado. Disponsa:so: de o 
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Justificnr. porque ,ió. o fez po1• duas vozes; pro
cisa, com tudo, antes de concluir, dizer algu
mas palavras relativamente ó. ultima dispo
sição do projecto, que não foi ainda justifi· 
cnda, 

O art. 9' do projecto autorisa r~validar os 
casamentos feitos ató bojo depois do decreto 
que instituiu o ciUlamonto oi vil, fazendo-o 
entrar nas disposições da presente lei revali
dada com e>cripturll do contracto autorisado 

E', portnnto, o pedido que f!l7. pnra o anda
monto mnls mpido dn lei, foL•çnndo no estudo 
ÕIL ffi!Ltcrla, para. quo a,q db:IC:ussües possam 
illustra.r o a.ssumpto, chegando IL um accor~ 
do, podendo o Senarlo remettoL' para a outra 
Camnra o projecto mesmo nestn. sessão, pot•· 
que vem trnzer n. exccur;iio rlc uma. disposi. 
ção legal; uem ó possivet continum~se n. pa· 
gar o casamento, que ó gratuito pela Consti
tuição. 

pelo juiz. O Sn. SALDANU,\ MARINllO-.IiL ou suston-
0 Sena<losabe que os govcrnosdosdivorsos toi todll o;sa doutrina. 

Vem ó. Mesa, ú lido o, cstanrlo n.poia•lo pelo 
numero rle assignntu1•as, voe a imprimi!' 
para entrnl' nn ordem dos tt•abnlhos o se
guinte 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1,' O casamento civil, rcconhcci<lo pelo 

art. 72, § ·1', da Constituição Federal, con
trabo-se por acto registrado no livro de 
notas do tnbelliilo do municipio da re,i
dencla dos contrnhentes, com nutorisação 
do juiz sob cuja jurisdicção servir o mesmo 
tnbelliiio. . 

p11izes teem necessl<lndo do fazer algumas con
cessões sobre ó. população quando tem do 
pasmr para sy;tema radlcnlmente OPJlOS!o, 
Todas as leis que conteem medida radical
mente opposta ó.quella que estava em ex
ecução, teem sempre um prazo o, terminado 
este,muitas vezes énecessnt•ioconcedor-so uma. 
nova prorogação. Por exemplo, a lei da nave
gação de cabotagem teve dons annos de prazo 
e nlnda tivemos necessl<lndo de prprogai-a. 
Quanto á lei do casamento civil, a reforma foi 
desde logo posta em execução, não houve 
prazo para que e esplrltopubllcose preparasso, 
Hojo não se invalida esta disposição e apenas 
se exije que os casamentos leitos contra esta 
reforma venham a ser revalidados, inutill· 
sando assim os inconvenientes que podiam 
provir para a famllia om consequencla da § 1,• Aquello• que pretenderem casar-se 
sua constituição Ulegal. dirigirão ao juiz a quem competir autorisar 

SI este projecto tiver 0 fortuna do ser 000• o cnsamento uma petição em que declarem : 
vertido em lei, o Senado comprebcndc a si· a) o nome dos contrahentcs, sua lda<lc, 
tuação em que vao tlcnr o palz. naturalidade., resideneia, ílliação e profi;siio 

0 Sn, SALDANIIA MARIN!Io-Apolado. do nubente; 
b) resi<leneia dos paes, onde morreram si 

O Sa. LEITJC E OtTIOIOA-Com um pouco elo forem lallccidos e a data do fallcclmento; 
condescendencia poderá o governo entrar em c) não haver impedimento para o caso.
nccordo com o lnternuneio que ó o chefe de manto, si tem autorJSação dos paes, no cnso 
todas as congregações religiosas, allm de que de ser menor algum dos contrabentes, ou do 
os polires não façam casamento algum l'Cll• juiz de orpbãos, si algum dos nubentes esti ve1• 
gloso sem a certi<lilo do contracto do cnsn- sob a jurlsdicçiio de;se, 
manto civil. Isso niio entende na<la com o § 2,' Em despacho a ossa petição o juiz 
preceito religioso e esta iucta entre crenças mandará publicar orlital por oito dias, annun
llcará completamente rlesfeita. clando o pedido c conv1damlo os que sou-

Não cr8 que os membros de qualquer crcn- berem de algum impedimento a vir apreson
ca religiosa deixem de exigir este documento tal-o pol' emborgos no cnsamonto. no pl•nzo 
e sendo assim a l'eforma vem perr.ttamente Indicado. 
entrar na sociedwle brnziieira e o casamento § 3,• Decorrido o prazo sem opposiçiio, 
civil será sempre instituição Ngular e impor- serão os autos conclusos ao juiz, o qual auto. 
se-ba á celebração de qualquer casamento risará o contracto quo será lavrado _den}ro 
preosdendo á lnstltulçilo re!iglosl, dos dous mezes sognlntes a essa autol'ls<tçao. 

E' tampo de ac~tbar-se com os males que § 4.' Si os contrahentes residirem em mu
affilgem o palz, com as especulações que por nicipios di!ferentcs, devo cada nm delles 
ahi andam que merecem n attençilo do Sena- requerer a autori~açiio do juiz, do ~cu dom!· 
do livrando-se a população das oxigenci!IS cilio, podendo o pai ou pc;soa a cuJa guarda 
que estão sendo feitas em nome da lei, quan· estiver a nub~nte requerer cm nome dest<!; 
do a lei cllz com todas as lottrns que o casa- o contracto SOl'" passado nas not<ts do tabelhuo 
mento será gratuito, E' um• 101 organica protbrido pelos contmhentes, devendo, neste 
que vae tirar o palz do. pressão em que vive caso, consbn• no contl'llcto o thcto da autori· 
de plll(ar o que se lhe exige ou de constituir snção do jui?., transcrlpto pm• extenso o deR· 
n 11\milla illegalmente. pacho que n conceder. 
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~ s.• A' petição. para ser nutorisado o casa· emolumento de 5$ pela certi•lão da escri· 
mCnto. dc\·o acompanhar uma. decla.rnç;1o 11e ptur1t. qu~ dnrão sempre á pa.rte, bem eomg 
tres teStemunhas, com ns firmM reconheci•la.• o emolumento que esse funcclonario houver 
por tabelliiio. de que conhecem os nubcnte• o pago pela folha ou folhas do livro em que 
amrmam niío haver impedimento. quo os houver lançado a e•criptura, na fórma da Jel 
inhiba de casar. A affirmaçlio reconhecida proccsoual pela qual ello se reger. 
falsa ó sujeita iL• pcnns do nrt. 338 do Codigo § 1." E' sujeito iL pena disciplinar de 50$ do 
Penal. multa erlo cinco a30 dias desuBpensão otabel· 

Art. 2.• Si durante o prazo do edital for liilo que se recusar ~ lançnr & escriptura de 
nllegado algum impedimento, o juiz mand:!rà casamento autorisndo, ou infringir as dispo· 
juntar nos autos a nllegaçao e ordenara a siçõe, dn presente lei .. 
exhibição da.< provas do impedimento alie· § ~.· E' licito no tabelllão pa.•sar a escri· 
gado, com o mesmo prazo dos embargos nas ptura fóra do seu cartorio, sóinente quando 
acções summarins e nos termos de direito. solicitado pela parte lntereasada,regultindo.se 

§ 1.' A allcgação de impedimento que se então pelo ref(imento das custas, quanto á 
provar não existirem e houver gido,feiUt sem diligencia pedida. 
fundamento. sujeitará qu.om a fizer iLs penas Art. 7.' Em tudo mais quanto diz respeito 
do mesmo art. 338 do Cod1go Penal. ao casamento. re!rUiará o decreto n. 181, de 

§ 2.• o juiz poderil exi~ir. "'"·officío, provas 24 de dezembro de i890. sendn o governo 
em contrario, de algum impe<limento de que autorisado a, no regulamento que expedir 
tiver sciencia ou chegar ao seu conhecimento para a execução da presente lei, codlftcar 
sem ser por allegae<io escripta ou reduzida a todas as disposições para regerem o casa-
termo. mento. · 

§ 3.• Provado impedimento que, segunrlo a Art. a.• No caso de lmmineneia de morte é 
lei civil. seja causa de nullidade para o casa- licito lo qualquer autoridade mandar lavrar, 
menta, o juiz pronunciara a impossibilidade pelo seu eacrlviio, auto do casamento, assi
deste para os e1feito• do direito civil, prohi· gnando-o cinco testemunhas, juntamente com 
blndo a união do• contrahentes ·e publicará a a autoridade, esse auto seriL remettldo, no 
senrença por edital. caso do fallecimento do conjugo doente, ao 

Art. 3.• Conceolida a autorisação par,, o juiz competente para autorlsar o casamento e 
casamento, . os nu_bente,; podenio compare~r este, olepois de preenchld11s as formalidades 
perante o Utbellu•o " fazer passar a escr1- da presente lei pelo nubente sobrevivente, 
ptnra de casamento, r!a qual constarão ns mandará lavrar o contracto no livro do 
âeclar.oçõell faltas na peticoro para a autor!- tabelliio. contracto que vlgorariL para os 
a~, o despacho que o autorisou. o redmen elfeitos rle direito, depois de asslgnailo pelo 
em que vilo viver os nubentes, podendo ser juiz e pelo sobrevivente . 
abi feitaS as restricções quanto ao regímen Art, 9.• Os casamentos contrabldos rellgio
commum.subentendido este para o casamento somente, depois do ~ecreto n. 181. de 24 de 
quando não houver declaração em ·contrario. de1.embro de 1890, atá á rl~ta da presente lei, 

Art. 4.• São competente• p~ra autorisar o e sem as formalidades do mesmo decreto, pode· 
C'lsamento os mesmos juizos competentes para rilo ser revalidados como contracto nos termos 
todos os actos dajurisdicçfio especinl de casa- da presente lei, servinrlo de prova neste caso 
mentos, de nccordo com a lei processual que a certl•l•io do casamonto religioso. 
adopta':_ C::W•. '!lm dos Estarlo.• da Republica, " Sala das sessões, 18 de outubro de 1894.-

Art . .,. O!!iJUI~s ençarrt~gados tleautor~88;· Leite e Oiticica, .. ManooL Victorino.-F. Ma .. 
os casamentos sao obrigados a enviar ao JUIZ chado, _ J. Kntundn. _Antonio Baona,
secc1onal de cada E>tado um mappa mensal Saldanha Mnrinllo 
dos casamentos eft'ectua<los, aftm do ser, no • 
juizo seccional, organisado semestralmente o 
mappa geral dos casamentos em caola Estado. 

Paragrapho unfco. Os juizes seccionaes re· 
mottllnio, dentro do mez seguinte ao ultimo 
do semestre. o mappa geral dos casamentos 
no Estado do sua JUrisdicçiio, á repartição 
d11 estatística, por intcrme liú do ministro do 
interior. 

Art. 6.' E' gratuita a concessão tia licença 
para o casamento, bem como o ian~amonto 
da e;crlptura no registro rio tabellifio, mio 
cabendo ao juiz ou 110 tabolliüo emolumento 
al~um por esses netos (nrt. 74. §·I", da Con· 
stltulciio da Republica). Ao li<bcllliio cabe o 

ORDll:~! DO DIA 

Entra em 3• r\lscussi\o com as emendas da 
Commlss;io de Marinha e Guerra, approvadas 
em ~·.a proposta do !'odor Execut1vo, ftxnn· 
do as ror~I\S de terrr. p&m o cxerclcio de 
189:i, convertida em prqjeato .de lei pela Ca· 
m111'a dos Deputados;. . · · 

' .~ .... .. ·-' 

o Iii a•. Pire• · "F<;rrelrn aÔmbate 
ns emonrlas apresentadas. pela Commlasão de 
Marinha o GueJ•ra. sobro:a..tl:raçiio das ~orcas 



8B8B.IO IIII 13 IJB OUTUHRO DE 1894 121 

de terra, e o faz com grande ontiHfiUJiln, nnnHRo no governo um chel'o mllltnr nno du
mesmo por fiuer porte dnquolla oorn· vhlnrls lil.zur nl~tumn conr.oHHno, qunnto 11 ro
ml~o, com a qual está cm complota dlvor· dnr.çno do \"'nçn• pam o oxorclto, mns tm
genDia nesta matorln. tnnrlo-so r n sulr•tllulçno rlo um governo 

Podln entrnr na analylltl de onda um elos mllilnr• por um elvll, o de oplntno que este 
considerandos apresentados pela llluatro rlevo ser• corcurlo do teclas nH garantlns. 
commlssiío, prlnclpolmento sobre nqnollo em Vem oí Mesa, ó Ilda, apoiada e posta coo-
que a!llrJ!Ia ao Senado que BR clrcumstanclo.a junctnmento em dlscussao a seguinte 
do patz I!!" as mals1llvoravols e que por e11110 
motivo nao precisa de um exercito grande, 

Sebre este ponto dlroí apenas, quo nlnguom Emenda 
se llluda e tenham em vista os 1llotoa que 
fornm presenciados durante a revolta, quo Rllatabeleçam-se 08 11§ 2' e s• da preposta 
11 o palz contasse com um grande exercito do e:recutlvo. 
niiO teria feito tão grnndes sacrlftclos. , 

Tratando sobre o ponto principal, bto 0, Sala dns Sll!ISÕeS, IS de outubro de 1894.-
da reducçiiO que se pretende fnzor no oxer- Pires Ferralra. 
cito, o orador entenrte que esta medida 
torna-se inconveniente, attendenrlo-so á O liir, .Jonklm Ontundn con
n••sessidade que o paiz tem de um ererclto bate as opiniões do seu collega que o prece· 
aufflclente, bàm dlsctr.llnndo e erorcltado nas deu na ti'lb.11na. 
armas para defende -o do Inimigo sempre Entende que quando se trata de nugmentar 
pro\-avel de um ou de outro lado, nesta ou a Corça publica, a força permanente, deve-se 
naquella fronteira. mostrar a necessidade aesse augmento, ne· 

POde aftlrmar que, si o ererclto fosBe ceasldade que b sempre de ordem externaà'!J': 
elevado ao numeM de 50 a 60 mil homens, b sempre em consequencla de probnbUld 
atada assim nno poderia ser ccnslderndo de confticlos com o estrangeiro. Sebre este 

1 gronde, em relnção á ertoncno do paiz o á ponto o illustre senador passou rapidamente, 
au& '(lOpulnçiiO Ouendo pesar toda a sua argumen!açiio sobre 

A 16m desta• conslderaçoes Iom bra ao Sena· a necessidade de forQ& do. exercito perma· 
do que pouco tlllta para que o governo da nentll para conter movimentos armados que 
Republica soja ontre11ue as mnos do um civil, podem ser reproduzidos na RllpubUca, 
qne nno deve ftcar de .. rmndo prora defesa O orador pensa de modo contrario, e acha 
doa grandes e elevados interesses que lhe vão que uma nação não H: deve armar para con· 
ser condados, e 6 por l•sc que o orndor como ter revoluções passiveis em seu seio. A' me
•enador e militar deseJa ver restabeloclrlo o dlda que augmenta a força augmentam·se as 
numero do pmçaa pedidas pnra o erercito probabilidades das revoluç~lll. 
peln Cllmarn dos Deputados. Enten·le quo E' 1lloto incontestavel que as revolnQ!Ies 
niiO d posslvel ncgnr meios de dofesn a um demorada•, que trazem gravei! consequenolas, 
governo que pela primeira vc1. voe prestar siiO as revoluções promovidas pela preprla 
serviÇoS ao pnlz, lbrça. armada e quando esta força nãó entra 

Convem que o Cnngre•so Nnoionlll cerque o na revoluçiiO ell& nilo pana de arruaça ou 
cidwliln, qno vao assumir tifo rliiHcll po•lçiio, de motim e por conseguinte a JIOIIcla ó mata 
de tod .. as garnntlns para n hoa exoouçllo do que sulllriente para conter as desordena nos 
m•ndato que lbe d condndo. diversos Es!Bdos. 

Comquaoto haja eate roido do restas nmts- Páde, portanto, asseverar que qu&ndo a 
toiiS com oa POISOS \"lzlnhos, diz o orador, força militar niio Intervier n/18 contendas ln· 
ease f•cto niiO Impede do estnr o Brnzll pr·e· ternas nilo ba-.ern revoluções, 
venldo. Para provar ainda que não ha necessidade 

Deaoonfta sempre destas trooas do amnhlll- de augmentar-se o exercito, o orador lembra 
•lndes, Jenrbran•lo-so rlo qrte rll~<e nmo v.z o o quanto tbl proveitosa a guarda nacional e 
Sr. Dr. Ferreira Viann11, quo, lmlu dar um os batalhoos patrlotlcos nestes ulttmos con· 
JlllSSelo ao Cattete viu numa t•oboleta oolloondn ftlctoe, porque Ouendo justlç& /J. bravura e 
à porta do um botoqnim o seguinte: - Pnz disciplina tlo exercito permanente, nilo se 
entre amigos -o no paiiSIIr, oboo~vou qnro só pOde lllzer que fol superior ó. bravura o 
havia ali! dentro grnncle pancarlm·in. prLtr•rotlsmo com que se bateram os guardas 

Babo que o palz n«o osla nestaH cnndiçllos, noclonoes. Portanto, de um momento para 
maa depois de lautas amahilldndos noio o! lm- outro e em cnso rle necesstrlade dovemos oon· 
possível quo u Interesso duH noçlleo erija 0 tar com ollos e com a policia dosll&ta~oa, 
emprego das armas, o orador niio receia lnvas•iea e ó atóde opi-

Abundaudo em outraq censirlcr·nçOoa, o nillo quo a niiO ser o EsuLrlo do Rio Grande do 
orador termina nmrmaudo que, st conll- Sul, nin~uom podor~ do boa Iii sustentar que 

SUiclo Vol. lV 1Q 
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qualquer outro está. sujeito """ mesmos ex- Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se 
ces;os de hostilidade com igual probabilidade a discussão. ' 
de exile. A votação ftca adiada por 1\llta de numero 

O Rio Grande do Sul. como se sabe, tem legal. 
habito• um pouco militares. E' llmltropbe Segue-se em 2• discussão, com c pa1•ecer da 
com duas republicas, uma das quaes vivo Commissão do Obres Publicas e Em prezas Pri· 
oonatantemente agitada de movimentos nr· vilegladas, n proposlçiio da Camara dos Depu· 
mados e tem uma. linha divlsoria. multo tados n. 28, de 1894, concedendo á Companhia 
extensa. lndus~rial e de construccões Hydroullcas pro· 

Por conseguinte, os desordeiros de um e rogncao do prazo, att\ a.o mez do maio de 
outro Estado estão atreltosaeatos iuctascivis, 1896, para serem iniciadas as obras do porto 
que são permanentes naquelles Estados, 0 de .Jaraguó., no Estado das Alagôns, 
adquirem esses arreganhes militares, que siio Nlnguem· pedindo a palavra, encerro-se a 
proprios tle toda a sooieda~e que vive em discussão, ficando a votação adiada por falta 
conftlctos armados e que facilmente se prep&· de numero legal. 
ram para combater e não !encontram dlfficul· Seguem-se succcsslvamente em 2• discussão, 
dadas em armar-se o passar para o territorio com o parecer da commissiio de Obras Publicas 
nacional. o Emprezas Privllegindns, os arts. 10, 2' e 3• 

O orador tllz ainda outras considerações da proposiciio da Camaro dos Deputados n. 2P, 
sobre o assumpte e termina nffirmando que de 1894, prorogando por dous annos o prazo 
a forca que o Brozll tem é mail que sum. concedido ó. Companhia da Via-Ferroa de RI
ciente para sutrocar qualquer insurreição que beirão a Bonito, em Pernambuco, para con· 
porventura se tenha de rlar. clusilo de suas obras. 

Vota pela emenrla da lllustrada commlssão. 
Nlnguem mais }ledlndo a palavra, encerro· O Sr. Antonio Daona pede, em 

se a dlllllussão. . requerimento que vne enviar t\ Mesa, o adia· 
A votoçilo tloa adiada por faltai de numero monto da discussão do projecto até que o Se· 

legal, nado se manifeste sobre o substitutivo do 
Entra em 3• discussão, com a emenda ap· nobre senarlor por Alagôas e, sobre o assum· 

prova<la em 2•, a proposkão da camara dos pto, solicita do Sr. presldQnte algumas ln· 
Deputados, n. 30, de 1894, concedendo formações. 
á Companhia Estrada de Ferro Alto Tocan· 
tios, cesslonaria da de Catalão a Palmas, O Sr. Pro•ldon.te. attendendo ao 
prorogação, por nm anno, do prazo estipu· honrado senador, diz que o requerimento de 
lado para o começo das obras da Estrada de S. Ex., para o adiamento, nilo póde servo· 
Ferro de Catalão a Palmas e de seis mezes li tado por falta de numero. Entretanto, o Sr. 
Companhia Geral de Melhoramentos no Ma· senador poder/L renovar a sua apresentaçilo. 
ranbil.o para a conclusão da Estrada de Ferro Demais, sabe s. Ex. que a emenda substl· 
de Caxias a CoJazeiros. · tutivado honrado senador por Alagôas, ainda 

esté dependente da approv&ção da Camara dos 
. Deputados e, conseguintemente, a votaçiio do 

O Sr. Lelle e Oltlolca, compre• Senado não t\ definitiva como aconteca aos 
l1endendo que a lei em projecto póde soft'rer projectos de igual natureza que teem de se
duvidas na sua. interpretaçiio, apresenta. e guir os tramites regimentaes. 
justlftoa uma emenda subetltuth·a, que tem 
por ftm tornar geral e extensiva ás estradas, 
que tenham completado apenas uma parte de 
aeu traQado, a autorlsaçiio concedida no Poder 
Executivo para prorogaçiio de prazo. 

Vem li Mesa, é Ilda, apoiada e posta éon· 
junctamente 0111 dlscuBSiio, a seguinte 

Emenda 

Accresoente-se, depois das palavras -do 
seu traçado- a~ seguintes- ou secoiio deste, 
na fórma dos contractos de concessão, 

O mais como está. 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1894.

Laito o Oiticica, 

O Sr, Leito e Oltlclcn abunda 
nas considerações do Sr. Presidente em ex
pllcaçiio que dirige ao honrado senador pelo 
Pará, autor do requerimento de adiamento. 

Nlnguem mais pedindo a palavra. encerra· 
se a discussão, ficando a votação adiada por 
falta de numero legal. 

Segue-se em 2• discussão, com o parecer e 
a emenda o11'erecirla pelo. Commissão de Fi· 
tançae, o proposiçiio da Camara dos Depu· 
lados n. 35, de ,1894, autorlsando o Põder 
Executivo a abrir o credito necessorio para o 
pagamento dos serviços de stenegraphia, rc· 
ilacção e publicação dos do botes do· Congresso 
Nacional, durante o tempo dns prorogaçües 
d1uctual ses silo legislativa, ,;. 
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Nlnguom pedindo a. palavra, enoorra·SO a 
dlsoussilo, ficando a votaçiio adiada por flllta 
de numero legal. 

O Sr, Prealdente declara que 
está esgotada a or~em do dia e que dará a 
palavra a qualquer senador que o. queira 
paro. mo.terla de expediente. 

Nlnguem pe~ln<lo a palavra, o Sr. Prcsl· 
dente designa para ordem do dia 15 : 

Volnçilo em 3• dlsouss~o da proposta do 
Poder Executivo fixando as forças de terra 
paro o exereicio de 1895,. converti~ a em pro
Jecto de lei pela Camara dos Deputa~os i 

Votação em 3• dlseussiio da proposição da 
Cnmara dos Deputados n. 30, do 1894, conce· 
dendo 4 Cempanhla Estrada de Ferro Alto 
Tocantins, cessionarla da de Cataliio a Pai· 
mas, prorogaçilo, por um anno, do prazo es· 
tipullido para o começo das obras da Estrada 
de Ferro ae Catalão a Palmas e de seis mezes 
á Companhia Geral de Melboromentos no Ma· 
ranbiíó para a conolueilo da Estrada de Ferro 
de Caxias e Cajazelros. 

V~taçiio em 2• discussão diiS proposições da 
mesma Camara. : 
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Presidencia do Sr. Ubaldíno do Amara! 
(více·pr.,id•nte) 

SUU:O.U.RlO- ChiLm'!,da- l,oltllriL rltL o.CtD.- Ext•J~• 
DIKNt'" - lt11clarnn.çao d11 Sr, Plrns Forruirn.- Dili· 
curNu do Sr. J.eita o Ot&iclca.- Oarm~l no OlA- vn .. 
h.çii.o do projucto llxandu n.tl CorQ'lll de turrn.-Vutnciio 
orn 3& dltcuulin da proposlciio n, J(J, rio tS!I" - Vo
hçiiu Am ~· diacuasiio 1!41 propDslçlin ns. 28, 29 
o 35- Votnçio da propDsiçu.o n, 3d do tHO<I- Dil• 
ourao ll re~uorimanta do ::Ir. Leito o Oltlclca- Bncor
ramonto dll di1CUII8iio- Charul\t!A- Atllamon'o dn. 
votRQiin- DiiCUrla dn Sr. Alrulno Atfonso- Ordum 
do diA- ta. 

Ao melo-dto. comparecem 29 Sr>. senadores, , 
A saber: Ubaldino do Amaral, João Pedro, 
Gil Goulart. Joiio Neiva, Oo.tunda, Joaquim 
So.rmento, Francisco Machado, Antonio Bo.Ano., 
Manoel Barata, Pires Ferreira, Cruz, No· 
gueiro. Aeololy, Joilo Cordeiro, Josó Bernardo, 
Oliveira Go.lvilo, Almeida Barreto, Abdon Mi· 
lanez. Joilo Pernambuco, João Bo.rbalbo, Leite 
e Oitlclca, Coelho e campos, Eugenio Amorim, 
Domjngos VIcente, Saldanha Marinho. E. 
Wandenkolk, c. Ottonl, Rodrigues Alves, 
Esteves Junlor e Itamlro Barcellos, 

N. 28, de 18941 concedendo á Complnhla Abre-ae 11: sessiiq, 
Industrial e de Construcções Hydroullcas E' Ilda, posta em discussão, o, niio I1avendo 
prorogação do prazo, até ao mez de mato reolamnçõesl dil·ae por approvada a acta da 
ae 1896, para serem iniciadas as obras do sessiio anter or. 
porto de Jarogut\, no Estado das AlagOas i comparecem depola ·de aberta a sessão os 

N. 29, de 1894, prorogando por dous annos Sra. Almlno Afl'onso, Manoel Vlctorlno, . Vir· 
o prazo concedido á Companhia. Vla.-Ferrea ile glllo Damasio, La.per, campos Sn.lles e Silva 
Rtbelrilo a Bonito, em Pernambuco, para canedo. .• 
conclusão de suas obras ; 

N. 35, de 1894, autorlsando o Poder Exe· 
cutlvo a abrir o credito necessa.rlo para o 

.pagamento dos servloos de stenographla, re
dacoiio e pu~l!caçilo dos debates do Congresso 
Na.oiona.l, duronte o tempo das prorogações 
da. actual seilSilo legislativa ; 

2• dlscussilo da proposloiio da mesma. Ca· 
, man, n. 36, de 1894, autorlsando o Poder 

Executivo a abrir o oredlto necessarlo para 
oooorrer ao pagamento do subsidio dos depu· 
tadoe e senaaores, duronte as prorogações da 
aetual sessão legislativa. 

Levanta-se a scsslio ás 2 horas da tarde, 

Delxa.m de comparecer com causa partici
pada os Sra. Gomes de castro, Cunha Junlor, 
Coelho Rotlrtgues, Joaquim Corrêa, Messias 
de Gusmilo, Leandro Mac!el, Rosa. Junior, 
Gonçalves Chaves, Joaquim Felicio, Prudente 
de Moraes, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de 
Souza, Generoso Ponce, Aqu!Uno do Amaral, 
Santos Andrade, Ro.ullno Horn e Plnllelro 
Machado ; e sem causa participada os Sra. 
Ruy Barbosa, Q, Booayuva e Joaquim Mur· 
tlnbo. 

O SI\. I• SEOI\ETAJUO dá conto. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Omcto do Mlnlsterlo do. Justiça e Negocies 
Interloreo data•lo de lO do corrente mez, de
volvendo sancclonado o o.utograpbo da Reso
lução do ConATesso Nacional relativo ~ dis
ponlbllldode do juiz de direito .Auguslo Car· 
los de Amorim Garclo. . 

Al'Cbive.so e communique·se t\ outra Ca· 
mara. 
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Mensol(em do Prefeito ilo Dlstricto Fedo
r~!. de 13 do corrente mcz, expondo as ra· 
1.úes pelas quaos negou sancçílo 1i rosoluçao 
do Conselho Municipal, que ndopta medidas 
relativas li licença para inicio de qualquer 
negocio. indu•tria ou cxerclcio de proflssiio e 
á licença para construcç•ics e reparações de 
predios, cujo autogmpho rcmette pa1•n os fin• 
convenientes.- A' Commissiio de Justiça e 
Legislação. 

O Sn. 2' SRORE'I'Aruo declara que níio ha 
pareceres, 

O Sr. Plrea Ferreira pede a 
rectlftcaçíio de um trecho do discurso que 
pronunciou sobre fixação de forças, pubUm•do 
110 Diario do Crmgrc.uo, de 14 110 corrente 
D!CZ, em que affirma que o orador disse que 
o governo actual em militar. 

Garante que não lez uso de,semelbnntes 
palavras, e ao contrario disse, que o governo 
actual não era mUltar e sim civll porque ti· 
nha lllLhldo das urnas, 

O Sr. Pa•ealdente-Sera atteridida 
a reclamação do honrado senador. 

O Sr. Leite e OIUélca vem 
triLZer ao Senndo a narraQiio de uma sorte de 
actos, que constituem a especulação mais ou· 
sada da bolsa, que se tem feito no paiz, e um 
verdlldelro aosalto aos cofres publicas, 

t"i!o fll.lla sómente ao Senado e á Noção, 
falia directamente ao Murechal Presidente da 
Republica para.Jevar·lho a revelação rto que 
fizeram em seu nome sem sciencin. d1J S:. Ex., 
na épocn mais critica da revolução, quando 
S. Ex. tinha o dever de concentrar toda a 
sua actividade, niio já na resistoncia nos Te· 
vottosos, mas na offenslva que já havia to
mado, 

Jl:ntretanto, neste perlodo houve uma lnsti· 
tuição ele credito, que entrando pela porta 
escussa do gabinete do ministro da t'a.zcnda 
envolveu os lunccionarios do Thesouro nas 
teias lmperceptlveis de uma malha, a ponto 
de obter inl'ormnçúes fll.voravels, de se lho 
abrirem todas as portos e·eJla defraudar o The· 
souro Publico em valor superior a quantia 
de 40.000:000$000. 

Além dos 40.0011:000~ da responsnbilldnde 
q110 esta institUi<;iio de credito con>eguiu aJII• 
viar de si, á custo do Thesouro, recebeu, sem 
despender um real, valot•es superiores a 
20,000:000$, volorcs que a hablliOLram a apre· 
oentar-se llojo como mouopolisado•·a do ct•e· 
dito publico, sem cnpltncs, som recursos, sem 
pagar nada, 

O orador refere-se ao Banco do Credito Po· 
pular, bojo Banco Hypothocnrio do Brn.zll. 

I 

Lembr~t no Senado ns nccusaçües que já eram 
feitos a este banco duranto o governo do ma· 
re<'h~tl Dcodoro rla Fonseca, e passa a histo
riar os meios reprovados e da mais delicada 
chimica de que ultimamente so serviu a sua 
directoria pura, aproveitando-se ela situnçiio 
excepcional que o palz atravesSilva, arr,ancar , · 
do Thcsouro Publico uma somma tão fabu· 
losa, . 

Para attestar a verdade de sons asserções, 
o orador apresenta o lê no Senado alguns 
documentos que provam claramontento o 
crime pt•atlcado por nquclla directoria, que, 
aproveitando-se dos momentos mais critlcos 
por que n patria passava, impunha ::no Presl· 
dento rla Republica, que <levia ter o apoio de 
tcdos os brn.zlleiros, actos, que elle proprio 
conf;ssa que, em 011tra qualquer circum· 
stancia nuo se lembraria e nem teria co
ragem do os tltzer surgir. 

O Sn. PnEslllENTE- Peço licença para 
lembrar ao nobre senador que a hora do ex
pediente está terminada. 

O Sn. LEITE E Otrtoto,\ diz que si Itouver 
numsro paro as votações, esperará e tomal'il. 
depois a palavra ; P.l niio houver numero pe· 
dim ao Senado a prorogaçiio da ho•·a do expe. 
di ente. 

o Sn. PRESiDENTE - Ha numet•o para se 
votar. 

ORDEM DO DIA 

Vota-saem 3' discussão a proposta do Poder 
Executivo, fixando as forças de terra para o 
exercicio de 1895, convertida em projecto de 
lei pela Camara 1los Deputarlos. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Pires Fer
reira, restabelendo os §§ 2' e 3 • dn propost\1. 

E' approvada n proposta com os emendas,. 
npprovndas em 2" discussão, o, assim emen· 
dada, é adoptada para ser enviada á Gamara 
dos Deputados, indo antes á Commlilsílo de 
Redacçiio. · 

Vota-se em 3• <1iscussíio a proposição da 
Camnra dos Deputados, n. 30, de 1894, con· 
cedendo iL Companhia Estra•la de Ferro Alto 
Tocantins, cess10naria da de Catalão a Pal
mas, prorognçiio por um anno, do praro 
estipulado para o começo das obras daEstrarla 
rle Ferro de Cn.taliio n Pnlmas, c de seis mozes 
h Companhia Geral de Melhoramentos no 
Maranhiio para a. conclusão da Estrada de 
Ferro de Cnxins a CIIJnzeiras. 

E' approvada tal .. qual passou em 2" dls· 
cu~siio, salvo n emenda do Sr, Leito o Olti· 
cicn., offorecitln. cm.31· dh;cu~sii.o. 

E' npprovadn a emenda. -
E' n proposlçiio, nssim omcndilda, dovolvidn 

i• Cnma.J•a doR DcputodoR, indo -unte• i• Com-
missão de ltcdacç~to. · , , 

• 



SESSÃO EM 15 DE OUTUBRO DE 1894 125 

Voto.·se em 211 discussiio a pf.ojlosiciio do. 
Cam•ra dos Doputados, n. 28, do 180·1, con
cedendo ó. Companhia lndust,•ial o do Con· 
s!J-ucções Hydraulicas proroguçiío do pr~z~, 
ató ao mez do maio de 1800, para serem lnl· 
eludas as obras do porto JuruguiL, no Estado 
das 'Alagôo.s. ·r. . 

Siio approvados os O.l'tigos da proposiçilo, e 
esta, sendo adoptlldu, posso para o. 3" .. dis-
cussão. , .ct-

Voto.-se om 2" discussilo a proposiçilo do. 
Camaro. dos Deputados, n. 20, de 180·1, proro; 
gando por dou; o.nnos o prazo conccdL<lo a 
Companhia. da Via·Ferren. de R.ibeirilo a Bo· 
nito, em Pe••numbuco, para conclusão de ;ua; 
obras. . • 

São approvados os artigos da propoSLÇilO e 
esta, sendo o.doptnda., pas:m. para 3" dtscus~iio. 

Vota-se cm '2" dlscus•ilo a proposição da 
Co.mara dos Deputados, n. 35,·'de IM04, auto
risando o Poder Executivo n abrir o credito 
necesso.rio prro. o pagamento dos serviços de 
stenogro.phia, redacçilo e publicaçilo dos de· 
bates do Congresso Nacional, durante o 
tempo do.s prorogaçõcs da actuo.! sessão legis· 
lo.tiva. 

E' o.pprovada, so.lvo o. emenda da Com
missilo do Finanças, 

E' o.pprovado.a emendo.. :· 
E' a proposiçilo as;im cmonrlada, adoptado. 

e passa pura 3• discussilo. 
Segue-se cm 2• discussão, com o. emenda. tla 

Commissão do Finanças, a proposiçilo da Ca· 
maro dos Deputados, n. 36, do 1~9·1, autori· 
sando o Poder Executivo a abrh· o credito 
necessario pal'a occorrer ao pn.ga.men to do 
subsidio dos deputados e senadores, rlurante 
as prorogaçõcs do. o.ctuo.l sessão legislativo.. 

Encerra-se a discussilo sem rlcbate. 
Vota-se e ó o.pprovo.da a proposiçilo, salvo 

-a emenda. 
E' approvado. " emenda. 
E' a proposiçilo, assim emendada, adoptada 

e posso. po.ra 3• discussão. 
Esgotado. a mo. teria da ordem rlo dio., volve· 

se ao expediente. 
O Sr. Leite e Oltieien prosegue 

nas considerações que encetara. sobro irregu
laridades que obsel'Vou no contracto estabe
lecido pelo governo rla Republica com a di· 
·rectoria do t!anco Hypotbecario c, depois de 
demonstrar com diversos argumentos a pra
tico. de proccs;os financeiros que condemna e 
que attribue ao Podm• Executivo, conclue 
justitlco.ndo o requerimento que envia 11 

·Mesa. 
Vem ó. Mesa. o seguinte 

llEQUERD!EN'I'O 

Requeiro que se peçam ao governo, pol' ln· 
termlidio do ~1inlstro do. Fazenda: 

i', cópia do contracto celebrado na Directo
rio. GoJ•al do Contencioso do Thesouro Nacio· 
nalont•·c o governl e o Banco Hypothocario 
do B•·azri paro. ~ liqulrlar;iio da divida do 
Banco do Uredito Popular do Brazil com o 
mesmo Thesouroi 
. 2", o. quanto montava cssa divida, o. cspC>

cro çm qu.o ero. representada, a origem do;sa 
o, Sl ho.vm parte em OUL'O, a que taxa de 
cambio foi computada a libra; · 

3•, cópia do todas as informações prestadas 
J?~ias secções do Tho;;ouro Nacionul por onde 
loL procCll.Silda osso. liquldacilo; 

4", cópiLL do contracto teito com o Banco 
H~potbecario do Brazil para entrep da car· 
tmro. bypothccaria, por auxilias a ia voura, , 
da massa do Banco Industrial o Mercantil; 

5", cópia do cont•·acto leito com o mesmo 
banco po.ra transferencla das carlciras do 
Banco da Republica do Brazil. 

So.la do.s sessões, 15 de outubro de 1894.
Lcitc e Oiticica. 

E' apoiarlo e posto em discussão, o. qual en· 
cerra-se sem debate. 

Annunciada a votaçilo, verifica·se niio ha· . 
ver mais numero legal, pelo que se precede 
ó. chamada dos Srs. senadores que compare· 
coram á sessiio (35) c deixam de responder os 
Srs. Joaquim Sarmento e Almeida Barreto, 
que ).lllrliclpo.ram á Mesa. que se rotlravo.m 
por mcommodo.dos e Pires Ferreirn, .. José Ber· 
no.rdo, Abdon Milanez, Eugenio Amorim, Do· 
mingas Vicente, So.ldanha Marinho, C. Ot
toni, Silvo. Canodo e R.amirc B""cellos. 

Fica adiada o. votaç[o par fu.lto. de numero 
legal. · · · 

O Sr. A.lmlno A.lron•o oc· 
cu panda-se de negocias do Estado que tem a 
honro. de l'epresentar, relore-se a ameaças de 
doposiçilo do Dr. Pedro Velho, governador 
eleito do Hio Grande do Norte, expende lon
gas considerações sobre politica gero.!, e ter· 
mino. lendo o seguinte telegro.mma: · 

Mo.manguo.pe, 14 de outubro de 1894-88-
nador Almino Alfonso: 

No.tai-13 de outubro de 1894-Periodico 
opposicionisto. publicou bontem artigos nlo.r· 
mantos, oxtmnhando n tardança da deposlçilo 
do governarlm•,visto todos os actos do governo 
t'edero.l significarem esse plano. Accrescenta
Marecbo.l nilo r leve permlttirque assuma o. ad· 
ministroção o Dr. Prudente, cu,jogovcrnoseró. 
rlictatm•ial, illegitimo. Sabeis que immensa 
maioria da populnçilo o.pola, o.ppiaude o go· 
ve••no do Estado, sendo qualquer perturbaçilo 
impessivel, sem lntervençilo da forço. fil
dera!. 

Hontem o comllllUldo.nte do 34', chamando 
ó. sua casa. o capitão de segurança Seabra, ln· 
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" slnuou dever estar desgostoso commigo, não motores de boatos.- Pedro Velho,.··,gover-
promocão major, e declarou que feita a de· nador. 
poslção,pesslvol por niio ter sido eleito Amaro Nlnguem mais pedin<lo apalavra, o Sr. Pre· 
Cav&leanti, attentos os precedentes:de Sergipe eidonte designa para ordem do dia da sessão 
e Aiagôas,Seabra estaria garantido; procurara seguinte: 
assim alienar inabalavol lealdade daquelle 
oll\cia.l, que agradecendo, recusando a garan· i•·discussiio do projecto do Senado, n. 32, 
tio., respondeu ao·governador sincero apoio da de 1894, regulando o casam,?nto civil~ t:~o· 
populaciio e tbrça e.•taduat, e que pequeno nhecldo poio art. 72, § 4 da ConstltU!çao 
grupo de ambiciosos intrigantes nada por si Federal; 
poderia contra o govei•no legal. 3• discussão da proposiciio da Camara elos 

O commandante declarou haverem tratado Deputados n. 20, de 1894, approvando, e 
em sua casa,, sob.re deposlcão. os represen· como taes' considerando como leis do yalz, 
tantos oppos1oion1Stns. _mn:s deu a entender com todos os ell'eltos, desde sua decretaçao, os 
Jnoorvençã:o do batslhao só com ordem di· decretos ns. 1594 A, 1594 B e 1594 C, de 4, 
reata, 6 e 7 de novembro do anno ftndo, e ns. 1682, 

Leve taes thctos ao conhecimento do mare· de 28 de fevereiro, 1687 e 1688, de 17 do 
chal, com cujo nome jogam ·especuladores, ii· m"rço do corrente anno 
ludindo-o e ao Congl'Osso Nacional. Deixo do •. , . 
telegraphar para a estaç[o do Natal, por falta Levanta·se íi· sessão as 3 horas o 20m>· 
de confiança no encarregado, adepto dos pro- nutos da tarde, 
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