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ACTA EM 15 DE AGOSTO DK 1896 

Presidência do Sr. Joaquim Sarmento 
(3° secretario) 

Ao meio-dia comparecem os Srs. Senadores 
•loaquira Sarmento, Raulino Horn, Francisco 
Machado, Costa Azevedo, Antonio Baena, Ma- 
noel Barata, Gomes de Castro, João Pedro, 
Messias de Gusmão, Rosa Júnior, Quintino 
Bocayuva, Fernando Lobo, Paula e Souza, 
Caiado, Vicente Machado, Júlio Frota o lla- 
miro Rarcellos (17). 

Deixam de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Manoel de Queiroz, J. Catunda, 
Alberto Gouça.Ives, .Justo Oliermont, liene- 
dicto Leite, Cruz, Coelho Rodrigues, No- 
gueira Accioly.João Cordeiro, José Bernardo 
Ahdou Milanez, Almeida Barreto, João Neiva, 
Joaquim Pernambuco, João Barbalho, Coelho 
o Campos, Soverino Vieira, Eugênio Amorim, 
E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, Aíorães 
Barx-os, Leopoldo do Bulhões, Joaquim de 
Souza, Generoso Pouce, Arthur Abreu, Gus- 
tavo Richard, Esto vos Júnior e Pinheiro Ma- 
chado (<;8); o sem ella, os Srs. Pires Ferreira, 
Almino Affonso, Oliveira Galvão, Rosa e 
Silva, Revo Mello, Leite e Otticica, Leandro 
Maciel, Virgílio Damasio, Ruy Barbosa, Do- 
mingos Vicente, Gil Goulart. Lapér, Lopes 
Trovão, Thomaz Delflno, Aquilino do Amaral 
e Joaquim Murtinho (16). 

O Sr. 4'1 Secretario, servindo de Io, declara 
que não ha expediente. 

O Sr. AntonioBaeua, servindo de 2" secre- 
tario, declara que não ha pareceres. 

Senado V. IV 

A meia hora depois do meio-dia, o Sr. Pre- 
sidente declara que, tendo comparecido até 
agora apenas 17 Srs. Senadores, hoje não 
pód" haver sessão e designa para ordem do 
dia da seguinte sessão a mesma ja designada, 
a saber: 

Continuação da 2a' discussão da proposição 
n. l'.>, ile 1896, fixando as despezas do Minis- 
tério das Relações Exteriores para 1897; 

3:' discussão do projecto do Senado n. 17, 
de 1896, declarando que o Thesouro Nacional 
assume a re-ponsabilidade exclusiva dos bi- 
lhetes bancários aotualraente em circulação 
na Republica, passando a pertencer-lhe os 
lastros depositados em garantia dos mesmos 
bilhetes; 

Ia discussão do projecto do Senado n. 20, 
de 1896, revogando a lei n. 463, de 2 de se- 
tembro de 1847 e restabelecendo a Ord. do 
L. IV do tit. 92, menos quanto á dislincção 
entre nobres e plebeus; 

Ia discussão do projecto do Senado n. 21, 
de 1896, aulorisando o Go"eri)o a promover 
accordo com as competentes autoridades da 
Igreja Catholica, afim de obter para os car- 
tórios do registro civil os livros ecclesiasticos 
dos assentos de baptismo, casamentos e óbi- 
tos, realisados antes do decreto n. 119 A, de 
7 de janeiro do 1890; 

2i'discussão do projecto do Senado n. 19, 
de 1896, considerando para todos os efleitos 
a reforma concedid i a 3 de fevereiro de 1894 
ao vice-almirante graduado José Luiz Tei- 
xeira, como si ftbse contra-almirante gra- 
duado, a que tinha direito desde 23 de no- 
vembro de 1893; 

i 
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3a discussão da proposição da mesma ca- 
mara n. 17, de 1896, autorisando o Poder 
Executivo a conceder ao 2" offlcial da Admi- 
nistração dos Correios da Capital Federal,João 
Cavalcante de Araújo, um anno de licença, 
com ordenado, para tratamento de sua saúde. 

75a SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. J. Catunda (7° Secretario) 
e Manoel Victorino 

SUMMARIO — Abertura da sessão — Leitura e 
approvação das aotas da ultima sessão e da 
reunião do dia lõ — Expedientk — Parecer — 
Direursos dos Srs. Gomes de Castro. Ramiro 
Barceilos e Costa Azevedo — Ordem do dia. — 
2a discussão da proposição da Gamara n 19 
de 1896 — Discurso e «monda do Sr. Costa 
Azevedo — Discurso do Sr. "Vicente Machado — 
Adiamento da discussão — Ordem do dia da 
seguinte sessão. 

Ao meio dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores J.Catunda, Joaquim 
Sarmento, Raulino Horn, Francisco Machado, 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
mont, Gomes de Castro,João Pedro, Benedicto 
Leite, Pires Ferreira, João Cordeiro, José Ber- 
nardo, Oliveira Galvão. Ablon Milanez, Al- 
meida Barreto, João Neiva,Rosa e Silva, João 
Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiticica, Mes- 
sias de Gusmão, Leandro Maciel,Rosa Júnior, 
Severino Vieira, Virgílio Damazio, Domingos 
Vicente, Gil Goulart, Quintino Bocayuva, 
Lapér, Lopes Trovão, Thomaz Delflno. Gon- 
çalves Cliaves,Fernando Lobo,Paula e Souza, 
Moraes Barros, Aquilinodo Amaral, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim de Souza. Caiado, Vi- 
cente Machado, Arthur Abreu. Gustavo Ri- 
chard, Esteves Júnior. Júlio Frota, Ramiro 
Barceilos e Pinheiro Machado (46j. 

Deixam de comparecer, com causa parti- 
cipada, os Srs. Manoel de Queiroz, Alberto 
Gonçalves, Cruz, Coelho Rodrigues. Nogueira 
Accioly, Joaquim Pornamhuco.Codho e Cam- 
pos, Eugênio Amorim, E.Wandenkolk. e Ge- 
neroso Ponce (10); e, sem ella, os Srs.Manoel 
Barata, Almino Allbnso, Ruy Barbosa c Joa- 
quim Murtinho. (4). 

São successivamente IHas, postas em dis- 
cussão e sem debate approvadas as actas da 
ultima sessão e da reunião do dia lõ do cor- 
rente mez. 

0 Sr. 3° Secretario, servindo de I", dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministério da Justiça e dos Negó- 
cios Interiores, de 13 do corrente mez, trans- 
mittindo a Mensagem com que o Sr. Pre- 
sidente da Republica devolve dons dos 
Autographos da Resolução do Congresso Na- 
cional, que sanccionou, relativa á concessão 
de licença ao Amanuense da Secretaria da 
Assistência Medico-Iegal de Alienados, Arthur 
Gomes da Cruz.—Archive-se um dos autogra- 
phos e communique-se á Gamara dos Deputados 
remettendo-se-lhe o outro. 

OfTieio do mesmo Ministério e de hoje, 
remetTendo a Mensagem do Sr. Presidente 
da Republica, prestando as informações que 
lhe foram solicitadas por esta Gamara, acerca 
dos nove cidadãos que, ultimamente, foram 
presos em Sergipe por ordem de auctnridades 
estaduaes, não obstante terem siJo soltos por 
determinação do Ministério da Guerra e era 
virtude de habeas-corpus, concedido pelo 
Supremo Tribunal Federal.—A quem fez a 
requisição, devolvendo depois á Secretaria do 
Senado. 

O Sr. 4o Secretario, servindo de segundo, 
lê e vae a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos o seguinte 

PARECER 

N, 97— 1896 

A Coramissão de Justiça e Legislação 
examinou o requerimento em que Domingos 
Francisco Leite, Pescriptnrario da Alfândega 
do Pará, allegando ter sido aposentado, por 
decreto do 7 de novembro de 1894, sem que o 
pedisse, nem fôsse invalido, nem tendo tido 
despacho a sua reclamação ao Presidente da 
Republica, contra esse acto illegal, pede que 
o Congresso, por lei, o faça reintegrar no seu 
idto cargo de 1" cscripturario. 

A Coramissão não tem motivo para duvidar 
do bom direito, que, por sua allegação e 
documentos, assiste ao peticionario, nem foi 
elle o único assim despojado do seu cargo 
contra a lei o sem razão conhecida de inte- 
resse publico 

O que, porém, parece á Coramissão é que 
não é ao Congresso que cabe prover de remé- 
dio á injustiça allegada, desde que, pelo 
decreto n. 221, de 20 de novembro de 1894, 
art. 13, foi reconhecida a competência do 
Poder Judiciário para prover sobre casos taes 
de offensa de direitos por actos da adminis- 
tração . 

Recorrer, portanto, ao Poder Judiciário é o 
que cumpro ao peticionario em desaggravo 
do seu direito olfendido, quando não atten- 
dida sua reclamação pelo Poder Executivo. 
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Nestes termos, nada tendo qne providenciar 
o Congresso a respeito, é a Comrnissão de 
parecer que seja indeflrida a petição pelo 
fundamento exposto. 

Sala das Cornmissões, 30 de junho de 1896. 
—J. L. Coelho e Campos. — A. Coelho Rodri- 
.9 «cs.—Aqui Uno do Amaral. 

A Comrnissão de Finanças, examinando os 
papeis de que se trata, está de accordo com o 
parecer da Com missão de Justiça o Legisla- 
ção e por isso o subscreve. 

Sala das Commissões, 17 de agosto de 1896. 
~João Pedro, presidente.—Leite e Oiticica. 
—Comes de Castro,—José Bernardo.—Ramiro 
Barcellos, só pela conclusão do parecer.—/. 
Joaquim de Souza, pela conclusão. 

São successivamente lidos, apoiados e vão 
u imprimir para entrarem na ordem dos tra- 
nalhos os seguintes projectos,quo se achavam 
sobre a Mesa para cumprimento do triduo 
regimental. 

N. 23-1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° São transferidos ao Estado do Ma- 

ranhão os seguintes proprios nacionaes, si- 
tuados na capital do mesmo Estado; 

«) O sobrado no Largo do Palacio, em que 
tinham sua residência e secretaria os presi- 
dentes da ex-provincia o hoje teem os gover- 
uadores do Estado; 

h) O sobrado à rua de SanfAnna, onde 
lunccionava o extineto Tribunal da Relação 
e boje funcciona o Superior Tribunal de Jus- 
tiça; 

c) O sobrado á rua de S. João e largo do 
uresmo nome, nde funcciona a chefatura de 
Policia; 

d) O edifleio era construcção no Largo do 
Palacio, destinado á residência episcopal e os 
terrenos, que lhe são contíguos no mesmo largo o os que constituem o quintal do 
mesmo edifício. 
tr^rt. 2." Revogam-se as disposições em con- 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1896.— 
A. O. Gomes de Castro.—João Pedro Belfort 

teiva—Benedicto Leite. 

N. 24-1896 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. l.oFica abolida a revalidação do 

sello. 
Art. 2." Os papeis não sellados em tempo 

ou que o tenham sido com taxa inferior á de- 
vida não produzem effeitos jurídicos. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em con- 
trario. 

Sala das Sessões, 12 do agosto de 1896.— 
Justo Chermont.—Quintino Bocayuva.—Leite e 
Oiticica. 

O Si*. <icmea tio Casti-o—Sr. 
Presidente, no Jornal do Commercio de 15, 
em artigo da redacção sob a epigraphe: 
Alistamento Militar pelo sorteio, se diz que, a 
proposito da discussão da lei de força no 
Senado Federal, teem sido dirigidas censuras 
ao Governo por falta das nomeações de com- 
missões de sorteio. 

O jornal procura justificar o Governo dessas 
censuras, e concluo deste modo. (Lá) : 

«E' evidente, pois, que não existe razão ao 
Sr. Senador Marechal Almeida Barreto, para 
aílirmar, como fez, que as nomeações de que 
se trata foram realisadas por intermédio dos 
commandantes de DLtrictos Militares e do 
Ajudante General do Exercito.» 

E accrescenta depois.(Lá) : 
«Nem ao Sr. Senador Gomes de Castro, 

quando asseverou que alei de 1892, não 
conferiu aos Governadores a attribuição de 
nomear as juntas, parecendo assim que, no 
entender de S. Ex.,deveriam estas ser orga- 
nisadas, segundo os moldes da antiga lei de 
1874.» 

Ora, recorda-se o Senado de que ou disse 
exactamente o contrario daquilío que me 
attribue 0 Jornal do Commercio, nem podia 
asseverar que a lei de 1892 não dava aos go- 
vernadores dos Estados a faculdade de no- 
mear as juntas de alistamento, porque tinha 
sobre a bancada a lei de 1892, que li, e ella 
diz exactamente o contrario do que me attri- 
bue o Jornal... 

O Sr Costa Azevedo—Creio que o Diário 
assim se expressa. 

O Sn. Gomes de Castro— Accrescentei 
ainda que a lei de 1874 tinha sido prejudi- 
cada em muitas de suas disposições pelas re- 
formas políticas que se tinham real Lado no 
paiz, e era urgente a alteração desta lei, de 
modo a dar-se ao exercito os sorteados, se- 
gundo o processo nella estabelecido. 

Não disse, porém, nem podia dizer, quo a 
lei de 1892 não attribuiu aos governadores a 
nomeação dessas commissões. 

Si o Jornal do Commercio extrabiu essa 
noticia do Diário do Congresso, não sei, por- 
que é meu habito não lêr o que aqui digo, 
nem me são fornecidas as notas, nem as peço 
para rovel-as. 

O Sr._Costa Azevedo—O Diário do Com 
gresso não diz isto. 

O Sr. Gomes de Castro—Não sei. 
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Entendi que devia fazer esta reclamação, 
pela respeitabilidade do Jornal, que me at- 
tribuiuo que eu não disse. 

Não fiz censuras ao governo por não ter 
feito estas no i.eações e, si o Sr. Marechal 
Almeida B irreto as fer, eu não ouvi. 

Foi por isto, Sr. presidente, que pedi a pa- 
lavra, para que não se continue a me attri- 
buir cousas contrarias ao que disse, pois sei 
que a lei de 1892 deu aos governadores a 
faculdade de nomear estas commissões, e que 
o projecto que ora se discute alterava esta 
praxe, dando ao ajudante- general do exer- 
cito na Capital Federal, e aos comraandan- 
tes de districtos nos Estados esta faculdade. 

(Comparece o Sr. Presidente e assume a 
presidência.) 

O Si*. IStífcello»—Sr. 
Presidente, sinto que não esteja presente o 
illustre Senador por S. Paulo, que, em uma 
das ultimas sessões, asseverou que o alarga- 
mento do ramal da Estra la de Ferro Central, 
que vae a S. Paulo, estava sendo executado 
por conta da verba de 8.000;000$000. 

Nessa occasião, tive a honra de infor 
mar ao Senado do que se tinha dado na Com- 
missão de Finanças do anno passado, quando 
se organisou o orçamento do Ministério da 
Industria e Viação. 

Procurando contestar o que eu havia afian- 
çado ao Senado, o illustre Senador por São 
Paulo declarou que o governo julgava-se 
habilitado a mandar proceder a esta obra,por 
ter verba no orçamento. Hoje, venho trazer 
ao honrado Representante por S. Paulo e ao 
Senado a prova documental ''e que absolu- 
tamente não existe no orçamento da Indus- 
tria e Viação verba para o alargamento do 
ramal deS. Paulo. 

Um Sr. Senador—Existe para as obras 
urgentes. * 

O Sr. Ramiro Barcellos—Vou dizer a 
V. Ex. quaes são as obras urgentes. 

Tenho aqui era mãos, mandada pedir ao 
archivo da Gamara dos Deputados, a mensa- 
gem do illustre Presidente da Republica re- 
lativa ao credito, e agora vou provar tam- 
bém a V. Ex., visto que me dá o seu aparte 
e interpretando a lei, como não pode ser in- 
terpretada, que não estava na mente do go- 
verno, nem esteve na do Congresso, pedir e 
dar verba para semelhante serviço. 

Eis aqui a mensagem do Sr. Presidente da 
Republica: é longa, e não a preciso ler toda, 
baMando ler os topicos que convém a discus- 
são, e peço a attenção dos Srs. Senadores. 

Diz o Sr.Presidente da Republica (Aá:)« In- 
cluso tenho a honra de passar ás vossas 
mãos um quadro demonstrativo do credito, 
na importância de quartorze mil quinhentos 

e dezenove contos, seiscentos e noventa mil 
réis (14.519:690$(j00.)» 

Mais adiante diz o illustre presidente na 
sua mensagem [Lê:) «Não podendo os traba- 
lhos planejados serem executados de momen- 
to.mas devendo asencommendas serem feitas 
com a necessária antecedência, o credito que 
se faz necessário poderá ser subdividido por 
mais de um exercício.» 

O que fez a Gamara dos Deputados ? 0 cre- 
dito pedido de 14 519:690$ foi dotado no or- 
çamento com 8 000:000$ para um exercício. 

Agora vejamos o quadro demonstrativo a 
que allude o Sr- Presidente da Republica 
[Lê:) 

Trafego e locomoção 

Para a acquisição de 515 
carros e wagons, sendo 
150 de passageiros, 165 
para transporte de baga- 
gem e animaes de difle- 
rentes especies, 15 para 
explosivos o 200 para con- 
ducção de carvão e mate- 
rial pesado, como trilhos, 
machinas, etc •. ■  

Pai a reparação de 125 ma- 
chinas, etc  

Para augmento das oíFici- 
nas, creação de uma oftl- 
cina especial para fabrica- 
ção de carros e acquisição 
de ferramentas para as 
mesmas  

Para coustrucção de casas 
para operários, etc  

Somma. 

5.000;000$000 

1.500:000$00$ 

1.000:000$000 

500:000$000 

8.000:000$000 

Estações e depositas 

Augmento e melhoramento 
da Estação Central  617;850$000 

Assentamento de elevadores 
nos armazéns da Estação 
Marítima  534:840$000 

Construcção de um armazém 
para inflammaves na Es- 
tação Marítima de 150 
metros  590:0003000 

Acquisição de 2 balanças de 
Fairlianks, para 30 tone- 
1 'das  30:000$000 

Acquisição de 6 wagons 
guindastes de 20 toneladas 
para o serviço da ponte da 
Estação Marítima  120:000$000 
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Construcção de um deposito 
para carros è rnachinas 
em S. Diogo  

Idem para maclunas da linha 
do centro  

Somma. 

Linha 

Ligação das linhas ns. 1 e 2 
á Estação Marítima, in- 
clusive desapropriações... 

Assentamento da 2' linha, 
entre Sap ipemba e Belém 
,e entre Belém e Oriente. 

Lig ção da Estação de São 
Diogo á projectada Estação 
de Tiragem, no antigo ma- 
tadouro  

Assentamento da S-1 linha, 
entre Belém e Bifurcação, 
ramal de Macacos  

Substituição dos trilhos e 
accessorios na lLl e 2a se- 
cções  

Substituição de superstru- 
eturas metallicas de pon- 
tes   

Assentamento de apparelhos 
Saxebi na serra fBlock 
Septem)  

Somma. 

300:000$000 

150;000$000 

2.482:690$000 

500:000$000 

1.720:000í|;000 

150:000?000 

150:000$000 

1.276:000$000 

138:000$000 

103;000$000 

4.037:0001000 

Total  14.519:C)90$000 

Eis aqui a demonstração completa, verba 
Por verba, contida na mensagem do Presi- 
dente da Republica, pedindo o credito de 
*4.000:000$, e que foi dado somente por 
°-00o: 000$,mesmo conforme o pedido da men- 
sagem. 

Agora, o nobre Senador por S. Paulo des- 
cubra, si ó capa/., onde está nesta demons- 
tração a verba para o alargamento da bitola 
Uo. ramal de S. Paulo. Aqui está o proprio 
original da mensagem, original que estava 
uo archivo da Gamara dos Srs. Deputados. 

Eu tinha me comproraettido a fazer esta 
demonstração, visto que o que eu tinha dito, 
Por mim e pela Coramissão de Finanças, não 
chegou a levar o convencimento ao espirito 
uos illustres representantes deS. Paulo. 

Aqui está o documento, e SS. EEx. si pu- 
derem, descubram aqui a verba para o alar- 
gamento da bitola, verba que justifique o que 8(3 está gastando com esse alargamento, fora 
das verbas orçamentarias. 

Tenho concluído. 

O Sr. Costa A-xe-redo — Sr. Pre- 
sidente, telegiamma recebido ante-hontem á 
noute, expedido de Manáos—via Belém—por 
amigos políticos do Amazonas, chefes dos par- 
tidos colligados contra a administração que 
findou seu termo e ainda contra a que lhe 
succedera, diz: Fileto pediu e obteve licença 
para, assumir o governo do Estado ? 

Tenho em mão esse telegramma, que não 
pode ser attendido, porque, e bem de molde 
vem a necessidade de dar o motivo; porque, 
por experiência, sei que não me é dado es- 
perar attenções, triviaes se quer do Governo, 
mesmo quando protegido por votação do Se- 
nado. 

Não é, Sr. Presidente, por simples descon- 
fiança. que tanto asseguro. 

Ainda ha 15 dias, fizemos, eu e o digno 
collega que se senta a meu lado, um pedido 
de quasi idêntico assumpto, o qual consi- 
derado pela Casa, deu motivo á mensagem 
que. nesse dia, a Mesa enviara ao Presidente 
da Republica; mensagem não respondida nem 
accusada, porque não nos foi até hoje no- 
tic ada uma ou outra cousa, na leitura do 
expediente. 

O alludido pedido, de informações, simples 
por sua natureza, não exigiria mais do que 
um dia para ser satisfeito. 

Foi o que passo a expor 
«Requeremos que, por intermédio da Mesa, 

o Senado solicite do Poder Executivo suas 
ordens ao Ministério da Guerra para que in- 
forme si tem conhecimento de estar no exer- 
cício de secretario de estado do governo do 
Amazonas o tenente pharmaceutico Raymun- 
do Vasconcellos; e, no caso aflirmativo, si 
obteve do Governo Federal a indispensável 
permissão.» 

Depois desse silencio mantido pelo Presi- 
. ente da Republica, denotando proposito de 
desattenções para com os representantes do 
Estado do Amazonas, no Senado, serja des- 
conhecer a elevada posição que me conferira 
esse Estado, e a minha própria dignidade, 
tentando outro pedido de informações do 
Poder Executivo, exercitado, ao presente, 
pelo honrado Sr. Dr. Prudente de Moraes. _ 

Não me permittirei, descer até essa posição, 
de humilde requerente, quer pelo respeito 
que devo á minha individualidade, quer e 
muito principalmente por ser representante 
de um Estado da federação brazileira, que 
não deve expol-o a tantas indifferenças de 
S. Ex. 

já bastam as manifestadas ate agora, sem 
que hajam tido a repulsa merecida desta, 
como da tribuna da imprensa, pira que todo 
o paiz julgue do procedimento do Presidente 
da Republica: as queixas externadas hão 
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sido em temos por demais brandos de frente 
da compostura governamental. 

Não me é, consequentemente dado, respon- 
der ao telegramma recebido, como tanto 
desejara. A informação solicitada, justa, sim- 
ples, e no interessa da lei, não receberam, 
esses chefes dos partidos collig idos do Ama- 
zonas, por estarem em opposição ao governo 
estadual ! 

A mesma informação, Sr. Presidente, fun- 
da-se na doutrina da resolução de consulta 
de novembro de 1846, por vezes citada da 
tribuna, quando pretendi que fosse (ainda 
quando só tentava ir ao governo d o Ama- 
zonas o Sr. tenente Fileto Pires) observada 
por S. Ex., de modo correcto, negando-lhe 
licença para tanto ; como a tam observado 
por vezes, em attenção a requerimentos de 
militares, com o íim de acceitarem mandatos 
de eleição para o exercício das funcções de 
membros de Congressos Estaduaes. 

Não mo resta duvida pois, quo essa osten- 
tação do Presidente da Republica era desat- 
tender aos representantes do Amazonas, com 
assento no Senado, é conseqüência do accordo 
em que sempre se achou com essa desorien- 
tada administração que terminou seu tempo 
a 23 de julho ultimo, seguindo fielmente a 
vontade de quem dirige o governo, disso 
fazendo ostensiva parada, o pontífice do par- 
tido republicano federal, leader da Gamara 
dos Deputados ; esse general som batalha de 
espada, mas muito afiei to ás da política, o 
digno representante do Estado de S. Paulo, 
o br. Francisco Glicerio. 

O Sr. Almeida Barreto—Ainda hopíera 
lhe deram morras. 

O Sr. Costa Azevedo—Si o fizeram, mal 
fizeram. (Apoiados.) 

E' preciso combater as demasias dos homens 
políticos de modo differente ; si o povo en- 
tende e conscienciosamente, que S. Ex. está 
dirigindo a política do governo de modo in- 
conveniente aos interesses da patria, á sua 
dignidade, diante de exigências extemporâ- 
neas de nações extrangeiras, e no meu modo 
de ver, entenderia bem, o meio de se mani- 
festar dc conformidade á lei, seria outro. 

Pacificamente reunir-se, discutir e assentar 
em representação acceníuada e energica aos 
poderes a quem caiba decidir da questão, 
jamais esmorecendo o ardor de suas convic 
ções. Deste modo, a influencia que julga per- 
niciosa, desse pontífice, ha de diminuir, até 
aniquillar-se. 

Não ha duvida de que o procedimento de 
S. Ex_. no que entendo com a gravíssima 
questão dos protocollos italianos, não tem 
sido qual conviria ter quem tanto se apre- 
senta como homem de Estado e dirigente do 

governo civil, que veíu succcder áquello que 
deixou o poder em 15 de novembro de 1894. 

Ao passo que, em plena Gamara dos Depu- 
tados, diz ser e-sa questão, não dè p irtido, 
achar-se aberta, e muito embora em sua con- 
sciência lhe seja contrario. pede que fiquem 
acceitos esses mesmos protocollos, nos corre- 
dores e ante-salas, declara questão fechada, e 
lóra do partido aquellcs que não a acceitarem 
por voto de approvação. 

Desta arte conseguiu S. Ex. cerrar em fi- 
leiras esses que, pondo á margem os inter- 
e-ses da patria, e a sua dignidade, deram vi- 
ctoria em primeira discussão, ao acto do 
Executivo, que tanto fere a nação... 

O Sr. Presidente—Peço ao honrado Se- 
nador quo em suas apreciações, em relação ao 
Chefe do Estado e á outra Casa do Congresso, 
use dos termos que o regimento permitte. 

O Sr. Severino Vieira — Não está de 
accordo com a prudência do nobre Senador 
antecipar essa discussão. 

O Sr. Costa Azevedo — Sempre desejando 
ser obediente, mudarei de rumo: vejo que o 
vento escasseia e pois procurarei direcção cm 
que ganbe melhor caminho. Não obstante, 
peço permissão para uma ligeira observação; 
e é que V. Ex., Sr. Presidente, faz-me uma 
admoestação... 

O Sr. Presidente—Não foi admoestação. 
O Sr. Costa Azevedo—.. .quando eu se- 

guia, obediente, a corrente da opinião gorai 
do paiz, que se indigna do quanto presencia. 
Dou-me, pois, por feliz com o que ouvi. 

O Se. Severino Vieira—V. Ex. pode di- 
zer a opinião unanime do pai:, quanto aos 
brios nacionaes; mas abi ha factos que preci- 
sam de uma apreciação definida. 

O Sr. Costa Azevedo—A tempestade des- 
viou-se; e pois espero não encontrar embara- 
ços no rumo em que quero navegar. 

Voltando ao assumpto que me trouxe á j 
tribuna, Sr. Presidente, notarei que a indiffe- 1 
rença do Governo para os soffrimentos da 
grande maioria do povo do Amazonas, não ó 
sinão esse reflexo de seu procedimento, con- 
duzindo a manter separados os brazileiros 
era dons campos, em um estão quantos pódem 
menosprezar leis, affrontar impunemente a 
moral, seguros de que os sustenta quem di- 
rige o governo, impotente para o bem; em 
outro os que não gozam da protecção que a 
lei proraette,solIrempor carência de justiça c 
pela falta de direitos, quer civis, quer poli- 
ticcs. 

O numero destes, pelo menos no Estado do 
Amazonas, é muito superior ao desses outros 
que estão acceitos no Partido Republicano Fe- 
deral, e que, apezar, não orientam a admi- 
nistração publica! 
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E'por isto que, o Sr. tenente File to Pires, 
assim creio, nãose julgando obrigado a pedir 
licença para exercer o cargo do governador, 
assumiu as redeas do governo desso Estado. 

O Sr. Júlio Frota—O Sr. Fileto Pires é de- 
putado Federal... 

O Sr. Costa Azevedo—Não lhe põe este 
facto livre do dever de solicitar do Governo 
permissão para tanto. 

O Sr. Júlio Frota—Si ó deputado federal, 
não precisa de licença. Quando terminar o 
seu mandato então pedil-a-ha, para entrar 
no cargo de governador. For emquanto está 
gozando das suas iramunidades de deputado 
federal. 

O Sr. Francisco Machado—A Constituição 
<10 Amazonas, torna incompatíveis os cargos 
estaduaes com os federaes (art. 41). 

O Sr. Júlio Frota— Mesmo de gover- 
nador? 

0 Sr. Costa Azevedo—Seguramente: é ex- 
pressa essa incompatibilidade: o art. 41 não 
deixa mini ma duvida. 

O Sr. Júlio Frota — Então terá de re- 
signar. 

O Sr. Costa Azevedo — Jà o fez pelo facto 
do haver assumido o governo doEstado: mas, 
quando assim não fosse, obedecendo a dou- 
trina da resolução de consulta do novembro 
de 1846, que está em vigor, e a recebe o go- 
verno da Republica como se prova por actos 
Praticados de 15 de novembro de 1894, 
Para cá... 

0 Sr. Júlio Frota —Mas não com depu- 
tados federaes. 

O Sr. Joakim Catunda—Elle não é mais 
deputado. 

,0 Sr. Costa Azevedo—. . .de que temos tido 
sciencia pelo Diário Official. 

Mas, Sr.Presi lente, como disse.creio que o 
kr. tenente Fileto Pires não solicitou do go- 
verno permissão para apossar-se do governo 
do Estado, olfendendo preceito constitucional, 
assim se tornando criminoso; o que quizemos 
dn o os meus collegas de representação, nesta 
Casa, prevenir: com a discussão que sobro 
nssumpto tão importante e rnomontoso, abri- 
"tos, quizemos obstar esse acto : provocando 
Alguma corresp mdencia paríícMhxr do Sr.Dr, 

rudente de Moraes para com o mesmo te- 
dente, avisaudo-o de que pela sua inoapaci- 
daue deante de preceitos da Constituição do 
Amazonas, não lhe daria licença de entrar no 
exercício do cargo para o qual o suppunha 
eleito. 

E, porque, não deveria tornar-se cúmplice 
de crime tão grave, e deprimente da morali- 
dade administrativa. 

0 Senado bem teria percebido que outro 
fim não tivemos nessa constância de proce- 
dimento ao verberarmos quanto de inconve- 
niente e illegal se ia dando pelo Estado do 
Amazonas. 

Não tratamos de demonstrar a illegalidade 
dessa eleição havida no dia S5 de março, de 
que se utilisou esse tenente ; tão pouco da 
dualidade de Congressos, que outros teriam 
de julgar, e porque eram questões fóra da 
competência do Poder Executivo Federal, só 
possíveis de serem derimidas no Estado. 

Sendo, porém, a questão de idade do que se 
dizia eleito, para o cargo de governador, no 
caso, possível de ser apreciada pelo governo 
federal, sem attentar contra o codigo político 
de 24 de fevereiro de 1891, deu-me motivo e 
ao meu collega que se assenta á minha es- 
querda, de reparar o silencio do syrapathico 
Sr. Dr. Sá Peixoto, representante do Ama- 
zonas na outra Casa do Congresso Nacional, 
acerca deste ponto a:é !... 

Dahi, Sr. presidente, nasceu essa desorien- 
tação de S. Ex., raelhormente revelada com 
a 2a edição de seu discurso de 29 do julho, 
que apparecera lio Diário do Congresso de 15 
do mez corrente ; no qual estendeu-se o illus- 
trado representante de quatro a cinco vezes, 
dando á Ia edição de 30 de julho, proporções 
acanhadas.quer no numero deeolumnas desse 
DÍ£iWo,quer na phrazeologia e idéas com quo 
enriqueceu a ultima publicação 1 

E foi por este facto que me resolvi vir ao 
seu encontro agora : não o tendo feito então, 
porque além, havia S. Ex. declarado não 
voltar mais a attender ás minhas chamadas, 
da tribuna em que me acho. 

A modificação radical do discurso pronun- 
ciado a 29 de julho... 

O Sr. Joaquim Sarmento dá um aparte. 
O Sr. Costa Azevedo—...autorisa-me a 

novas impertinencias. Bem concebe-se que, 
como vem de dizer o honrado collega o amigo, 
no sou aparte, não estivesse como conviria, a 
publicação de.-se discurso de 29 de julho, no 
Diário do Congresso do dia immediato, care- 
cesse de retoques para conhecer-se todo o pen- 
samento do orador ; mas dahi, para essa 
nova edição, onde encontx^a-se assumpto não 
recebido antes, a dilferença por notável se 
torna digna de apreciação. 

Por exemplificar direi ainda que,muito por 
alto, não haverem ido à Ia edição esses versos 
com os quaes amenisou a exposição tão árida 
.dos assumptos do que se occupa; e mais ainda 
essa defesa de si pelo silencio, reparado, 
quando vendo atacado na honra os chefes di- 
gníssimos do aitigo partido democrata do 
Amazonas, por Cromoell e Rocha dos Santos, 
seguia o meu, não accudindo ás aggres^ões 
em pamphleto, do Sr. capitão do exercito 
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Raymtmdo de Amorira Figueira, pamphleto 
profusamente distribuído como assegurou, e 
reeditado no jornal do governador do Ama- 
zonas A Federação. 

Não colhe essa imitação pata defesa do si- 
lencio tão insolito de sua parte 1 

Primeiramente porque, no meu caso. er i 
o proprio aggredido que se recusava att-n- 
der ao aggressor. por lhe não querer dar im- 
portância que não tinha e não tem ainda; 
em segando logar, os aggredidos eram hon- 
rados cidadãos, de maior valor moral e po- 
lítico, dignos de respeito e aos quaes o con- 
servar silencioso deve à posição saliente 
que tem. 

Evidentemente, S. Ex. andou mal avisado 
precedendo deste modo : devêra não me ter 
tomado então como guia de seu procedi- 
mento. S. Ex. bem perceberia, si houvesse 
pensado com maior raadureza, que não me 
seria perdoado o descer tanto para de- 
fender-me do quanto disse aquelle pamphle- 
tista que está abaixo dos meus pés. 

No entretanto, digno de censura seria meu 
silencio, sinão viesse,como vim desta tribuna, 
repellir as calumnias e injurias desses trom- 
beteiros do ex-governador do Amazonas, que 
suppuzeram ferir os cidadãos amigos aos 
quaes in-estiam tão negramente. 

Meu procedimento não era de trombeteiro, 
como disse S. Ex., revivendo essas injurias 
e calumnias, já repetidas e rebatidas!... Re- 
viviam em outro legar, para produzir b a 
nomeada dessa administração condemnada e 
desses que delia tiravam proveitos inconfes- 
sáveis. exigindo, pois, novos protestos: os 
meus foram offerecidos de prompto e não ti- 
veram ostros!... 

De novo, e sem razão, veiu o sympathico 
Sr. Dr. Sá Peixoto criticar minha insistência 
ao cbamal-o a discutir, o que não lhe agra- 
dava, isto é, a iilegibilidade do Sr. tenente 
Fileto Pires para o governo do Amazonas, à 
falta de idade, quando, segundo S. Ex., o 
que con vinha era trai.ar-se da existência dos 
dous congressos do Estado e das eleições, 
quando i ão o fazia, esquecendo-se de que não 
produziria resultado util; e mal considera o 
telegramma que recebera, como eu também 
o tive, dando como reconhecidos os Srs. Dr. 
Jonathas Pedrosa e Raymundo Salgado, para 
os cargos de governador e vice-governa 'or, 
por Congresso diverso desse que dominara a 
situação governamental do Amazonas, quando 
delle tira a conseqüência de ser pelos chefes 
dos partidos colligados considerada a questão 
preponderante essa da dualidade de Congres- 
sos. Tanto que são elles mesmos, pelo tele- 
gramma ante-hontem recebido e de que vim 
de noticiar, que assegur m dever ter sido 
a preponderância dada á questão da incapa- 
cidade do governador reconhecido e em exer- 

cício, por ser ainda creança jurídica, nos 
termos do art. 40 da Constituição do Es- 
tado. 

Assim esses chefes devem ter approvado a 
insistência com que tentamos trazer o Poder 
Executivo Federal a considerar o assumpto, 
afim de, applicando a doutrina da resolução 
de novembro de 1846, não se tornar cúmpli- 
ce do crime, commettido já, prova clara da 
falta de moralidade existente em todos quan- 
tos deram motivos para chegarmos até esse 
resultado. 

Náo se consolidarão as novas instituições 
com actos tão deprimentes do caracter go- 
vernamental que salienta, ao presente, a Re- 
publica. 

E' bem de ver que não devo, embora 
quanto dito pelo Sr. Dr. Sá Peixoto, apreciar 
seus conceitos no que diz de meu espirito 
obcecado pela paixão de proprio interesse, 
que tem-me conduzido a tratar dos negocios 
do Amazonas, por modo menos correcto : o 
animo doentio de S. Ex., como já o reco- 
nheci, levou-o até ahi. 

O Sr. Francisco Machado—S. Ex. quando 
assim se exprimiu estava obedecendo a sug- 
gestões de outro. 

O Sr. Costa Azevedo—S. Ex. seguramente, 
obedecendo a essas suggestões como político, 
procura salvar-se, desembaraçando-se das 
contrariedades que creara, não tendo desde 
ha muito applauüdo a nova direcção gover- 
nativa que se operava no Estado, muito em- 
bora afastando-se mais abertamente dos che- 
fes dos partidos colligailos, porque assim se 
manteria na cadeira que occupa. Sua re- 
eleição era certa. 

O Sr. Joaquim Sarmento dá um aparte. 
■ O Sr. Costa Azevedo—Nada importa a no- 

ticia d'0 Paiz, de estarem indicados já para 
deputados futuros tres dos amigos de peito 
do ex-governador: á minoria não caberá dar 
o quarto. Pelos processos conhecidos, o Sr. 
tenente Fileto Pires fará também esse. que 
pode ser o sympathico Sr. Dr. Sá Peixoto, 
si melhor se acolher á sombra frondosa do 
chefe director da política e da administração 
publica, o pontífice do partido republicano 
feder.il, leader da Gamara, general Sr. Fran- 
cisco Glicerio. 

E não ha duvida que S. Ex. se approxima 
desse chefe; e o não faz por desinteresse. 

Sr. Presidente, já o disse que no meu pen- 
sar o Amazonas só deve eleger filhos do Es- 
tado ou de outros, quando tenham inte- 
resses nelle e hajam creado família que nelle 
residam. Não me acho, pois, no caso de pre- 
tender logar na nova formação de seus re- 
presentantes e, consequentemente, com an- 
tecedência, puz-rae a salvo de reeleição. 
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Assim não succede com o Sr. Dr. Sá Pei- 
xoto. Suas aspirações a voltar á Gamara, 
eleito pelo Rstado do Amazonas, são legi- 
timas: devem ser respeitadas. 

Mas não pôde isto ter lugar, decentemente, 
recebendo da opposição, para engrossamento 
dos votos do governo, favores eleitoraes. 

Ninguém ignora que, sem taes votos, que 
são registrados era actas Calsificadas, S. Ex. 
naufragará: e muito menos quem tem expe- 
riência do que pôde a administração do Ama- 
zonas, com esse pessoal preparado na pratica 
de todas as fraudes. Naturalmente, pois, 
S. Ex. mantém essa posição que se me afigura 
suspeita aos partidos colligados daquelle Es- 
tado. 

Preciso dar termo à conversa, Sr. Presi- 
dente; e não o farei, antes de rectificar um 
engano em que estão os representantes do 
Amazonas na outra Casa, pelo que leio do 
discurso, em 2a edição, do sympathico Sr. Dr. 
Sá Peixoto. 

Alludo á asseveração que fazem de haver 
sido em 1889 nomeado Presidente do Ama- 
zonas, o digno Senador Sr. Francisco Ma- 
chado, por influencia o apresentação de seu 
nome, desse que infelizmente já não vive, o 
chefe do partido Democrata daquelle Estado, 
esse honradíssimo cidadão, coronel Sr. Emilio 
José Moreira. 

Não é exacto. A nomeação a que me refiro, 
teve logar quando fui ministro, ao tempo da 
tnonarchia, e pois sei como so deu. 

S. Ex. havia sido secretario do então mi- 
nistro da guerra o Sr. Visconde de Maracajú, 
finando presidente do Amazonas ; bem assim' 
do Sr. José de Paranaguá: ás informações 
desses amigos, sustentadas por mim, deveu e'le á carta imper ial que mebêra e o ele- 
vara áquelle cargo. E nem podia ao tempo 
haver recommendação alguma do Amazonas. 
Para esse fim, desde quando não tiníramos 
communicações telegraphicas, e se resolvera 
a mesma nomeação três ou quatro dias depois 
do haver tomado posse do governo o gabinete 
Duro Preto, de 7 da junho desse anno. 

O Sr. Francisco Machado—Todos sabem 
disso ■ 

0 Sr. Costa Azevedo—Rectificado o facto, 
n. por modo a não ser possível contestação 
Drria, penso que não mais os dignos represen- 
antes que 0 conheciam tão erroneamente, 

o mais, digo voltarão a desconhecei-o. 
Senhores. Não tenho interesses políticos, fihe se iiguern á mim proprio: descrente, o 

meu espirito não ucceita projectos de voltar 
^.Qualquer posto eleitoral, ou logar- prove; 
mentede votação popular, ainda quando seja 
rehl sua intervenção. 

Depois da decepção porque passo, vendo por 
rra todas essas esperanças concebidas de um 

Senado V. jV 

gover no civil, dirigido pelo Sr, Dr. Prudente 
de Moraes, que se apresentara como o res- 
taurador da observância da lei ; o fiel ex- 
ecutor dos preceitos da justiça ; o inquebran- 
tavel mantenedor das lit-ernades indivi- 
duaes, estatuídas na carta de 24 de fevereiro 
de 1891 ; depois de factos que me convencem 
que nada do promettido, veiu realisar-se... 

O Sr. Severino Vieira—Não apoiado. 
O Sr. Costa Azevedo—. .. depois de reco- 

nhecer que, mais uma vez, se enganára este 
paiz, avrdo de normas não seguidas, que ga- 
rantam melhor futuro e menos tardiamente; 
depois de sentir que a dignidade do paiz 
deixa d í sor mantida, cora altivez e resguar- 
dados seus interesses até deante do estran- 
geiro. não me resta mais illusão alguma. A 
descrença feriu-me mortalmente. 

O Sr. Severino Vieira—Não apoiado ; ó 
nina injustiça que Y. Ex. faz à actuali- 
dade. 

ORDEM DO DIA 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 19 de 1896, fixando as despe- 
zas do Ministério das Relações Exteriores 
para o exercício de 1897. 

Continüa era discussão com as emendas of- 
ferecidas. 

O Sr. Costa A.zeveclo—Sr. Pre- 
sidente, na crença de que se iria encerrar a 
discussão, sem ouvir-se fallar mais do orça- 
mento em debate, naturalmente porque não 
tivesse havido quem se impressionasse pelo 
que disse, contra o protocollo de 19 de feve- 
reiro de 1895, que por modo menos conve- 
niente traça a demarcação da fronteira do 
Madeira ao Javary, pedi a palavra; assim 
também satisfazendo o compromisso que to- 
mei na 2" discussão do mesmo orçamento, em 
ord m do dia. 

O Governo, Sr. Presidente, com esse acto, 
prejudicando interesses especiaes do Estado 
do Arnazónas, deveria contar, pelo menos, 
com a critica quede mim ouviria, attendendo 
a que, além do dever de defender esses inte- 
resses. tenho o de fazer-lhe opposição, como 
opposicionista francamente já confessado por 
mais de uma vez. 

A alienação de, segundo cálculos de outros, 
5.000 legoas quadradas de território amazo- 
nense, que desfalcará a receita do Estado em 
cerca de 5.000:000?, clama por vozes que pro- 
fhguem mais esse desastre do Governo da Re- 
publica. 

Votar cerca de 400:000§, no exercido, para 
ir até abi, será procedimento bem merecedor 

8 
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de reparos do pniz, e especialmente dos ama- 
zonenses. 

A respeito já disse bastante no discurso que 
proferi em 7 do corrente mez; mas não será 
por demais insistir, a ver si se consegue evi- 
tar esse desastre que annunciei então. 

A observância do tratado de 27 de março 
de 1SG7, na parte que entende com o limite 
de que trata esse protocollo, a que me referi, 
tal e qual impõe a letra do mesmo tratado, 
evitará o mal que, sem duvida, lia de advir 
da execução do protocollo. 

O tratado manda que a fronteira vá ter 
seu termo na vertente, melhor, na origem 
principal do rio Javary, partindo da margem 
do Madeira, no parallelo de 10° 20' sul. 

O protocollo determina que esse termo 
não seja nessa origem, mas no ponto ora que 
a commissão raixta de 1874 assignalou como 
vertente do mesmo rio; do acto lavrando 
termo no dia 14 de março de 1874, dia este 
—notarei entre parenthesis — natalicio da 
então Imperatriz do Brazil. (Ij 

O Sr. Pires Ferreira—Pôde dizer vir- 
tuosa, façamos justiça. 

O Sr. Costa Azevedo—O então chefe brazi" 
leiro da Commissão mixta, fidalgo que. como 
todos sabem, se mostrava delicadissirao á fa- 
milia reinante, não deixando passar opportu- 
nidade qualquer de lhe pôr em evidencia 
seus affectos respeitosos, amda ao tempo 
deu disso prova. 

O dia foi escolhido para o facto de que 
trato; mas o facto, pelo que tem de iocor- 
recto, mal quadra á intenção digna de res- 
peito. 

Não obstante, porém, esses affectos, que 
continuaram até 15 de novembro de 1889, fi- 
caram ostensivamente desfeitos desde quando 
em dezembro do mesmo anno S. Ex. de 
Pariz dirigira telegrarama ao Sr. Marechal 
Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Pro- 
visório, ao saber do decreto de banimento da 
família imperial e de alguns outros brasilei- 
ros, congratulando-se por esse e outros actos 
de energia do mesmo governo, em sustentação 
da nova republica. 

O telegramraa a que alludo está no Diá- 
rio Official da época ; não o li, por achar- 
me para isso impossibilitado em consequen- 

(1) A esta nascente principal do rio Javary {diz o 
Diário do chefe brazileiro da commissão mixta, o Sr, 
Barão de Teffé) deu-se o nome do «Igarapé 14 de março» 
para commemorar o anniversario natalicio de nossa 
querida Imperatriz, data men.oravel para nós brazileiros 
e sobretudo para este punhado de exploradores que neste 
dia feliz encontraram o almejado termo de tantos sacrifí- 
cios. Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Ja- 
neiro, Tomo IV, Anno de 1888. f^ag. 185,—B. & L. 

cia dos ferimentos que recebi ao cahir a mo- 
narehia ; mas sei que foi dado á publicidade. 

S. Ex., é certo, que então já era republi- 
cano , e sinão histórico, em reservas mentaes, 
mas puro e desinteressado. 

Dahi o haver entrado na carreira diplo- 
mática, tão logo mudaram-se as institui- 
ções ! 

O Sr. João Cordeiro—Não precisa dizer 
mais nada. 

O Sr. Costa Azevedo—Mas, o que é certo, 
Sr. Presidente, resume-se : uo ter nesse dia 
memorável o Sr. Barão de Teífé annun- 
ciado para vertente principal no rio Javary, 
um ponto não visto, e que acreditou achar-se 
a 8 milhas mais ou menos do logar onde es- 
barrou pelas'maiores contrariedades que alli 
o rio oííérecia á sua passagem. 

Ouça o Senado, o Sr. Barão de Teffé, pelo 
queestàapag. 188 do Relatório do Minis- 
tério de Estrangeiros de 1875 : 

« Termo de assentamento do marco defini- 
tivo na margem direita da vertente do rio 
Javary. limite entre a. republica do Perú e o 
Império do Brazil, e o ponto mais austral 
do dito rio, até onde foi possível a Commis- 
são Mixta chegar, depois de inauditos esfor- 
ços ; porquanto os obstáculos eram taes 
que não permittiam subir alem, ao mesmo 
tempo demonstravam que se havia attingido 
ás suas nascentes, — com differença de al- 
gumas milhas,(\Vlz computámos em oito pouco 
mais ou menos.» 

Sr. Presidente, esse powco mais ou menos, 
sem siquer a estimação por olho, como quiz 
admittir o honrado Senador pelo Piauhy, 
quando a 7 do corrente expuz o facto, denota 
até onde foram esquecidos os deveres contra- 
hidos por esse chefe ao acceitár a tarefa que 
até alli o levara ! E, não obstante, o Governo 
o elogiou por esse modo de proceder. 

E, como não, si S. Ex. era dos que tinham 
as affeições do Paço ? 

Felizmente, e-sa falta de assignalamento 
da real vertente do rio Javary, para o lado 
do Perú, era nada nos prejudica,desde quando 
sempre e em toda a extensão do rio, qual- 
quer que seja, a margem esquerda lhe per- 
tence: não assim quando se encare a divisa 
pelo lado da Bolívia, que, vindo do rio Ma- 
deira, na real vertente deve ter seu termo. 

E' o que manda o tratado de 27 de março 
de 1867 que diz: 

«Art. 2.° Deste rio (o Madeira) para oeste 
seguirá a fronteira por uma par.illela tirada 
da sua margem esquerda na latitude do Sul 
10'' 20',—até encontrar o Javary. 

Si o Javary tiver suas nascentes ao norte 
daquella linha léste-oéste, seguirá a fronteira 
desde a mesma latitude [IO120' Sul) por uma 

i 
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recta buscar a origem principal do dito Ja- 
vary.» 

Este acoordo internacional respeita na 
linha leste-oéste quanto dispõe o tratado de 
S. Ildefonso da 1 de outubro de 1777, que, 
no ponto, nada mais e menos faz do que 
observar o seu anterior de 13 de janeiro 
de 1750. 

O negociador brazileiro, o Sr. conselheiro 
Lopes Netto.o que conseguiu do mais positivo 
foi o mencionar-se no tratado de 1867 que o 
ponto de partida dessa linha, no Madeira, se- 
ria o que, alli, á margem esquerda, tem por 
latitude o 10° gráo e 20 minutos, parallelo 
que corresponde, como accordou o governo 
boliviano, á intenção dos tratados do século 
passado. 

Nestes termos o mesmo tratado de 1867 
ficou sendo lei internacional para o Brazil, 
então império; a republica, quo Ihesuccedeu, 
não podia modillcal-o e observar a modifica- 
ção, qualquer que fosse, ainda quando com 
vantagem para si, sem antes haver obtido do 
Congresso Nacional o indispensável assenti- 
mento. 

E' o que estatue o codigo político de 24 de 
fevereiro de 1891. 

Como,pois,o actual governo acceitao proto- 
collo de 19 de fevereiro de 1895, pondo-o 
desde logo em vigor, quando por elle se 
altera aquolle tratado e com a circumstancia 
de se recuar para o norte a linha léste-oeste 
da fronteira, desta arte dando á Bolivia terras 
amazonenses ? 

Sr. Presidente, o assumpto é grave, gra- 
víssimo : cumpre enfrentar a questão para 
trazer o governo ao bom caminho de que se 
acha arredio. O Congresso Nacional póde-o 
fazer pelo modo que consignarei na emenda 
que vou submetter á apreciação do Senado. 

Esse protoeollo não deve ser mantido, e o 
sendo, a fronteira que ficar demarcada não 
será a do tratado de 1867 ; e, pois, o haverá 
modificado, não cabendo ao Poder Executivo 
ir a tanto, muito embora por considerações 
que lhe pareçam de maior apreço. 

Para que o Senado tenha de prompto á 
' lente a justificativa do quanto digo, vou ler 
o mesmo protoeollo, na parte que entende 
com o assumpto. 

«2o, que ambas as partes adoptom, como si 
tivesse sido praticado pela dita Cotnmissão 
uuxta, a operação pela qual na demarcação 
uos limites entre o Brazil e o Perú se deter- 
uünou a posição da nascente do Javary. 
Esta nascente, pois, está — para todos os 
elfcitos, na demarcação entre o Brazil e n Bo- 
lívia, — situada aos 7"0ri7",5 .de latitude 
sul e 74"08'27"7 de longitude O de Greenwich.» 

Ba execução deste protoeollo. o sabendo so, 
como se sabe por quanto foi dito em 1874, 
uesse termo de 14 de março, da então com- 

missãomixta. — que não era sabido onde a 
nascente do rio Javary, que foi supposta em 
um logar pouco mais ou menos distante oito 
milhas, desse outro em que ella esbarrara, 
desanimada, abrindo conceitos contrários a 
essa apregoada maneira de se haver excellen- 
temente cumprido com os deveres contrahidos, 
— resultará, digo, dessa execução do proto- 
eollo, a demarcação de fronteira outra que 
não a do tratado de 1867. 

O Congresso Nacional deve agir para que 
isto não succeda. 

E' o proprio Sr. Presidente da Republica, 
quem. por seu secretario ministro de Estado 
das relações exteriores, diz ao paiz ter du- 
vidas, não acreditar nessa vertente, conven- 
cional, do tal termo ; e tanto que no relató- 
rio desse secretario, do corrente anno.pag. 30, 
lê-se : 

« A Commissão Mixta vao fazer a demarca- 
ção nessa conformidade (segundo o que man- 
da o protoeollo), mas é conveniente verificar 
si aquella latitude 7,ori7""5é exacta e por 
isso.feita a demarcação, se procederá à explo- 
ração do rio desde o marco que se lhe poz, 
até d nascente principal. 

Si o commissario boliviano não se prestar 
a concorrer cora o brazileiro, fará este o 
trabalho por si, como declarei ao Sr. Dr. 
Medina em nota de 8 do corrente». (Maio 
de 1896.) 

Como, pois, Sr. Presidente, deixaremos de 
criticar com certa accentuação esse proto- 
tocollo ? Acabo levou-se em mira, com o 
mesmo protoeollo, que nos é prejudicial, pro- 
mover sympathias da Bolívia, comosuccedeu 
em 1890, em relação á Republica Argentina, 
aceeitando-se o tratado das Missões ? 

Si tal ó o intuito, vá o governo adeaute ; 
ainda temos limites a demarcar por outros 
lados ; lá se acham avisinhados do Amazonas, 
o Equador, a Nova Granada, e outros paizes 
estranhos. 

Sr. Presidente, não asseguro, sem hons 
fundamentos, ter já coinprehendido o desa- 
certo desse protoeollo o mesmo governo que 
o põe em execução. 

O Sr. Dr. Thaumaturgo do Azevedo teve 
uma vez, por virtude de suas representações, 
ordem de proceder á demarcação de modo a 
vir do Javary para o Madeira o trabalho a 
que daria logar; ordem, aliás, mais tarde 
revogada. Ouvi delle quanto digo. 

E, porque, houve essa mudança de ordem? 
Não o sei, e nem sobre isso falia o relatório, 
do anno, da repartição do exterior! 

Sr. Presidente, não pôde passar desperce- 
bido o facto de não haver ura único geographo 
que dê a latitude da origem do Javary, tão 
ao norte, como a dá esse protoeollo. O emi- 
nente estadista peruano, geographo distin- 
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ctissimo, por vezes governo de seu paiz, a dá 
no 9' gráo e 30 minutos. A própria reparti- 
ção do exterior já mais considerou-a tão ao 
norte, e alli sobre esses assumptos dominou 
sempre o venerando Sr. conselheiro Ponte 
Ribeiro, mais tarde barão de seu proprio 
nome, o qual foi o nogociidor do tratado de 
28 de outubro de 1851, que dá para fron- 
teira commura, do Brazil e Perú, o curso 
todo do Javary, que. p )r má observância de 
deveresda Cmnmissão Mixta, ficou nessa la- 
titude de 7J,ori7"5, quando, seguramente, 
o rio tem curso ainda ao s-ul'.... 

E tanto a repartição do exterior, áquelle 
tempo pensava como deixo exposto, que, ex- 
pedindo instrucções para a exploração do Ja- 
vary, em 1861, determinara que ella fos.-e 
até o 10' gráo de latitude sul : não além. 

Eis os termos ; 
« § IO' De volta á Tabatinga a commissão 

comp'etará a demarcação da servidão e logra- 
douro de que se tratou nos §§ 2° 3"' e 4o des- 
tas instrucções. 

Concluidos estes trabalhos procurará a 
commis-ão o rio Javary e subirá por elle ex- 
plorando até a latitude de 10°. 

« § 12l> Si feitos os primeiros exames os 
commissarios de ambas as partes coniractan- 
tes estiverem de accordo sobre qual dos dous 
(braços) he o principal ou verdadeiro Javary 
—subirão por elle até o 10° de latitude, pra- 
ticando com osaffluentes que encontrarem as 
averiguações convenientes. 

§ 13. Si não houver accordo entre os 
commissarios, na fôrma do paragrapho prece- 
dente, quer em razão de parecerem os dous 
r.raços do rio de igual força na sua confluên- 
cia quer por outros motivos, passarão a ex- 
miner ambos—até a dita latitude de 10°. 

Si com este duplo exame dosapparecer a 
duvida e c mcordarom os commissarios no que 
se deverá considerar rio principal, assenta- 
rão um marco junto a sua margem direita 
—sobre o parallelo de 10',— que se suppõe 
corresponder à linha léste—oéste do art. 11 
do tratado de 1 de outubro de 1877 entre as 
cortes de Portugal e Hespanha, e antes disse 
deverá ser descortinada uma boa área de 
terreno.» 

Do que fica lido se vê, Sr. Presidente, que 
não se cogitava de que o limite fosse ao sul 
do parallelo do 10° gráo sul. 

E' certo que, prevendo não estar a origem 
do Javary tão ao sul. em reservado, se fez 
saber que podia o termo da fronteira vir 
para o norte ; mas jamais diminuindo da la- 
titude de 7" Ho1, accrescenla,ndo se que a li- 
nha tirada da conufluencia do Beni com o 
Madeira -para oéste, não pôde passar além da- 
quella altura para o norte. O que com isto 

quereria dizer aquelle que redatou essa or- 
dem ? 

Sr. Presidente, deixo de expor meu pensa- 
mento no intuito de resguardar do melhor 
modo possível interesses do paiz. 

Evidentemente então pensava-se na linha 
fronteira do Javary ao Madeira de que falia 
o tratado com a Bolívia de 1867, que teve em 
vista o de Santo IHeffonso de 1 de outubro de 
1777, no seu art. I Io. 
Aquelle tratado,promovido como já disse pelo 

nosso ministro plenipotenciario, Sr. Lopes 
Netto, como se sabe, acceita a partida dessa 
fronteira.no 10" gráo e 20 minutos de latitude, 
para ter termo na origem principal, do 
Javary, desde quando essa origem se não 
ache no mesmo parallelo, ou ao sul delle. 

Eis o que ficou acceito : 
«Art. 2°. Deste v\o (Madeira) para oéste 

seguirá a fronteira por uma paralleia tirada 
da sua imrgera esquerda na latitude sul 
10" 20 —até e .contraro Javary. 

Si o Javary tiver suas nascentes ao norte 
daquella linha léste-oéste, seguirá a fronteira 
desde a mesma latitude (10° 20') por uma 
recta a buscar a origem principal do dito Ja- 
vary. 

Senhores, estas disposições são accordes en- 
tre o Brazil e a Bolívia ; não podem ser al- 
teradas sem novo tratado, perfeito e regu- 
larmente feito. 

Para o Brazil, segundo ocodigo político de 
24 de fevereiro de 1891, só seria regular e 
perfeito, quando approvado pelo Congresso 
Nacional ; e nenhum tratado, modificando as 
mesmas disposições,ha nacollecção de nossas 
leis internacionaes. 

Desde logo o termo dessa fronteira, deve 
ser na origem principal do Javary. 

Onde está esta origem ? 
Ninguém o sabe dizer ; o governo mesmo 

confessa não saber, por sua correspondência 
com a legução boliviana, e com o chefe bra- 
sileiro na commissão mixta que se acha en- 
carregada da demarcação da mesma fron- 
teira. 

Conseguintemente, os primeiros cuidados 
deveriam agir de modo a se determinar essa 
incógnita, à origem principal do Javary. 

Foi isto o que fez o governo ? Não ; e dil-o 
o protocollo de 19 de feveveiro de 1895, que 
preciso ler na sua integra para que fique 
neste discurso a prova de ser correcta esta 
negativa,: 

« vos 19 dias do mez de fevereiro de 1895, 
reuniram-se na cidade do Rio de Janeiro, em 
uma das salas do Ministério das Relações 
Exteriores, o respectivo Ministro de Estado 
Dr. Carlos Augusto de Carvalho e o Dr. Fre- 
derico Diez de Medina, enviado extraordiná- 
rio e Ministro plenipotenciario da Bolívia, e, 
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depois de conferenciar sobre a parte da fron- 
teira ainda não demarcada, convieram no se- 
guinte : 

1", que se complete a demarcação dos 
limites, fazendo-a na parte comprehen lida 
entre o Madeira e o Javary, para o que o 
governo brasileiro nomeará, com a menor 
demora possível, os seus coramissarios, os 
quaes reunidos ao coronel Pando e ao en- 
genheiro D. Carlos Satcholi, Io 6 2° coramis- 
sarios nomeados por p irle da Bolívia, for- 
marão com elles uma commissão mixta; 

2°, que ambas as partes adoptam, como se 
tivesse sido praticado pela dita commissão 
mixta, a operação pela qual na demarcação 
dos limites entre o Brazil e o Perú se deter- 
minou a posiçãoda nascente do Javary. Esta 
nascente, pois, está, pois, para todos os effei- 
tos,na demarcação entre o Brazil e a Bolívia, 
situada aos 7o01'17,"5 de latitude sul e 
74o08'27,"07 de longitu le O de Greenwich. 

O Dr. Carlos de Carvalho, devi lamente 
autorisado, declarou que o Sr. Presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil, ao 
complet ir pela sua parte a demarcação da 
linha geodesica, que constituo a fronteira 
entre os dous indicados pontos do Madeira e 
Javary, não tem a intenção de prejudicar 
qualquer direito que o Perú possa ter ao 
território que aquella linha deixa para o 
lado da Bolivia ou a uma parte delle. 

Em fé do que lavra-se o presente proto- 
collo em dous exemplares, um em portuguez 
e o outro em hespanhol. — Carlos Augusto de 
Carvalho. — Frederico Diez de Medina, 

Deste protocollo perceberá o Senado que 
o ^tratado de 1867 não será cumprido. Elle 
não quer o termo da linha fronteira no ponto 
em que, posteriormente, accordarani o Bra- 
zil e o Perú, como pouco mais ou menos, a 
nascente principal do rio Javary ; o tratado 
de 1867, sim, quer que o limite de sua divi- 
sória, acceita pelo Brazil e a Bolivia, seja na 
origem principal. 

E' essa origem que devera ser attendida e 
0 não fora pelo protocollo ! 

E, Sr. Presidente, como assim ferem-se o 
oodigo político da republica, de 24 de feve- 
reiro de 1891, e os direitos e os interesses do 
Estado do Amazonas, que ainda represento 
nesta Casa, não me ó dado tornar-me siien- 
cmso, quando ainda é tempo de previnir os 
niales que serão productos da execução do 
niesmo protocollo. Só por isto, este meu em- 
penho de trazer o trabalho da demarcação 
dessa fronteira, comoçando-se pelo reconhe- 
ciniento prévio da origem principal do Ja- 
vary. 

O protocollo, quer me parecer, fd exigido 
Pelo ministro boliviano, e facilmente acceito 
Por essa tendência, que o governo da Repu- 

bica sempre tem tido, de afagar os dessas 
republicas outras que nos cercam, havendo 
começado com tal política de fraternidade 
americana, muito especial, com o tratado das 
Missões, felizmente não approvado pelo Con- 
gresso Nacional. 

Nunca esse protocollo deveria ter merecido 
do Sr. Presidente da Republica suas cogita- 
ções ; e, si S. Ex. bem comprehendesse a 
gravidade dos successos que produzirá a exe- 
cução desse acto, teria recusado, tão logo foi 
informado pelo chefe brazileiro da commissão 
mixta de que essa execução arrebatava da 
patria alguns milhares de legoas quadradas 
de seu território. 

O Estado do Amazonas, além de ficar com 
essa perda, soffrerá mais com a diminuição 
de sua receita, calculada a mesma diminui- 
ção de quatro a cinco mil contos annuaes 1 

Sr. Presidente, ainda ha tempo de reme- 
diar o mal. O governo delle acha-se infor- 
mado, e si não vier ao bom caminho, a culpa 
lhe será levada em conta, muito aggravada 
pela insistência de manter essa posição es- 
querda. 

E' no proprio relatório do corrente anno, 
do Secretario do Presidente da Republica, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
que firmo a opposição que mantenho no acto. 

Na pagina 27, do Annexo n. 1, e seguintes, 
encontro, Srs. Senadores, bases para as-egu- 
rar que, o gov-rno foi vencido pelo ministro 
boliviano, que calculadamente se desviou de 
acceder ao convite de corrigir o erro de si- 
tuar-se a origem principal do Javary,onde 
não se acha ; e dahi essa' contra ordem que 
recebera a commissão brasileira, que a leva 
a mal dirigir a demarcação da fronteira do 
Madeira ao Javary. 

Em sua nota de 8 de abril á Legação Boli- 
viana aquelle secretario disse : 

«...Como se tem asseverado, que a nas- 
cente do Javary está acima da latitude 
achada pela commissão que fez a demarcação 
entre o Brazil e o Perú, pareceu-me neces- 
sário que se verifique si assim é, e recom- 
mendei ao Sr. coronel Thaumaturgo de Aze- 
vedo que, feita a demarcação tomando por 
base aquella latitude, — explore o Javary 
desde o marco até a verdadeira nascente, em 
commum com o comraissario boliviano ou 
só,si elle a isso não se prestar. 

A conveniência dessa exploração é tão 
evidente, que conto com o valioso concurso 
do Sr. Dr. Medina para que ella se faça. 

Sr. Presidente, V. Ex. que sem duvida 
conhece o que foi por esse secretario exposto 
no referido relatório, sabe o como a legação 
boliviana apreciou esse convite, feito tão cor- 
tasrnente, pela nota que lhe dirigiu três dias 
mais tarde. 
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O Sr. Dr. Medina disse que lhe era sensí- 
vel expressar que, havendo já dado conta a 
seu governo dos termos precisos do art. 2" do 
protocollo de 19 de fevereiro de 1895, e tendo 
já em seu poder a resposta approhatoria 
desse acto diplomático definitivo, não lhe ca- 
bia tomar compromisso por parte da Bolívia, 
de entrar em novas e difflceis investigações 
sobre um-ponto de limite, deliberado e defi- 
nitivamente reconhecido, tanto por parte de 
seu governo como por parte do brazileiro. 
(JVoía de H de abril de 1896, paginas 28 
e 29.) 

Ahi temes a desesperança de observar-se o 
tratado de 1867, como nelle se expressa; e só 
assim deixaríamos de ser prejudicados! 

O Governo, accedendo a receber esse pro- 
tocollo, esqueceu-se dè que, muito embora o 
termo de 14 de março de 1874 houvesse dado 
como origem do Javary, um ponto que, ainda 
porquanto dito no mesmo termo, era como 
o continua a ser, uma incógnita, são os geo- 
graphos todos accordes de achar-se essa ori- 
gem além desse ponto. O Dr. Paz Soldan, es- 
tadista notável do Perü, em sua obra «Geo- 
graphia dei Peru», tratando do Javary o dá 
estendendo-se a 9n grào e 30 minutos de la- 
titude, sendo essa obra documento offlcial. 

O seu proprio sobrinho, que em 1866 explo- 
rara esse rio, em trabalho de maior scienti- 
fleo valor, publicado em Lima em 1869, (1) 
sobre o assumpto diz: 

«Tomando a distancia e a largura média 
do rio, de cinco em cinco dias, suppondo a 
distancia percorrida, a abscisia; e a largura 
a ordenada, nos dará uma curva que tem 
forte inflexão na confluência com o Curuçá, 
para depois se aproximar quasi a ser uma 
linha recta inclinada para o eixo das abxisas. 

Seguindo esta linha até ao ponto em que 
corte a este eixo, resultará: que 100 milhas 
mais adeante do ultimo ponto a que chega- 
mos (ô- 50' de latitude) desapparece o Javary. 
A relação entre a distancia geographica e 
itinerária é quasi de 1 para 2; e como o rumo 
geral que seguia ultimamente o rio era 
45" S. O., podemos assignalar, com alguma 
probalidade, que o Javary nasce aos 7o 25' de 
latitude austral e aos 76° 56' de longitude a 
O. do meridiano de Paris (74° 30' O.de Gw.). 
Por outra parte, segundo o diminuto do rio 
então, nos parecia que em uma semana mais 
estaríamos nas suas cabeceiras que com uma 
velocidade media de 15 milhas diarias, veria 
a collocar-nos 400 milhas mais longe do logar 
do combate; o que daria para extensão do rio 

(1) Observaciones astronômicas y físicas, y opcracion 
nes trignométricas de la comisión peruana demarcadora 
de limites. 

1.000 milhas, desde a origem á íoz no Ama- 
zonas. [Pag. 03.) 

Sr. Presidente, desta exposição do sábio 
Sr. Dr. Paz Soldan, explorador do Javary, 
em 1860, quando membro da commissão pe- 
ruana e da mixta, que fôra alli para fixar a 
origem desse rio, bem claro fica ter elle sup- 
posto para as coordenadas geographicas da 
origem desse rio os seguintes: 

Latitude sul 7o 25';longitude O.Gw. 74° 30'. 
As coordenadas expressas no? protocollo 

são as que dera a Commissão mixta de 1874, 
isto é: 

Latitude sul 7» OlMongitude O.Gw.740 08'. 
De ahi a differença contra nós, na linha 

norte-sul de 24 milhas e na linha éste-oéste 
22 milhas. 

Xão é meu intuito fazer cabedal destas di- 
vergências, sinão para accentuar que é ainda 
uma incógnita a origem do Javary, cogitada 
no tratado de 27 de março de 1867, que se diz 
estar sendo ou dever ser executado! Si ao pre- 
sente, Srs. Senadores, conhece-se com mais 
aproximação da verdade qual o curso do rio 
por uma extensão de 900 milhas, pelas ex- 
plorações de 1806 e 1874, assim não ó para o 
restante de seu curso. 

E' certo que achamo-nos mais bem pre- 
parados do que esses que o davam tão para 
o sul que iam a suppol-o até além de 10'' de 
latitude; dentre os quaes notarei o Sr. barão 
da Ponte-Ribeiro, porquanto informou ao Go- 
verno do Império, e deu logar ás instrucções 
que recebi de 22 de outubro de 1861, onde 
estão os paragraphos já lidos, o nem portanto 
deixa-nos de ser ainda ignorada a situação de 
sua origem principal. 

Sr. Presidente, antes mesmo da primeira 
dessas duas explorações a que me referi, já 
estava convencido de que nem ao 91 de lati- 
titude estaria a mesma origem do Javary. 

Foi desta convicção que resultou o haver 
proposto, e ter accordado o meu illustre col- 
lega da Commissão mixta, em 1866, de sup- 
pormos não dever-se tomar como limite desse 
rio, além do 9° grào e 30 minutos: dahi 
essa constante impertinencia de dizerem 
que, o accordo de 28 dejulho de 1866, tradu- 
duzido em instrucções para a partida explo- 
radora desse rio, havia sido inconveniente e 
consequentemente desapprovado pelo go- 
verno . 

Não foi o que se deu. Dei prova disto pela 
correspondência oílicial, na imprensa e na 
tribuna daC mara dos Deputados cm julho 
de 1880. 

O que é de reparar, e para este ponto soli- 
cito attenção, é ter-se dado como fundamento, 
contrariando-se o mesmo accordo, a cessão 
que esse accordo fazia de terrenos, por se 
haver recuado do 10" para o 9" grào e 30 
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minutos o paralhlo determinativo do extremo 
sul da fronteira, no rio Javary, quando hoje 
se o não quer levar além do 7a gráo e um 
minuto !... 

Si precisasse, Sr. Presidente, elementos de 
deíéza ao aceordo alludido. neste empenho, 
mais do que na posição real da origem prin- 
cipal do Javary, teria a melhor. 

O que tive em vista, com esse accordo, 
consegui; e sem prejudicar a observância 
perfeita das instrueções ostensivas e reser- 
vadas de 1861, que deviam dirigir os traba- 
lhos por parte da commissão brazileira de 
que fui chefe. Na 3» discussão, mais larga- 
mente, virei ao assumpto para que se per- 
ceba quão nrredios da razão andavam os con- 
sultores do governo, neste assumpto, sendo o 
venerando Sr. Con-elheiro Ponte Ribeiro, 
depois Barão de Ponte Ribeiro, o mais afas- 
tado de todos, e o maior propagandista de 
não haver sido meu procedimento bem acceito 
do governo imperial. 

O pamphleto que julguei preciso distribuir 
a bibliotheca da casa,e a muitos dos nobres se 
na,dores, hadias^ue registra os discursos que 
Pronunciei na Gamara e artigos que publi- 
quei em jornaes, tratando da questão, deve 
convencer aos que o lerem, podendo entender 
do assumpto, de ter-se achado o governo des- 
orientado. Nelle se encontra, muito de rainha 
correspondência offlcial, quando me propunha 
a trazer á razão os desorientados. 

E, muito principalmente assim suocederá, 
desde quando, se tiver presente o termo de 
14 de março de 1874, já lido, e que colloca 
como não podendo ir siquer ao 8" de lati- 
tude sul, a origem principal do rio Javary. 

Foi tendo tudo isto em monte, e o proto- 
collo de 19 de fevereiro de 1895, que dispuz- 
me a apresentar a, emenda que lerei em breve, 
que tem por intuito obrigar a que os traba- 
lhos da demarcação da fronteira do Madeira 
para o Javary, comecem polo reconhecimento 
dessa origem, onde o art. 2:' do tratado de 27 
dq março de 1867, quer tenha termo a Unha 
divisória do Ferú e Brazil. 

Representante do Amazonas, avisado de 
que iria o Estado perder 5.000 legoas qua- 
dradas, observado esse protocollo, urgia vir á 
tribuna defendendo direitos e interesses desse 
estado ameaçados por elle. 

Eemais, dever também me corria de assim 
Proceder, em defeza do codigo político da Re- 
publica, de 24 do fevereiro de 1891, quo paio 
protocollo, é desrespeitado. 

. Sem duvida. Por esse protocollo, Sr. Pre- 
sidente, se dá como fronteira, uma linha, que 
Partindo do madeira a 10 ' 20' de latitu le sul siga para o Javary a encontrar, não a sua 
origem principal, como exige o tratado de 
1367, mas sim a terminar em um ponto, que 

foi tido em 1874, como pouco mais ou menos 
coincidindo com a origem do rio! 

Desde quando assim se não observa o tra- 
tado, embora com assentimento da Bolívia e 
por que só tem a ganhar em território, dá-se 
o caso de ser resultado de novo accordo in- 
ternacional. que só pode ser valido si pelo 
Congresso Nacional receber assentimento. 

Esse assentimento não foi pedido; não ex- 
iste pois. O protocollo de 19 de fevereiro de 
1895, portanto, é acto do Executivo, que para 
sor obrigatório precisa a intervenção desse 
Congresso. 

Srs Senadores, trato desta questão desde 
muitos annos, e não deixarei de recordar que 
fui em 1880, quem primeiro olfereceu, em 
emenda na Gamara dos Deputados, credito de 
200:000$ para se proceder a essa demarcação, 
dando as razões que me Ivavam a esse proce- 
dimento. 

Em 1894, nesta Casa, reeemchegado.susten" 
tei o credito pedido pelo Sr. Presidente da Re- 
publica, de igualquantia.nomesmo interesse; 
mas indicando o como seguir a demarcação, 
par-a resguardar os direitos e os.interesses da 
então província do Amazonas, indicação que 
sustento, empenho-me para que seja obser- 
vada. 

Nestes termos não pôde ser surpreza,quanto 
digo. O governo estava avisado, e foi tam- 
bém orientado do modo melhor de proceder, 
pelo distineto chefe o Sr. Dr. Thaumaturgo 
de Azevedo,sou delegado na commissão mixta. 

Sr. Presidente, do quanto digo, facilmente, 
se concebe não poder sujeitar-me ao silencio 
para menos perturbar o governo, já tão em- 
maranhado em questões externas. 

A hora está adeantada, e como teremos 
outra discussão para ella reservo-me, tra- 
zendo o desenvolvimento do assumpto mais 
technicamente. 

O que desde já é preciso, no que me em- 
penho, é levar ao conhecimento do paiz, 
especialmente ao Amazonas, esse acto do 
governo, que attenta contra a integridade 
da patria, attendendo aos factos interna- 
cionaes, qual a recebeu a Republica do Im- 
pério, em 15 He novembro de 1895. O go- 
verno Hescuidou-se : o protocollo de 19 de 
fevereiro de 1895, foi uma leviandade. 

O Sr. Francisco Machado — Apoiado. 
O Sr. Costa Azevedo — A representação 

amazonense, seguramente, protesta contra 
esse acto. 

O Sr. Joaquim Sarmento — Sem du- 
vida. 
, O Sr. Costa Azevedo — Esta questão não 
é desconhecida : não o podia ser pelo go- 
verno . 
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O Sr. Francisco Machado — Foi muito 
discutida antes, e até o Liberdade publicou 
artigos que V. Ex. deu maior conhecimento, 
os trazendo aos annaes do Senado. 

O Sr Costa Azevedo — E o Liberdade 
acredita que a perda nossa irá a 5.000 léguas 
quadradas !... 

O Sr. Moraes e Barros—Essa questão não 
foi discutida pelo Sr. Barão deTeffé no Insti- 
tuto Polytechnico ? 

O Sr. Costa Azevedo — Não ; elle não se 
occupou alli desta questão, foi... 

O Sr. Moraes Barros — Nem no Club de 
Engenharia ? 

O Sr. Costa Azevedo—... nesse club que 
tratou sim, de trabalhos seus e meus atti- 
nentes á fronteira do norte de Tabatinga ao 
Apaporis. 

Nesía discussão em que tomei parte; e sen- 
do ambos ouvidos pelo que de mais distincto 
tínhamos então, de nossa engenharia, releve 
o Senado a immodestia pude vencel-o, fa- 
zendo com que se afundassem as paradas da 
correcção de seus trabalhos, embora acceitos 
pelo governo ! 

O Sr. João Cordeiro—Metteu-os a pique. 
(Riso.) 

O Sr. Costa Azevedo—Não o disse. Os que 
souberam da lucta e ouviram os debates são 
esses todos que isso autorisam a rememorar 
depois de tantos annos idos. 

Naquelles tempos, como actualmente suc- 
cede, haviam individualidades que serviam 
para tudo esó o que diziam era acceitavel... 

O Sr. João Cordeiro — Homens necessá- 
rios. 

O Sr. Costa Azevedo — ... e nesse nu- 
mero, notava-se aquelle que foi lembra 'o 
pelo aparte do honrado Senador por São 
Paulo, que fne honra com sua attenção. 

Como sendo elle um desses cujas assevera- 
ções constituíam sentenças sem appellação, o 
Governo de 1874 tomou a si dizer, em nome 
do paiz, que a origem principal do rio Javary 
estava nologar não visto, mas que pouco mais 
ou menos se distanciava de outro reconhe- 
cido umas oito milhas em uma dírecção do 
rumo S 0 1... 

Tanta facilidade por parte do governo 
de então, composto de pessoal de créditos 
accietos por competência e patriotismo,nunca 
pude desculpar. 

E, Sr. Presidente, desse facto, depois de 
mais de 20 annos, surgem difflcul lades e 
ameaças de perder o território do Amazonas 
centenas de centenas de léguas quadradas ! 

No relatório do seguinte anno, com que o 
Ministro de Estrangeiros dava ao parlamento 
contas da gestão da sua pasta, a pag. 188, 

está quanto já li, e resume a questão dessa 
fixação de tal origem, 'problemática, do memo 
rio. 

Quero crer que o honrado Senador não 
admittiria, para os limites de suas proprie- 
dades territoriaes, os que seus lindeiros 
dessem, como pouco mais ou menos.... 

O Sr. Moraes Barros dá um aparte. 
O Sr. Costa Azevedo — Extensas essas 

propriedades ou não estarão determinadas 
sem incertezas de mais ou menos, estou disto 
seguro. 

Sr. Presidente, no assumpto não miro, 
principalmente, fazer opposição ao governo ; 
miro sim, em primeiro logar, ver o estado do 
Amazonas, continuando a ter as divisas que 
eram suas de direito, ao mudarem-se as insti- 
tuições, por virtude do pronunciamento mi- 
litar de 15 de novembro do 1889. 

Não posso manter-me silencioso, deante da 
ameaça que tem base no Protocollo de 19 de 
fevereiro de 1895, e que, em ultima analyse, 
prejudicará o mesmo Estado, mais do queà 
União... 

O Sr. Francisco Machado—Apoiado. 
O Sr. Costa Azevedo—... e porque lhe 

vae ferir enormissimamonte as suas rendas, 
produeto do trabalho que dia a dia progride 
nos caudalosos rios afiluentes, á margem di- 
reita do nosso rio mar, tão sulcados já por 
vapores, e que serão cortados muito ao norte 
pela tal linha do Protocollo. 

Si tivesse direito de pessoalmente dirigir- 
me ao honrado Sr. Dr. Prudente de Moraes, 
empenhar-me-hia em esclarecel-o no assum- 
pto, com o proposito de evitar o mal. E-se 
direito não tenho.nem como representante do 
Amazonas, porque S. Ex. se fez somnolento 
p ira não ver e nem ouvir o que do desorien- 
tado succedia por aquelle Estado, deixando o 
dominio dos criminosos assoberbar a justiça, 
o diceito e a moral, assim sustentando uma 
situação, que,... 

O Sr. Moraes e Barros—O Presidente da 
Republica não poilia sustentar situação ne- 
nhuma no Estado. Si interviesse ó que me- 
receria censura. 

O Sr. Costa Azevedo—... não teve jamais 
idêntica em descrédito da Republica. Acaso 
julgaS. Ex. que seria intervenção olfensiva 
do codigo político de 24 de fevereiro.de 1891, 
—aberturas que fossem feitas em correspon- 
dência paríicular aos Srs. capitão Eduardo 
Ribeiro e tenente Fileto Pires, notando-lhes 
a desorientação em que iam : este, com 
falta decapacidade legal,promovendo sua ele- 
vação ao cargo de Governador do Estado, e 
aquelle, enveredando por atalhos indecentes o 
criminosos no intuito de conseguir esse 
fim ? 
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Não iria nesse proceder o desobrigamento 
de deveres moraes,prevenindo um desacato ao 
art. 40 da Constituição estadual, e a conti- 
nuação de um Governo conderanado por 
todos que conservam a honorabilidade de 
sentimentos ? 

O Sr. Moraes b Barros—O Presidente da 
Republica não é quem verifica os poderes do 
Governador do Amazonas. 

O Sr. Costa Azevedo—De certo; mas que 
não alludia a isso, ahi ficaram minhas consi- 
derações . 

E robustece o facto o ter-me pronunciado 
contra o juizo do sympathico deputado Sr. 
Rn. Sá Peixoto, que dá como devendo ler 
sido preferível daqui tratar das eleições ha- 
vidas em 25 de março e da dualidade de Con- 
gnessos que se dá, deixando a questão que 
tomei como maior da falta de idade do que 
niirava assaltar o podor do Estado. 
. Esta questão, única das tres, em que podia 
mtervir, indirectamente, o honrado Sr. Dr. 
Prudente de Moraes, sem nenhuma offensa 
dos deveres do chefe do Executivo da União. 
ei'a de todo preciso, ser attondida por S. Ex. 
e S. Ex. recusou-se tomar delia conhecimento, 
fiuando sabia da doutrina da resolução de 
consulta de novembro de 1846, de pé ainda C0|n a Republica 1 

Par ou negar licença a militares, para o 
cxercicio de quaesquer funcções estaduaes, é 
direito do Executivo feleral. porque os mili- 
tares são funccionarios da União. 

.Nestes termos, prevenir, em correspondên- 
cia particular, áquelles dous desequilibrados 
Omciaes de que não obteriam a-sentimentode 

Ex. para entrar no exercício das funcções 
estaduaes de governo, o Sr. tenente Fileto 
Pires, não era intervir na questão, nesses 
termos do art. 6' do codigo político da União, 
c nem de modo algum offmderia os princi- 
Pios nelle consagrados. 

Urge, Sr. Presidente, estabelecer como 
norma de Governo, da União ou estadual, a 
Pratica da moralidade administrativa. O 
Pnvo não pôde orientar-se bem, sem evem- 
Juos do cima; si lhe são dados exemplos de 
'nprobidade, de moral estragada, de des- 
®sPeito às leis, como exigir essa orientação 

dade ? ^ a or^ein' Cürn a orttem a prosperi- 
Não; não, Srs. Senadores 1 Queremos, pre- 

cisamos administração moralisada, garau- 
■ "ido as liberdades e os direitos estatuídos na 
carta. 

Precisamos do Governos, que mantenham 
. Uf esses direitos e liberdades, a integridade 
territorial do paiz.qual os tratados que estão 
vigorando. 

No caso, o Governo está esquecido de qual 
' o limite do Amazonas com a Bolívia pelo 

Senado V. IV 

sul, do Madeira ao Javary, e, só assim, não o 
podemos considerar fóra da lei—com conheci- 
mento disso, e portanto criminoso, passível 
de processo e pena. 

Sr. Presidente, o que podia fazer para 
evitar o desastre está realisado, talvez que o 
meu trabalho, faliando, tenha sido com vehe- 
mencia desnecessária... 

O Sr. Severino Vieira — E animosidade. 
O Sr. Costa Azevedo—.. .e animosidade 

censurável; mis, isto só tem por causa o 
grande amor pátrio, a gratidão pelos aífectos 
que do Amazonas sempre tenho recebido. 

Admira-me, Senhores, essa indifferença em 
questão tão séria e momentosa, dos que 
teem a responsabilidade das novas institui- 
ções. A classe militar e os políticos que delia 
tiraram os únicos elementos então, da victoria 
obtida 1 

Com isto, Sr. Presidente, não intento 
trazer a classe militar a agir de modo que 
offenda ás leis que regulam suas funcções. 
Nunca irei engrossar os insubordinados, en- 
fraquecendo a força moral do militar pe- 
rante o paiz. 

E, tanto que, deixando agora de parte o 
Protocollo, origem da minha vinda á tribuna, 
passo a vista para quanto li no O Paiz, rela- 
tivamente ao successo occorrido no Pará, de 
desacato de um guarda-inarinha a um ca- 
pilão-tenente, em presença de seu proprio 
ccmraandante. reunidos todos a outros ofli- 
ciaesdo cruzador Benjamin Constant. 

A gravidade des-e successo impõe provi- 
dencias en rgicas dentro da lei, que não pôde, 
não deve ficar aífrontada. 

O silmeio do Governo, em assumpto tão 
grave, moraentoso mesmo, dá logar, e com 
razão, ás crifcas que se levantam. O olíicio 
do ajudante-general, publicado, passando ás 
vistas do Governo esse artigo do O Paiz, a 
que me refiro, não satisfaz a opinião pu- 
blica . 

ouço, Sr. Presidente, que o guarda-ma- 
rinha, a quem são attribuidos actos de, criptos 
desse artigo, é um dos mais intelligentes e 
esperançosos jovens, que são chamados a 
elevar os créditos da nossa marinha ; sei que 
achou-se na revolta naval, e desde logo 
levo-lhe como attenuante de seus desvarios 
as lições de indisciplina naturaes em todas as 
revoltas. Mas isto, devo dizel-o francamente, 
não deve, na actualidade, ser attendido pelo 
Governo. 

Precisa o Governo de ser energico. 
Freqüentemente correm noticias desagra- 

dáveis "esses jovens da Escola Naval, resul- 
tantes do afrouxamento da disciplina, que 
trouxeram à mesma Escola os que eopartici- 
param daquella revolta. Ainda não ha mui- 
tos dias um destes, em um logar publico, 

3 
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Largo do Machado, aggrediu outro, que não 
esteve na revolta, por mo 'o brutal; os jor- 
naes deram noticia do facto, declinando os 
nomes. O que fez-se em bem da disciplina 
não se sabe. 

Urge que o Governo encare de frente sem 
receios, o mal que r ão foi extincto, e antes 
se alastrara, depois das novas instituições, 
que teem origem na indisciplina militar. 

E' certo que temos, ainda, na classe mi- 
litar, no pessoal dirigente, muitas garantias; 
mas não basta. Não tenha o Executivo medo 
de ter sempre prompto remedio a esse mal 
para applical-o. A imprensa, barometro se- 
guro, está quasi sempre denunciando actos 
de indisciplina, não corrigidos. 

O Sk. Pires Ferreira—São factos isolados, 
e nada tem com a disciplina das forças arma- 
das da Republica. 

V. Ex. parece que faz accusação de que 
toda a força armada está insubordinada. 

O Sr. Rosa Júnior—Não, senhor; elle es- 
pecificou. 

O Sr. Pires Ferreira—Mas parece; e é 
por isso que dou este aparte com toda a 
franqueza. 

O Sr. Costa Azevedo—Aprecio essa fran- 
queza, e por que permitte logar a explicações 
mais accentuadas. 

O Sr. Moraes Barros—São factos isolados, 
que teem sido reprimidos. 

O Costa Azevedo—E'-me agradavel ouvir 
isto do honrado senador ; não tenho porém 
sabido das repressões dentro da lei. 

O Sr . Pires Ferreira—O trancamento das 
matricules da Escola Militar no anno passado, 
um viveiro de patriotas ! 

O Governo mandou fechar a escola; e agora, 
porque não hade mandar prender um guarda 
marinha,'si o facto é verdadeiro como eu 
creio ? 

O Sr. Costa Azevedo—Deixarei de prose- 
guir pelo caminho que tenho vindo, e tanto 
mais que vejo attento à precisão da disci- 
plina militar, o meu distincto amigo, gene- 
ral illustre.que acaba dehonrar-me com seus 
apartes e a outros, como elle, enthusiasthas... 

O Su. Pires Ferreira—Da lei e da justiça^ 
O Sr. Costa Azevedo—...da lei e da jus- 

tiça, que não vejo bem observadas. 
Quero para todos a observância da justiça 

e da lei, e muito principalmente no Governo 
Civil, dando assim prova de que com as no- 
vas instituições no ponto não peioramos do 
quanto succedia no t-mpo da monarchia. 

Sim, Sr. Presidente, quero a observância 
da lei e da justiça, no caso da demarcação da 
fronteira (ío Amazonas, que vae do Madeira 
ao Javary. 

A classe militar,a que se deve essa mudan- 
ça operada em 15 de novembro de 1889, tem 
a responsabilidade principal do que se faça... 

O Sr. Pires Ferreira—Isto é muita sym- 
pathia ou muita antipathia de Y. Ex. pela 
nossa classe. 

O Sr. Costa Azevedo—Bem quisera não 
ter sido delia desligado, e fui porque mi- 
litares accordarara nisso. 

E' assim que, não me cabe a responsabili- 
dade que á classe dou pelo que for oocorrendo 
de inconveniente. 

O Sr. Joakim Catünda—Responsabilidade 
de que? 

O Sr. Pires Ferreira—Não tem V. Ex. 
responsabilidade como senador ? 

O Sr. Costa Azevedo—Si falia da mu- 
dança de instituições, digo que não tenho 
responsabilidade alguma,não facilitei o facto, 
oppuz-me então áquelles que desobedeciam 
á lei. Acceitando o facto, desde logo, tenho- 
lhe prestado a devida obediência, como obe- 
deci ás leis na occasião desrespeitadas, op- 
pondo-me ao levante militar, por ser go- 
verno. 

O Sr. Gomes de Castro—E era militar 
nesse tempo. 

O Sr. Costa Azevedo—Com armas do ci- 
dadão e bagagem, estou na Republica; não 
tenho a responsabilidade das novas institui- 
ções que cabe principalmente á classe mi- 
litar. 

O Sr. Severino Vieira—Não apoiado ; a 
responsabilidade é da Nação. 

O Sr. Costa Azevedo—A S.Ex responderia 
se o quizesse, um distincto republicano his- 
tórico, com assento na Casa, e é chefe pro- 
eminente do partido republicano federal, e 
a quem todos consideram por seus talentos. 
Eu não me julgo obrigado a tanto esforço. 

Vou, Sr. Presidente, terminar ; na 3a dis- 
cussão voltarei ao debate... 

O Sr. Pires Ferreira—Lá nos encontra- 
remos. 

O Sr. Costa Azevedo—. .. no que entendo 
com o protoçollo de 19 de fevereiro do 1895. 
Peço licença para olTorecer a emenda que 
passo a ler; (Lê) 

Vem a Mesa é, lida, apoida e posta con- 
junetamente em discussão a seguinte. 

EMENDA 

Aoart.3"n.7 da proposta do Governo, 
diga-se: 

O credito da verba— Commissões de Limi- 
tes—será applicado, na parte que entende 
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com a fronteira da Bolívia, demarcando a do 
Javary para o Madeira. 

Sala das Sossões, 17 de agosto de 1896.— 
Costa Azevedo. 

O Sr. "Vicente Macliado — 
Toma a palavra em hora adiantada e quando 
a attenção do Senado parece fatigada. 

Entretanto, é compellido a fazel-o pela 
atiitude que já assumiu em questões, que 
interessam o direito internacional com re- 
lação ao Governo da Republica. 

Não se demorará em detidas considerações 
cc ordem política, limitar-se-ha a um exame 
PoiTunctono de algumas opiniões externadas 
Pelo Ministro do Exterior em seu recente 
relatório. Delle se evidencia que o Governo 
na reservado para o paiz uma posição menos 
"igna, porventura, humilhante 

A' pagina 5 do citado documento, lê-se 
Tue cumpre tentar uma politica de paz e 
cordura, politica obsequiosa, na phrase do 
Secretario do Exterior. 

Os Cactos teem desmentido semelhante 
Plano, porque jamais ha sido tão compro- 
ínettida a coramnidade do Brazil no direito 
'nlernacional das nações civilisadas. 

Eontem ainda, refere o orador, no Diário ulPcial o governo revelou a sua inépcia 
e fraqueza, quando alludiu ao proto- 
collo das reclamações italianas. A sup- 
Posta defcza de um tal acto importa em con- 
hs>ão humilhante para os brios nacionaes e 
nella se não deduz outra cousa sinão que o 
Governo da Republica tenha agido em tal 
nssumpto sob a pressão da ameaça, de faca aoi5 peitos, como se diz vulgarmente. 

O orador rofere-so á primeira das recla- 
ni"ções, e nota que ella se prenda a factos 
subordinados ao art. 69, da Constituição ; a 
^Ua admissão no protocollo revela a fraqueza 
'•o governo, que assim dá ao estrangeiro o 

u-eito de julgar do modo porque appíicaraos 
uossa lei fundamental. 

. 9 governo procurou justificar essa offensa 
nofa soberania, allegando que procedeu 

m., ? Por motivos de ordem publica, por b andes razões de estado, por conveniências 
o momento ; mas o orador nada vê em tudo 

Sl0' que possa justiflçar o protocollo. 
o^or-lbe-ia fácil entrar no estudo das alle- 
saçoes do governo, e mostrar como ó tão 
Pouco digna a posição, quo elle nos reservou; 
nao q fará, por emquanto ; deixa mesmo que 
se Sujeite a lei ao abandono ; que se sacrifi- 
luu um artigo da Constituição ás oxigencias 
uas grandes razões de estado ; mas reclama 
outra o facto de so negar o direito de inter- 

venção aos poderes do paiz, que teem o di- 
reito de tomar conhecimento dos actos do 
Poder Executivo. 

O nobre Senador pelo Amazonas denunciou 
ha pouco a existência de um protocollo sobre 
a questão de limites com a Bolívia, sem que 
tal protocollo tivesse sido sujeito ao conhe- 
cimento do Poder Legislativo; e quanto ás 
questões italianas é o proprio governo quem 
confessa que ha dous protocollos firmados, 
mas que somente um delles é comraunicado 
ao Congresso. O orador pergunta si quererá 
o Poder Executivo eximir-se de sujeitar esse 
documento á approvação do Congresso, e 
declara quo elle não tem o direito do assim 
proceder. 

Refere-se a uma declaração, que lhe parece 
gravissima : a de que o protocollo das re- 
clamações italianas teve,desde logo,execução, 
e de que a clausula ad referem!um foi nelle 
collocada por obediência apenas ao preceito 
constitucional. Os defensores do Governo são 
os próprios a afflrmar que a maior parte das 
reclamações teem sido pagas ; que as exigên- 
cias italianas teem sido satisfeitas, porque o 
Governo agiu sob a ameaça, como se vê do 
relatório do Ministro das Relações Exteriores, 
que o orador lê a pag. 59. 

Mas, diz o orador, o Governo não o podia 
fazer ; o Governo não podia eliminar o Poder 
Legislativo, para executar tratados,que ainda, 
não foram approvad.os, e a respeito dos quaeâ 
o Congresso ainda não se pronunciou. 

A confissão destes factos é deprimente para 
o paiz, e. entretanto, é feita com desembaraço 
pelo Secretario de Estado, representante do 
Presidente da Republica, e aos que censuram 
actos desses attribue-se o despeito, qualifica-se 
de agitadores. 

Defenda-se o Governo ; mas não é justo que 
o faça usando da ameaça contra os quo não 
approvam os seus actos, porque seria isso 
fazer monopolio do patriotismo, e entender 
que só elle procede com prudência e acerto. 

A questão italiana teve o poder de agitar a 
nação ; mas o Governo entendeu que o senti- 
mento nacional era tão insignificante, que não 
lhe dava forças para repidlir na Secretaria 
de Estrangeiros a arrogancia com quo se, re- 
clamava. 

Para provar a fraqueza de que accusa o 
Governo, lê o orador, no Diário Ofjicial de 15 
do corrente, um ofilcio do Secretario das Re- 
lações Exteriores, no qual, referindo-se ao 
protocollo, disse qne as reclamações exigiam 
os pagamentos sem demora. 

O orador, entendendo que o Governo su- 
jeitou-se a todas as exigências, termina o 
seu discurso por ter dado a hora, protes- 
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tando voltar ao assumpto por occasião da 
3a discussão do orçamento do exterior. 

fica a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente designa para ordem do 

dia da seguinte sessão, a mesmajá designada 
a saber: 

Continuação da 2a discussão da proposição 
n. 19, de 1896, fixan'oasde^pezas do Minis- 
tério das Relações Exteriores para 1897 ; 

3'discus-ão do projecto do Senado, n. 17, 
de 1896, declarando que o Tliesouro Nacional 
assume a responsabilidade exclusiva dos bi- 
lhetes bancários actualmente em circulação 
na Republica, passando a pertencer-lhe os 
lastros depositados em garantia dos mesmos 
bilhetes ; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 20, 
de 1896, revogando a lei n. 463, de 2 de se- 
tembro de 1847 e restabelecendo a Ord. do 
L. IVdotit. 92, menos quanto á distincção 
entre nobres e plebeus ; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 21, 
de 1896, autorisando o Governo a promover 
accordo com as competentes autoridades da 
Igreja Catholica, afim de obter para os cartó- 
rios do registro civil os livros ecclesiasticos 
dos assentos de baptismos, casamentos e otd- 
tos, realisados antes do decreto n. 119 A, de 
7 de janeiro de 1890 ; 

Ia discus-ão do projecto do Senado n. 22, 
de 1896, regulando a concessão de pensões ou 
mercês pecuniárias ; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1896, considerando para todos os effeitos 
a reforma concedida a 3 de fevereiro de 1894 
ao Vice-Almirante graduado José Luiz Tei- 
xeira, como si fôsse Contra-Almirante gra- 
duado, a que tinha direito, desde 23 de no- 
vembro dS 1893 ; 

3a discussão da proposição da mesma Ga- 
mara, n. 17, de 1896, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao 2° offleial da Admi- 
nistração dos Correios da Capital Federal, 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de 
licença com ordenado para tratamento de sua 
saúde. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

76a SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Victorino 

SUMMARIO— Abertura da sessão — Leitura 0 
approvação da acta da sessão anterior — Expe- 
diente — Ordem do dia — 2a discussão da 
proposição da Gamara n 19 da 1896 — Dis- 
cussão do Sr. Kamiro Barcellos — Enoerra- 
memo da discussão 0 votação da proposição 
— 3a discussão do projecto n. 17, de 1896 — 
Apoiamento de emendas—Discurso do Sr. Fer- 
nando Lobo — Apoiamento de emendas — Dis- 
curso do Sr. Leite e Oiticica — Adiamento da 
discussão — Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia ahre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores J. Catunda, Alberto 
Gonçalves, Joaquim Sarmento, Raulino Horn, 
Francisco Machado, Costa Azevedo, Antonio 
Baena, Justo Chermont, Manoel Barata,Gomes 
de Castro, João Pe^ro, Benedicto Leite, Pires 
Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, João Cor- 
deiro, José Bernardo, Oliveira Galvão, Abdon 
Milanez, Almeida Barreto, João Neiva, Rosa 
e Silva, João Barbaiho, Rego Mello, Leite e 
Oiticica, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, 
Ro-a Júnior, Coelho e Campos, Severino 
Vieira, Virgílio Damazio, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Quintino Bocayuva, Lapér,Lopes 
Trovão, Thomaz Del fino, Gonçalves Chaves, 
Kernando Lobo,Paula e Souza,Moraes Barros, 
Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, 
Caiado, Vicente Machado, Arthur Abreu, 
Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro Bar- 
cellos e Pinheiro Machado (50). 

Deixam de comparecer com causa partici- 
pada os Srs. Manoel de Queiroz, Nogueira 
Accioly, Joaquim Pernambuco,Eugênio Amo- 
rim, E. Wandenkolk, Generoso Ponce e Es- 
teves Júnior (7) ; e sem dia, os Srs. Alraino 
Affonso, Ruy Barbosa, Aquilino do Amaral e 
Joaquim Murtinho (4). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvadaa acta da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do Sr. Presidente do Estado de Ser- 
gipe, de 28 do mez findo, communicando que, 
pur motivo de moléstia, resignou,nesta data, 
o cargo, passando o respectivo exercício ao 
Presidente da Assembléa Legislativa.—Intei- 
rado. 

Requerimento do inspector, escrevente e 
auxiliares da Inspecção Geral dos Vehiculos 
Públicos, pedindo augmento de vencimentos. 
—A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 2° Secretario declara que não ha 
pareceres. 
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ORDEM DO DIA 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 19, de 1896, fixando as des- 
pezas do Ministério das Relações Exteriores 
para 1897. 

Continua em discussão com as emendas 
offerecidas. 

• 
O Sr. Rriiniro liarcellos (1) — 

Sr.Presidente, sendo membro da Commissão 
de Finanças, e encarregado de redigir o pare- 
cer sobre o orçamento das Relações Exterio- 
res, podia dispensar-me de responder aos 
oradores que fallaram sobre o projecto na 
Par te propriamente que se desvia do que con- 
stituo assumpto de despezas, 

Vou em primeiro logar responder ao illus- 
tre representante do Amazonas,que r. clamou 
contra a suppressâo do consulado brazileiro 
cm Tanger. 

Sr.Presidente, não ha duvida de que,si nós 
Pudéssemos ter consulados, pelo menos em 
todas as capitães do mundo civili-ado ou em 
cidades importantes, que teera corarnercio 
letivo comnosco, seria de grande vantagem. 
Mas tem se entendido que deve se economi- 
sar mesmo nas despezas determinadas pelas 
uossas relações internacionaes e comrnerciaes; 
tem se entendido que se deve cortar nas des- 
Pezas do orçamento do Ministério das Re- 
lações Exteriores. Assim é que, por varias 
7ezes, teera sesupprimido consulados, e mais 
'Uiportantes; como,por exempkqo de Genebra 6 outros. 

A população marroquina, que vera para o 
nosso paiz, constituída principalmente por 
esses pequenos vendedores ambulantes que 
se chamam mascates, é na sua maior parte 
^dventicia, apparece e desapparece, raramen- 
0 So fixa. Pelo que informou o illustre re- 

Presentante do Amazonas, parece certo que 
no seu Estado essa população tem-se de al- 
bUrna sorte fixado. 

0 Sr. Joaquim Sarmento — E' perfeita- 
mente exacto. 
,0 Sr. Costa Azevedo — E ha muitos 
annos. 

0 Sr. Francisco Machado — Em grande 
Parte tem se fixado. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Mas creio que 
naoseacha sufllcieutemente provado, pelo 
lacto de alguns marroquinos se terem tlxa- 
no no Amazonas, como coramerciantes, a ne- 
cessidade urgente do restabelecimento de um 
consulado brazileiro em Tanger. 

(1) Esto discurso não foi rovisto paio orador. 

■ O consulado não está suppresso ; o que se 
propõe é a suppressâo da verba do seu expe- 
diente ; e a razão dada pelo illustre Ministro 
das Relações Exteriores para propor essa sup- 
pressâo baseia-se em reclamações do governo 
de Marrocos, porque parece que dava-se alli 
um abuso,—ode grande numero de marroqui- 
nos se naturalisarem perante o consulado 
brazileiro, com o fim de se eximirem de 
certas responsabilidades inherentes aos cida- 
dãos daquelle paiz. 

O Sr. Francisco Machado — V. Ex. deve 
attender a que essa razão, quando allegada, 
foi desmentida pelo nosso proprio cônsul em 
1878. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Acho que não 
temos os documentos de que o Governo está 
de posse para que possamos dizer que não 
existe razão por parte do governo de Mar- 
rocos, apenas pela informação do nosso 
cônsul. 

Naturalmente essas reclamações devem 
ter base, devem fundar-se em factos ; e o 
conhecimento disto compete propriamente ao 
Secretario dos Relações Exteriores. 

Si elle acha que essas razões são proce- 
dentes, é que não presta a mesma fé ás 
informações do nosso cônsul em Tanger. 
Sem que tenhamos em mão documentos para 
poder apreciar os fundamentos do que propõe 
o Governo, parece-me que não se pôde con- 
trarial-o, desde que é elle quem tem a maior 
responsabilidade nestas questões interna- 
cionaes. Não possuo informações que possam 
enfraquecer de qualquer modo a opinião do 
Ministro, mas também merece todo o conceito 
o que observou o honrado Senador. A Com- 
missão, entretanto, não pôde assumir a re- 
8p"nsabilidade de restabelecer a verba, sem 
entender-se com o Sr. Ministro, e o que 
posso fazer é solicitar de S. Ex. informações 
mais completas a este respeito e trazel-as 
em 3' discussão, para que o Senado as aprecie 
e forme juizo mais c;ibal relativamente á 
objecção levantada pelo honrado Senador. 

O Sr. Costa Azevedo — Perfeitamente. 
O Sr. Francisco Machado — Aeceito o 

alvitre, mas respondo a V. Ex. o que consta 
dos relatórios de 1878 e 1882. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Relatórios de 
1878 e 1882! Mas nós estamos em 1896; e as 
razões podem não ter a mesma força que 
tinham naquella época. 

O Sr. Francisco Machado — Mas note 
V. Ex. que hoje não seallegam razões diver- 
sas das que se allegavam naquelle tempo. • 

O Sr. Ramiro Barcellos — Razões que não 
podiam ter grande força então, podem ter se 
tornado decisivas na época actual; isto de- 
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pende do critério com que o Governo encarou 
a questão. Não seria justo que nos pronun- 
ciássemos contra a medida proposta pelo 
Governo, sem ao menos ouvil-o, para sa- 
bermos si os motivos são os mesmos, si mu- 
daram de natureza. 

Por isso acho que na 3a discussão podere- 
mos liquidar perfeitamente este ponto. 

O Sr. Francisco Machado—Pois bem. 
O Sr. Ramiro Barcellos—Quanto ao ou- 

tro discurso pronunciado pelo illustre repre- 
sentante do Amazonas, o distincto almirante, 
em relação á verba proposta para a demar- 
cação dos nossos limites com a Bolívia, sou 
obrigado a dizer que me impressionou extra- 
ordinariamente o que disse S. Ex. 

O honrado Senador foi chefe de uma com- 
missão de limites na mesma zona, conhece 
perfeitamente a situação geographica e topo- 
graphica da localidade ; e já em época remo- 
ta demonstrou efflcazraente o nerigo que ha- 
via em traçar-se os nossos limites com a Boli- 
viasem chegar effectivãmente ao ponto de 
partida das nascentes do Javary. 

Ora, S. Ex. hontem garantiu que a com- 
missão que para lá fôra começara a demar- 
cação de limites aquém do ponto de partida, 
si dahi principiar o seu trabalho, trará a 
perda de uma vasta extensão do território 
nacional. Disse-nos S. Ex. que ha difflcukla- 
des enormes e quasi insuperáveis para se 
chegar verdadeiramente ao ponto de partida 
desse trabalho de demarcação ; entretanto, 
quaesquer que sejam essas difíiculdades. pa- 
rece que, quando se trata do território na- 
cional, e de resguardar intactas nossas legi- 
timas fronteiras, depois do que hontem nos 
disse o nobre Senador... 

O Sr. Coelho e Campos — Repetie, já ha- 
via dito. 

O Sr. R^mhro Barcellos — ... o assura- 
pto merece ser muito meditado ; e penso 
mesmo que se torna urgente uma conferên- 
cia entre a Commissão e o Sr. Ministro das 
Relações Exteriores. 

O Sr. Severino Vieira — Apoiado. Parece 
conveniente ouvir o ministro. 

O Sr. Coelho e Campos — E' indispensá- 
vel. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Si se vae fa- 
zer nossa demarcação de fronteiras por 
aquelle lado erradamente, partindo do ponto 
em que deve começar a commissão, arriscan- 
do-se a sacrificar uma vasta extensão do ter- 
ritório nacional, a questão torna-se de sum- 
ma gravidade. 

O Senado, portanto, dando simplesmente a 
verba, pôde ser cooperador do um desastre 
dessa natureza, ; fazer limitação na verba, 

1 pela emenda apresentada pelo illustre Se- 
nador, estando a emenda redigida como está, 
não sei si terá força obrigatória para o governo 
porque a questão no orçamento é apenas de 
designação de verbas, e não sei, pois, si cora 
a sua emenda declarando que a verba é desti- 
nada para demarcação das fronteiras da Bo- 
lívia a partir do Javary, o honrado Senador 
impedirá o desastre temido por S. Ex. 

Acho também conveniente que esta emenda, 
como a outra flquo destinada á 31 discussão, 
para que a Commissão se entenda com o Mi- 
nistro das Relações Exteriores, afim de trazer 
ao Senado a completa elucidação da ma- 
téria. 

Por isso, peço ao Senado a approvação si et 
inquaniumdesta emenda em S'1 discussão, não 
tomando o compromisso de approval-a na 
3a discussão, porque este compromisso depen- 
derá do que ficar assentado entre a Commissão 
e o Ministro das Relações Exteriores. {Ha um 
aparte.) 

Adiar seria inconveniente, porque impor- 
taria o adiamento da discussão de um orça- 
mento, ao passo que, pelo alvitre que eu 
proponho, isso sc pôde regularisar em 3a dis- 
cussão. 

Assim, não ha inconveniente em que o Se- 
nado adopte as emendas nesta di-cussão, re- 
servando-so o direito de adoptal-as ainda ou 
rejeital-as na 3a discussão, conforme as expli- 
cações que o Sr. Ministro das Relações Exte- 
riores der á Commissão. (Apoiados.) 

Senhores, quanto ao discurso do illus- 
tre Senador pelo Paraná, não foi propria- 
mente ura discurso attinento a modificações 
nas verbas consignadas neste orçamento, foi 
um discurso de critica geral da marcha do 
governo nas nossas relações internacionaes. 

Creio que não ó da competência da Com- 
missão de Finanças acceitar o debate neste 
terreno, porque a ella está simplesmente 
consignado o dever de voriflear si as verbas 
destina,1as ao nosso serviço das Relações Exte- 
riores são ou não sufflcientes, si são ou não 
excessivas. 

Poço, portanto, desculpa ao iilustre Senador 
por deixar sou discurso sem respo-ta, tanto 
mais que o terreno em que elle pisou foi o 
terreno propriamente das ultimas combina- 
ções diplomáticas com o governo da It ilia, as 
qnaes deram em resultido o protoecllo que 
ora se discute na Gamara : si elle passar na 
Gamara ha de vir ao Senado, e então S. Ex. 
terá occasião de renovar a sua critica e de 
assistir á discussão que sobre elle se ha de 
naturalmente estabelecer no seio desta corpo- 
ração . 

Renovo o meu pedido de desculpas por não 
tomar o seu discurso em consideração nesta 
occasião, porque quero limitar-me ao meu 
dever de membro da Commissão de Finanças. 
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Peço, porfanto, ao Senado que, si está de 
accordo cora o orçamento, approve-o in- 
cluindo nelle as duas emendas propostas, 
afim de que, depois das informações que pre- 
tendemos colher do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores,possamos definitivamente resolver 
em S'1 discussão sohre estas emendas. 

Tenho concluído. {Muito bem ; muito bem.) 
Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 

se a discussão. 
Posta a votos, é approvada a proposição, 

salvo as emendas. 
Postas a votos, são successivameme appro- 

vadas as emendas, assim concebidas: 
«Restaboleça-se a consignação para o Con- 

sulado Geral de Genebra.—Q. Bocaywva.-» 
«Império de Marrocos: 
Expediente do Consulado em Tanger 1:300$. 

—F. Machado. — Costa Azevedo.» 
«Ao art. 3' n. 7, da proposta do Governo, 

diga-se:—O credito da verba «Comraissão de 
Limites» será applicado, na parte que enten- 
de com a fronteira da Bolívia, demarcando-a 
do Javary para o Madeira.—Costa Azevedo.» 

E' a proposição, como foi votada, adoptada 
Para passar á 3» discussão. 

3» discussão do projecto do Senado, n. 17, 
de 1896, declarando que o Thesouro Nacional 
assnme a responsabilidade exclusiva dos bi- 
lhetes bancários actualmente em circulação na Republica, passando a pertencer-lhe os 
lastros depositados em garantia dos mesmos 
bilhetes. 

Entra em discussão, redigido de accordo 
com o vencido era 2a. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamen- 
le em discussão as seguintes emendas: 

Ao art. 3". 
Substitua-se pelo seguinte: 
O Governo reorganisará o lastro metallico 

das emissões com os seguintes recursos: 
Ao art. 4°. 
O Governo convidará o Banco a modificar 

os seus estatutos, pondo-os de accordo etc. 
(como no projecto). 

Paragrapho único. Na revisão dos estatu- 
as ficarão estabelecidas as relações especiaes 
ontre o Governo e o Banco, quanto á fiscali- 
sação por parte daquolle, e determinadas as 
condições em que deve o Banco entrar no 
reoiraen commum. 

Sala das sesmes, 18 de agosto de 1896.— 
Hamiro Barccllos. 

. Si*. Fei-namlo 1LíoI>o—Sr. Pre- 
S1|lent6, por ter estado incommodado, não 
pude tomar parte na 2!' discussão deste pro- 

jecto, não só para justificar as restricções 
com que o assignei, eter a honra de apresen- 
tar ao Senado a respectiva emenda, como 
também para protestar contra algumas ar- 
guições injustas e acres, que foram aqui 
proferidas contra a lei de 23 de setembro de 
1893, e contra o Banco da Republica do Bra- 
zil, instituição de credito que relevantes 
serviços tem prestado, como confessou o_ Sr. 
Ministro da Fazenda no seu relatório, não só 
à praça como ao Governo, serviços que, na 
actualidade. ainda são observados por quem 
acompanha o movimento da praça, e o estado 
afflictivo em que ella se aclm, quando é sa- 
bido que é o Banco da Republica quem soc- 
corre á lavoura na situação difficil que ella 
atravessa, por meio do desconto de suas let- 
tras, mediante o endosso dos commissarios. 

No projecto que ora se debate veiu á dis- 
cussão o histórico da lei de 23 de setembro 
de 1893. V. Ex., Sr. Presidente, permittirà 
que, tendo eu feito parte do Governo nessa 
occasião, venha rebater algumas das argui- 
ções que foram lançadas, e tambsm restabele- 
cer a verdade histórica. 

E' certo que a Commissão de Orçamento da 
Gamara dos Srs. Deputados e a Commissão 
do Finanças do Senado foram ao palacio Iia- 
maraty expor a situação grave em que se 
achavam as no;sas finanças. O chefe do Es- 
tado limitou-se a ouvir todo a exposição, 
com a attenção que ella merecia. Achava-me 
presente com outros colleías, e posso dizer 
que a maioria delles limitou-se a ouvir.Con. 
seguintemente, não se pôde afiirmar que a 
opinião do Governo naquella occasião fosse 
contraria à encampação. 

O Sr. Leitk e Oiticica — O Ministro da 
Fazenda e o Sr. Serzedello mostraram-se fa- 
voráveis ao projecto. 

O Sr. Fernando Lobo — Mas todos os mi- 
nistros, não. 

E' certo que. quando se debateu posterior- 
mente a questão financeira no seio do Go- 
verno, eu me oppuz a que se fizesse a emis- 
são de bônus e ao modo por que se convertiam 
os lastros dos bancos. 

O Sr • Leite e Oiticica — A Commissão 
não fallou nisso. 

O Sr. Fernando Lobo — Eu refiro-me á 
discussão no seio do Gabinete, em que eu 
impugnei a emissão de bônus e a conversão 
dos lastros. Neste ponto fiquei isolado. 

O Chefe do Estado, porém, tendo em atten- 
ção as circumstancias graves que rodeiavam 
o Governo, as difflculdades de toda a ordem 
que o sobrepujavam, sabendo perfeitamente, 
cora o tino que possuía, que, si não se fizesse 
a fusão dos Bancos, na voragem que havia 
de tragal-os, não se podia calcular o grào de 
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males que acarretaria, não hesitou de modo 
nenhum em amparar a situação e expediu o 
decreto de 17 de dezembro de 189i. 

E' muito fácil, depois de passados tres an- 
nos, quando os males que se esperavam não 
se deram, por causa da medida tomada, é 
muito íacil,repito,censurar aqui, muito com- 
modamenle, essa medida. 

E' preciso que não se tenha a rasponsabili- 
dade do Governo, para que se veja uma si- 
tuação ditflcil, um verdadeiro krak pró- 
ximo a pro luzir-se, e se hesite em tomar me 
didas enérgicas para corabatel-o, querendo 
assim ter a gloria do poeta: « Impavidum fe- 
riem ruinoe. 

Aquelles que pretendem derruir o Banco 
da Republica, estabelecimento de credito 
onde se acham entrelaçadas a fortuna pu- 
blica e a particular, fazem mais mal á sua Pá- 
tria do que o grego que ateou fogo ao tem- 
plo, para que o seu nome passasse á immor- 
talidade. 

Que o Chefe da Nação fez bem em promul- 
gar o decreto de 17 de dezembro, o Congresso 
o disse, tanto que o approvou, com ligeiras 
modificações. 

O Sr. Leite e Oiticica dá um aparte. 
O Sr. Fernando Lobo — Mas é certo que 

o Congresso o approvou, e os males, que en- 
tão se esperavam, não se deram até hoje. 

Si, tendo passados tres annos, se reconhece 
a inco iveniencia da lei; si se pretende refor- 
mal-a, qual era o ensejo melhor que se oífe- 
recia ao legislador sinão este, em que o pró- 
prio Banco da Republica se propõe a concor- 
rer para a reforma da lei ? 

Como é que se aproveitou esse ensejo 
quando o Banco da Republica era o primeiro 
a vir ao encontro do legislador ? 

Foi fazendo as mais acres censuras á lei 
de 23 de setembro e ao proprio Banco da Re- 
publica ; à lei de 23 de setembro dizendo-se 
que foi o nfaior attentado que se praticou neste 
paiz. 

Senhores, pois um legislador pode declarar, 
de uma destas cadeiras, que uma lei, qual- 
quer que ella seja, é o maior attentado pra- 
ticado neste paiz ? 

Onde está o respeito à lei ? 
Além disso, o legislador que censurou assim 

a lei, não podia deixar de modo nenhum de 
accusar apaixonadamente o Banco da Repu- 
blica, fazendo contra elle um famoso libello ; 
indo até o seu balanço, stygmatisando-o, por- 
que elle o modificou de accordo com a lei. 

Senhores, o Banco da Republica foi consti- 
tuído pela lei de 23 de setembro, que mancou 
converter os lastros pelo processo que estabe- 
lece ; isto é : a lei declarou que as apólices 
ouro o o ouro existente seriam cmvertidos ao 
cambio determinado ; que esta quantia,qual- 

quer que ella fosse, venceria os juros de 4 % 
ouro. até a c mcm-rencia do valor da emissão, 
isto é, 340.000:Ü00$000. 

Isto nunca se fez; esta operação contida na 
lei nunca se realisou, e o Banco da Repu- 
tdica não podia absolutamente continuar com 
o seu balanço pela fôrma por que o tinha.' 
Não o havia alterado, visto que esperava 
que a lei se cumprisse todos os dias; tanto 
mais quanto existia um Oeereto, com a data 
de 30 de setembro de 1893, mandando fazer 
essa conversão. Visto, porém, que a provi- 
dencia se demorava, e que elle tinha no seu 
balanço, na parte correspondente á emissão, 
o seguintelançamento—apolices ouro. cambio 
par—o que não significava sinão uma divida 
do Thesouro, p ir isso que é sabido que gran- 
de parle do ouro foi destinado á compra de 
apólices, outra parte foi destinada ao serviço 
dos juros de apólices, consistentes em ouro; e 
também uma parto das apólices já não existia, 
por i>so que tinham sido vendidas pelo The- 
souro; nestes termos, é muito claro que o 
que estava no Banco da Republica não era 
mais do que a representação de uma divida. 
Eu, que por varias ve.es tive a honra de 
presidir aquelle estabelecimento, recebi re- 
clamações a esse respeito, dizendo-se-me que 
o balanço não era real, porque o ouro não 
existia mais no Thesouro—pois o relatório 
do Ministro da Fazenda assim o declarava—e 
que as próprias apólices também estavam 
desfalcadas. 

A directoria propoz então, e de accordo cora 
o Ministro da Fazenda assim so fez, que,tendo 
de se eifectuar a conversão do lastro, qual- 
quer que fosse a taxa cambial pela qual se a 
fizesse, desde que o capital a apurar-se tinha 
de vencer juros,atò aeoncurrcncia da emissão, 
isto é,até 340.000:000$.si, feita a conversão, o 
capital de 340.000:000$, não estivesse ainda 
preenchido, era questão de tres, quatro ou 
cinco annos, em todo o caso representava uma 
divida do Thesouro, certa e liquidada ; se 
lançasse no balanço, discriminando a parte 
da emissão da parte propriamente bancaria, 
como se tem feito no Baneo da Inglaterra. 

Ora, aqui não ha nada a allegar-se contra 
esse lançamento feito, e muito, menos se jus- 
tifica o que se disse na tribuna, porquanto 
está declarado que são apólices que devem 
ser inscriptas ; é uma divida do Thesouro 
que se inscreveu no Banco da Republica. 

Si, feita a conversão pelo processo da lei, 
esta quantia já estivesse apurada, apenas 
ter-se-hia de mudar a fôrma, e em vez de 
dizer-se:—apólices que devem ser inscriptas 
—dir-se-hia apenas: — apólices inscriptas. 
Si,porventura faltassem 20,3 i ou 40.üu0:000$, 
então o lançamento seria assim: — apólices 
inscriptas, tanto. Juros a vencer, até tal 
tempo, tanto. Somma, 340.000:000$ü00. 
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Que este lançamento é correcto, dil-o a lei 
e vou demonstral-o lendo, porque flz ha 
pouco um extraoto delia. 

Portanto,ainda mesmo que a conversão não 
produzisse a importância da emissão, caso o 
Banco da Republica viesse a liquidar-se, 
antes disso, a responsabilidade não era delle, 
mas sim do Governo. 

Conseguintemente, o lançamento feito é 
mais que regular, e, si assim não fosse, o 
Ministro da Fazenda naturalmente não con- 
sentiria que se fizesse. 

Sendo assim, a celeuma que se levantou a 
este respeito, quando se produziu a modifi- 
cação no balanço, e ainda ultimamente, 
quando veíu á discussão este projecto, não 
tem razão de ser. Para mim é uma questão 
elementar. 

Entrando agora na apreciação do projecto, 
devo dizer em primeiro logar que concordei 
coinelle, por isso que o Banco da Republica 
do Brazil, que é o mGor interessado, ajustou 
com o Thesouro as condições em que este pro- 
jecto veio para aqui. 

Não obstante conhecer a moção que foi vo- 
tada em assembléa geral dos accionistas, 
quando a Commissão de Finanças discutiu o 
a-sumpto, propuz que fosse ouvido o digno 
presidente do banco a este respeito. 

A Commissão, porém, entendeu que tal não 
era preciso fazer, visto como o Ministro da 
Eazenda já nos dera a opinião do mesmo pre- 
sidente. 

Portanto, não pôde haver duvida nenhuma 
de que o Banco da Republica está de ac- 
coido. 

Pôde talvez haver uma incorrecção na 
forma doart. 1°, por ser imperativa, quan- 
do declara que o Thesouro assume a respon- 
sabiliclade. 

Parece-me ser mais correcto que se desse 
uma autonsação ao Governo para esse fim ; 
jhas o meu pensamento é que, no fundo, não 
ea absolutamente incorrecções, porque tudo 
se fez de accordo com o Banco ; e quem quer 
que tenha algumas tinturas de direito não 
duvidará disso, porque uma reforma destas nao se poderia fazer sem accor'o das partes. 

Estas observições que faço sobre o art. Io 
aPplicain-sa igualmente ao art. 4". Também 
do fundo não ha incorrecção, visto que os 
estatutos do Banco hão de se modificar de ac- 
cordo com a lei. O que a commissão pretendeu 
Rd alterar a organisação do' banco, de modo 
que depois os estatutos concordassem com 
essas modificações. 

0 Banco da Republica rege-se pela lei 
cotnrnum naquillo que não é expressamente 
determina 'o na sua lei orgânica de 23 de se- 

nibro. Por esta lei o Governo não pôde 
intiovar os estatutos do Banco, pôde sim en- 
trar em accordo, para a sua reforma. 

Senado V. IV 

Conseguintemente só na apparencia é que 
ha incorrecção da commissão. 

Passando ao art. 3°; diz o projecto: 
«0 Governo procederá gradualmente ao 

resgate do papel moeda com os seguintes re- 
cursos: o producto da venda das apólices ac- 
tualmente existentes no Thesouro, lastro das 
emissões bancarias.» 

Sobre este ponto não pude estarde accordo 
com a CommBsão, e venho dar as razões 
disso. 

Si o Estado julgou conveniente chamar as 
emissões a si, como elTecttvamente o faz, si 
a garantia dessa emissão consiste em apóli- 
ces da divida publica, isto é, divida que 
vence juros quando a outra de papel-moeda 
não os vence, não se comprehende porque 
esta garantia deva ficar no Thesouro, desde 
que o devedoré o mesmo. Si se tratasse de 
ouro, o caso seria outro, mas, desde que a 
garantia consiste em apólices que vencem 
juros, não ha razão para lá ficar, a não ser 
para avolumar a divida nacional, isto é, 
ciimputar a importância das emissões, e 
ainda mais a garantia destas. 

Si o intuito é o resgate do papel-moeda, a 
que não me opponho, mas que não se pôde 
fazer nas actuaes circumstancias, por meio 
dessas apólices, porque, atiradas estas á cir- 
culação, seu valor seria muito depreciado e 
sobretudo as apólices que lá existem no va- 
lor de 91.000:000$, que são do empréstimo 
de 1889, do qual apenas estão em circulação 
10.800:000$; isto ó, a grande maioria está 
no Thesouro. 

Si o valor dessas apólices é de 1:500$ a 
1:600$, e se não corresponde elle ao valor 
ouro, como é que o Estado, para resgatar -o 
papel-moeda, vae atiral-as á circulação pa- 
gando juros em ouro, quando ellas não cor- 
respondeu ao respectivo capital? Si conside- 
rarmos a cotação de cada apólice em 1:500$. 
cotação actual, bem se vè que o prejuízo é 
enorme. 

Si o Estado conseguisse, por essas apóli- 
ces, o valor correspondente ao ouro, não ha- 
via inconveniente em que lá ficassem para 
este fim. mas a cotação de 1:500$ absoluta- 
mente não corresponde á depressão cambial. 

Essas apólices na importância de  
91.000:000$ atiradas á circulação,hão de for- 
çosamente soffrer grande baixa. 

O Sr.. Rosa e Silva—E se pagará juros de 
13 0/„ ao cambio de 9. {ffa outros apartes.) 

O Sr . Fernando Lobo—E isto não concor- 
rerá para o meluoramento do cambio. 

O Sr. Leopoldo Bulhões—Essa é que é a 
questão: o Governo resgatando o papel, o 
cambio continha a 9 ? 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte, 
4 
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O Sr. Fernando Lobo — Actualmente não 
ha meio adequado ao re>gate do papel; deve- 
se deixar para mais tarde. 

O Sr. Gomes de Castro — Quando não 
houver mais remedio. 

O Sr. Fernando Lobo — O recolhimento 
do papel moeda faz-se pelas sobras do orça- 
mento, como nos Estados Unidos, ou então 
por empréstimos externos. 

O Sr . Gomes de Castro — Ninguém espera 
que só com esse projecto se consiga fazer o 
que a Commissão tem em vista. Este é o pri- 
meiro passo, porém o principal consiste em 
fazer-se verdadeiras economias. [Ha outros 
apartes.) 

O Sr. Fernando Lobo — Como dizia, o res- 
gate faz-se, primeiramente, com as sobras do 
orçamento, e depois'por meio de empréstimos 
externos ; e a prova é que recolheram-se o 
anno passado 30.000:000$, e o cambio não 
baixou. 

O Sr. Leite e Oiticica dá um aparte. 
O Sr. Fernando Lobo — Si eu a'1 opto um 

empréstimo externo, é porque por este adqui- 
re-se capital ouro, que no momento é de 
vantagem incontestável, e pelo projecto da 
Commissão não se dá isto. 

O Sr. Leite e Oiticica dá um aparte. 
O Sr. Fernando Lobo— Agora não pode- 

mos nem pensar em tal, apenas podemos dei- 
xarão Governo a faculdade de fazer operações 
quando for opportuno. 

O Sr . Gomes de Castro — Mas isto fica ao 
critério do Governo, que é autorisado a re- 
vender essas apólices. Está claro que ha de 
fazel-o quando os interesses do Estado o acon- 
selharem . 

O Sr. Fernando Lobo — Nesse caso para 
que ficarem no Thesouro? Então dé-se auto- 
risação ao Governo para fazer as operações, 
como já disse. 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Fernando Lobo — Só pelo caminho 

das economias... 
O Sr. Gomes de Castro—Não é a economia 

de cento e tantos contos com mudança de ar- 
senal, etc. 

O Sr. Fernando Lobo—O que é preciso é 
economia no orçamento. Só assim é que se 
pôde recolher o papel-moeda ; de outro modo 
não se poderá fazel-o. 

O Sr. Gomes de Castro—Principiando pela 
suppressão das Alfândegas de Juiz de Fóra e 
S. Paulo. 

O Sr. Fernando Lobo—Mas ahi não ha 
despeza para a União. Temos as Alfândegas 
de Juiz de Fóra e S. Paulo em discussão. 

O escarcéo que se faz em relação a essas 
alfandegas não tem razão de ser. A França, 
que é ura paiz pequeno em extensão terri- 
torial e central isador, tem escriptorios cen- 
traes de alfandegas ; entretanto, aqui quer- 
se attender somente aos interesses do fisco. 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Fernando Lobo—Perigo ha em todas 

ellas, até aqui na Capital tem havido fraude. 
Si, como disse, a França, que tem um ter- 

ritório pequeno, centralisado, tom escriptorio 
de alfandega para onde as mercadorias se- 
guem directamente,como diz Leroy Beaulieu, 
porque o Estado de Minas não poderá ter 
uma alfandega ? 

Emfim esta é outra questão. 
O papel-moeda só se recolhe, corno se faz 

nos Estados Unidos, com grandes economias ; 
do contrario só por meio de empréstimo ex- 
terno. 

Nestas condições, tenho a honra de mandar 
à Mesa as minhas emendas. Si uma dellas 
manda annullar as apólices existentes, por 
outro iado arma o Governo de uma faculdade 
de que púde lançar mão em tempo opportuno, 
fizendo uma operação externa ou interna. 

Sendo que o ultimo alvitre de operação 
interna proponho-o eu para attender á Com- 
missão. 

Penso mais que a restauração que devemos 
fazer nas nossas finanças consiste em um 
plano político, financeiro e economico que 
devemos execuf.al-o. 

O plano político consiste em garantir a 
ordem no interior e manter a dignidade no 
exterior ; o economico em fomentar as in- 
dustrias nacionaes para o proprio consumo, 
para que não fiquemos á mercê do estran- 
geiro ; o financeiro consiste especialmente no 
programma queTurgot olfereceu aLuizXVl, 
isto é, nem augmento de impostos, nem em- 
préstimos, nem bancarota, (Muito bem ; muito 
bem.) 

São lidas, apoiadas e postas conjuuctaraente 
em discussão as seguintes emendas : 

Supprima-se o disposto na lettra a do 
art. 3". 

Addicione-se onde convier: 
Art. São annulladas as apólices da divida 

publica existentes no Thesouro Federal, em 
garantia das emissões bancarias. 

Paragrapho único. E' o Poder Executivo 
autorisado a fazer operações de credito inter- 
nas ou externas para o resgate do papel- 
moeda até á importância de todo o deposito 
feito no Thesouro Federal, em garantia das 
referidas emissões. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896.— 
Fernando Lobo, 
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O Si*. I^elte o Oiticlea (1) —Sr. 
Presidente, não desejava tomar parte nova- 
mente nesta discussão, principalmente depois 
de collocada sob o ponto de vista para o qual 
me convidou o nobre Senador por Minas 
Geraes. Entretanto, a resposta que S. Ex. 
acaba de dar ás referencias por mim feitas 
foi tão directa, que tive as vistas de todos os 
meus collegas dirigidas para mim, quando 
S. Ex. se referia ao quanto se tem dito em 
relação ao Banco da Republica e á verba 
ultima do seu balanço. 

Peço ao honrado Senador que me desculpe 
ter de tratar deste ponto. 

Eu não desejo entrar mais era discussão 
relativa ao Banco da Republica, na situação 
actual, porque seria falta de generosidade 
tratar de tal questão ; entretanto, ha pala- 
vras deS. Ex, que precisam de rectificação. 

S. Ex., referindo-se a asseverações que eu 
liavia feito relativas à conferência havida no 
Itamaraty, entre membros das duas Casas do 
Congresso e o Governo, laborou sem duvida em esquecimento ou equivoco. 

S. Ex. ailudiu a esse passado, mas dando 
como factos occorridos nessas reuniões alguns 
que se deram posteriormente, mè/.es depois, 
quando se tratou do projecto convertido em 
decreto do 17 de dezembro. 

, A primeira reunião celebrou-se no palá- 
cio Itamaraty entre as duas commissões, a 
da Gamara dos Deputados e a do Senado, e 
membros do Governo, sob a presidência do 
Chefe do estado, 

Ahi tratou-se do projecto que a Commissão 
de Orçamento da Gamara havia apresentado, 
e pelo qual as emissões passavam á respon- 
sabilidade do Governo e providenciava-se 
sobre o resgate do papel moeda. Não se 
tratou absolutamente de nenhuma dessas 
disposições que constituirara o decreto de 17 
de dezembro: a emúsão de bônus e a fusão 
dosdous bancos.Disto nunca cogitaram, asduas 
ÇominissOes do Senado. Ao contrario, uma 
das primeiras disposições do projecto apre- 
totitada à Gamara pela sua Commissão de 
Orçamento fixava na quantia existente em 
cmculação o papel moeda, não podendo o go- verno augmental-a, antes devia diminuil-a 
Pelo resgate. 

As conferências a que mo referi nunca ti- 
veram como objecto do seu estudo essas 
providencias do decreto de 17 de dezembro: 

fusão dos bancos e a emissão de bônus, 
roram uma surpresa para a Commissão. 

Foi depois de acceito na Gamara o projecto 
aPresentado lá pela commissão e deter vindo 
Ce para o Senado, que não pôde discutil-o, 

(1) Esto di.sciirsrt não foi revisto pelo orador. 

que o Governo por acto dictatorial expediu o 
decreto de 17 de dezembro. 

Feita esta rectificação, eu devo ainda dizer 
a S. Ex. que não querendo entrar na apre- 
ciação dessa questão, mas para evitar que se 
continue a repetir nesta Casi, impunemente, 
sem protesto, que é um facto, proclamado 
pelo Sr. Ministro da Fazenda no seu rela- 
tório, o dos grandes serviços prestados á 
praça pelo Banco da Republica; devo dizer 
que quem tem auxiliado a praça não ó o 
Banco da Republica, tem sido o Thesouro 
e ainda mais que não ha nada mais facii do 
que receber dinheiro sem juros para empres- 
tal-o com juros. 

Consultem-se, como eu faço, os balanços 
que todos os mezes o Banco publica e ver- 
se-ha a progressão em que tem subido a sua 
divida para com o Thesouro. 

O Sr. Rosa e Silva—Já V. Ex. está fal- 
tando à promessa que fez. 

O Sr. Leitee Oiticica—Mas é que VV. 
EEx. estão fazendo um chavão dessa phrase 
que se lê no relatório do Sr. Ministro da Fa- 
zenda, e eu quero reivindicar os serviços 
prestados á praça pelo Thesouro. 

O Sr. Fernando Lobo—Durante o tempo 
em que estive na direcção do Banco, o Go- 
verno não entrou com dintieiro algum. 

O Sr. Leite e Oiticica—Não ponho em du- 
vida a palavra de V. Ex.; mas o que é ver- 
dade ó que, de 1892 a 1896,a divida do Banco 
ascendeu de 66.0o0:000$ a 194.000:000$ ; 
agora diminuiu um pouco.para 187.000:000$, 
porque o Ministro acceitou uns prédios per- 
tencentes ao Banco. 

Portanto, é o Thesouro que está mandando 
para o Banco auxílios na fôrma da lei, ó ver- 
dade, da celebre lei de 23 de setembro, quo 
eu qualifiquei de attentado e que hoje está 
condemnada pelo Poder Legislativo, sendo-me 
licito, portanto, afoutamente repetir o quali- 
ficativo. 

Assim é que o Banco continua a receber 
dinheiro do Thesouro, sem juros, movimen- 
ta-o recebendo juros. 

Ora,isto é na realidade explendido! O Banco 
não é obrigado a emprestar sem juros, como 
podia ser, porque recebe sem juros. 

Recebe-o assim e o dá a 10 e 12. E' deste 
modo que presta serviços á praça ! 

Senhores, deixemc-nos de estar sonhando 
com pliantasias ; encaremos a situação como 
ella é realmente. 

Chegamos á situação que nós, da Commis- 
são do Orçamento da Gamara,annunciavamos 
desde 1892. A phase terrível que prevíamos, 
para a qual chamavamos a atlenção do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo, chegou. A 
situação da praça é cjamorosa; a situação 



28 ANNAES DO SENADO 

financeira do pniz ó terrível. Não ha meio 
absolutamente de illudir a verdade que ahi 
está estampada francamente pela eloqüência 
dos factos! 

O paiz está com cambio a 9 1/8, sustentado 
por meia dúzia de bancos e estrangeiros, que 
o vão fazendo baixar contra todas as combi- 
nações, contra todos os convênios. 

Um paiz que chega a esta condição não tem 
o direito de continuar a proclamar como ver- 
dadeira a doutrina financeira que segue desde 
1890. 

Ninguém procura mais aquelles antigos 
pretextos invocados outr'ora para explicar a 
baixa cambial. O Senado lembra-se de que 
ora era a situação política do paiz, ora era a 
existência da revolta, ora era receio de per- 
turbação, ora era qualquer noticia econômica; 
a tu lo apegavam-se os especuladores, que 
soffrem a pena merecida pelas suas especula- 
ções, facto previsto, conhecido, sabido e regu- 
lado, porque chegada a época das liquidações 
finaes, chegada a occasião de conhecm-se 
quaesos lucros, o cambio é este que ahi está; 
e não se pôde mais appellar para os recursos 
de outr'ora. 

Portanto, chegamos a uma situação clara 
e definida; já não ha mais o meio, como era 
189'i, de dizer que não sabia o que avançava 
aCommissãode Orçamento da Gamara. Te- 
nho a satisfação de ver a maior pirte- de 
seus membros com assento nesta casa. Ahi 
estão os factos depondo era favor de cada um 
delles e contra os que se riam de nossas 
palavras, chamando-nos de pbantasistas. 
Naquelle tempo o cambio estava a 12, 13, 15, 
nós fazíamos no-sos cálculos nunca pensando 
que elle chegasse a 9, taxa nunca antes 
attingida. 

O Sr. Rosa e Silva— Por occasião do 
golpe de Estado chegou a 9. 

O Sr. Leite e Oiticica— V. Ex. era mem- 
bro da Cointnissão de Orçamento e ha de estar 
lembrado de que quando apresentamos o pru- 
jecto o cambio se achava a 15, com tendên- 
cias a subir. V. Ex. talvez se retira ao gol- 
pe de Estado de 3 de novembro e eu explico 
então o facto. Estava era elaboração um de- 
creto que autorisava a emissão do papel 
moeda aiè 600.(i00;000$000. 

Annunciava-se naquelle tempo um pro- 
jecto que estava na Imprensa Nacional, um 
decreto do Poder Executivo, que depois foi 
publicado, não como decreto, mas como 
elemento histórico para a questão. 

Além de autorisar a emissão de600.009:000$ 
dava outras providencias, reorganisava o 
Banco da Republica, mais ou menos cora pe- 
quena ditferença, como se fez posterior- 
mente, e mandava depositar o saldo do The- 
souro no Banco de Credito Universal. Com a 

noticia o cambio chegou á cotação de 9, 
mas apenas o decreto foi cassado, mandando 
se fazer a publicação só para esse fim, o cam- 
bio foi subindo até chegara 15. 

Mas, Sr. Presidente, rectiflcando as pala- 
vras do honrado Senador por Minas, devo 
dizer que não julgo prudente o modo por que 
estão sendo encaminhadas as cousas na actual 
situação financeira do paiz: procura-se pre- 
venir as conseqüências, deixando de parte as 
causas. 

Procura-se, com effeito, sustentar o cam- 
bio por convênios particulares, o cambio cuja 
baixa ó conseqüência de um facto que eu 
sempre annunciei como causa real desta 
baixa, e o Banco da Republica põe-se á frente 
desta campanha, deixando-se a verdadeira 
causa de parte. 

Por esta forma talvez se estejam escoando 
recursos que são preciosíssimos no momento 
presente. E adeanto, como adcantei desde 
1892: não ha forças humanas, não ha re- 
cursos do Governo, não ha recursos de Banco 
algum que possam fazer com que o cambio se 
smtente. 

Emquanto não atacarmos a fonte do mal, 
emquanto não ti vermos plano definitivo para 
regular as emissões bancarias com conheci- 
mento do mal e trabalhando para modificar a 
desorientação financeira do momento pre- 
sente, não teremos modificação da taxa cam- 
bial e havemos de vel-a baixar constante- 
mente. (Apoiados.) , 

A respeito da questão do balanço do Banco 
da Raputdica, julgo que não é necessário dis- 
cutir mais, pois já demonstrei aqui que o 
Banco tinha inscripto no seu balanço uma 
verba que não lhe pertencia, porque, tendo o 
Sr. M nistro da F.izenda entrado em duvida 
sobre o modo por que o Poder Legislativo 
tinha decretado que losse feita a conversão 
dos lastros, si devia entrar o ouro que não 
tinha entrado para o Thesouro, si as apólices 
deviam ser convertidas em lastro ao cambio 
do dia, como ouro. ou se deviam sel-o pelo 
valor nominal, representando apólices ; foi 
esta questão submettida ao conhecimento do 
Poder Legislativo, e esperava-se sua solução, 
que era o projecto que o Senado rejeitou ha 
poucos dias. 

Pois bem, emquanto o Governo tinha du- 
vida sobre o modo de fazer esta conversão, e 
o Poder Legislativo discutia-a, pondo de 
accordo cora o pensamento da lei, o Banco, 
abstrahindo dos outros puderes. fazia con- 
versão de seu balanço, inscrevendo em uma 
verba de uma casa commercial, porque o 
Banco é uma casa commercial, uma quantia 
que devia existir no futuro, mas que não 
existia na occasião. 

Todo o mundo sabe que isto não é balanço 
de casa commercial: o balanço consigna no 
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activo as sommas que a casa tem ; mas nelle 
não figura verba futura para encontro com 
as verbas do passivo, 

Esta questão, porém, perdeu hoje seu in- 
tertsse, desde que o Senado rejeitou o 
projecto que mandava fazer a conver- 
são, e esta verba continua a figurar no 
balanço, em prejuízo do Banco da Republica, 
é preciso dizel-o porque íicções, em balanços 
de uma casa eommercial nunca lhe fortifica- 
ram o credito : ao contrario, só servem para 
deprimil-a. 

Por isto não discutirei mais a questão, pois 
fosse ou não verdadeiro o íacto, elle perdeu a 
importância. 

Todavia, ó conveniente lembrar o modo por 
lue aquelles que defendem esta operação, 
assim como o Banco da Republica, faliam das 
—dividas do Thesouro. Quanto aos créditos 
do Thesouro, ninguém falia; mas todo o 
mundo se julga competente para engrossar 
a voz e ameaçar o Thesouro com as suas di- 
vidas. 

O Thesouro não tem direito nenhum: o 
banco deve-lhe 184.000:000$; recebeu parte 
desse ouro que hoje se allega que o Tliesouro 
gastou, recebeu para pagar os juros das apo- 
ifoes, e ficou com elle; tinha de fazer o ser- 
viço do pagamento da divida, e não o fez; 
nâo cumpriu nenhuma das outras obrigações 
do decreto de 17 de novembro, e, entretanto, 
todo o mundo diz—direitos do Banco. 

E falia se assim em relação ao Thesouro 
Nacional, quo é o credor de mais de todo o 
Çapital do Banco, o qual não paga juro da 
divida, e hoje o Thesouro está recebendo os 
Prédios que o Banco tem, e ainda este está 
augmentarido a amortização da sua divida, 
mandando fazer obras por sua conta á custa 
do Thesouro. 

O palacio Friburgo foi comprado por 
d-000:0ü0|, e lá se estão fazendo obras, mui- 
tas das quaes desnecessárias. Em uma época 
corao a actual, aquelle prédio podia vir para 
0 Thesouro, collocando-o o Banco em circum- 
stancias de poder decentemente servir para 
hmrada do Presidente da Republica, mas não 
com o excesso com que se estão fazendo alli 
tuxuosos reparos. 

Não c ntinuarei a discutir este facto. Já o 
uísse e não tenho interesse absolutamente de 
JlUe instituição alguma se sustente ou arre- 
TCUte.E' preoccupação esta que não me incora- 
moda, não mo toma tempo, porque tenho 
cousas mais sérias em que cuidar. 

O Sr. Moraes Bauros—Mais sérias do que 
isto ? 

9 Sr. Leite e Oiticica—Sim, senhor: mais seria do que a vida do Banco é a vida do 
1 hesouro, e só me occupo do Banco da Repu- 
mica pelo facto de ter de me occupar do 

estado do Thesouro, que ó muito mais impor- 
tante do que o do Banco, porque o Banco re- 
presenta interesses de seus accionislas e o 
Thesouro os da Nação inteira; e ha uma cousa 
pela qual tenho verdadeira paixão, que me 
faz perder noites de somno e até entristecer 
o gênio naturalmente alegre que tenho, e 
isto é a situação financeira, o estado a que 
este paiz vae chegando, é o credito pu- 
blico. 

Chego a esta confissão para que não me 
estejam dando como preoccupação derrubar o 
Banco da Republica, cousa que nãotem inter- 
esse para mim, pois não sou accionista nem 
credor, nem devedor do Banco. 

Era summa, Sr. Presidente, não quero me 
adeanlar nesta questão para não se dizer que 
fallo porque quero atacar o Banco, (lia um 
aparle.) 

O Banco auarnenta sua divida e faz com 
que peiore a situação financeira do paiz. 

Já demonstrei que a divida em 1892 era de 
68.00ü:(00$, chogim até a 197.000:000$, 
e está hoje em 184.000:000$. Isto para esta 
nação, representa quasi o seu orçamento, e 
além disto ha 80 000:000$ em bônus. 

Voltemos á questão e só cheguei a esta de- 
claração para não continuarem a dizer que 
sequer derrubar o Banco: nenhum de nós 
da Commissào tem este pensamento, já o 
declarei. 

Ainda mais: tenho me entregue a combi- 
nações para ver se será possível sustentar o 
Banco da Republica para ser elle um estabe- 
lecimento de emissão, porque nós outros que 
estudamos finanças, sabemos que a situação 
do Thesouro ser responsável pela emissão da 
moeda não è normal. 

O verdadeiro modo das emissões de papel 
é serem feitos pelos bancos ; e para isto éque 
se exigeque ellesdepositem capitale emittam 
notas. 

Mas nós chegámos a um ponto em que 
temos um atravancamento no caminho. 

Eu reconheço que esta é a verdadeira 
situação normal das emissões ; mas nós esta- 
mos era uma situação em que o nosso banco 
emissor é devedor aos portadores de notas, 
isto é, à Nação inteira, de 344.000:000$, e o 
Thesouro é devedor ao mesmo tempo da cir- 
culação de quasi outro tanto. 

Ora, eu já estudei a bico de penna, 
e já demonstrei que destes 678.000:000$, 
447.000:0'0$ foram emittidos pelos bancos 
e emittidos para emprestar a uma parto 
delles, os 187.000:000$, que o banco deve ao 
Thesouro. Este banco emissor não tem ga- 
rantia alguma, si não 125.000:000$, de apó- 
lices, para o papel em circulação. Como é 
possível actualmente entregar a um banco a 
responsabilidade de 678.000:000$, para que 
elle deposite ouro em quantidade igual ? 
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E depois, trata-se de um banco que tão 
máo uso fez das suas emissões, um banco que 
tem um passado tão triate de narrar, um 
banco que de-ve ao Thesouro mais do que o 
seu capital, ou por outra, um banco de 
cujo capital é dono o Thesouro. Como é pos- 
sível, nestas condições, permittir ainda que 
este estabelecimento continue a ser o regu- 
lador da moeda? 

Si elle não pôde resgatar as notas em 
circulação; si elle nem pó^e substituil-as ; 
se elle nem pode fazer operações de credito 
que possam modificar a taxa cambial, que 
desce to^os os dias ; como é possível ir ainda 
confiar nelle para fazer uma operação finan- 
ceira desta ordem ? 

E' necessário primeiro que o Thesouro as- 
suma a responsabilidade do papel emittido, e 
depois dar a um estabelecimento a emissão 
conversível, entregando-se-lhe a responsabi- 
lidade do papel para resgatar. 

Dizem que este projecto é o primeiro passo 
para esse fim. 

Concordo em que no momento presente não 
seria possível fazer sinão isto. Mas os 
honrados Senadores querem menos do que 
isto. Nos estamos em campos oppostos : eu 
quero mais, julgo que isto não chega para 
modificar a situação ; julgo que o projecto 
está muito aquém daquillo que se deveria 
fa/.er ; mas os honrados Senadores querem 
ainda restringir o projecto. 

O honrado Senador por Minas quer que an- 
nullem as apólices, e ao mesmo tempo quer 
que se resgate o papel. Mas observo-lhe que 
as duas emendas contradizem-se. A pri- 
meira manda annullar as apólices de lastro. 
Ora, annullar as apólices de lastro é deixar 
o papel-moeda tal como está, com a somma 
existente, sem garantia alguma sinão o cre- 
dito do Estado ; e quanto a esperar pelos sal- 
dos do orçamento para fazer o resgate, o Se- 
nado ha de permiltir-me que me ria disto. 

Sempre que ouço fallar em saldos do orça- 
mento, não possodeixar de me rir. Paliarem 
saldos do orçamento quando nós estamos 
vendo na téía da discussão, nesta e na outra 
Casa do Congresso, projectos que augmentam 
a despeza ; quando estamos vendo a todo o 
momento, logo que alguém propõe a suppres- 
são de uma despeza, levantar-se uma ce- 
leuma enorme, cahir uma avalanche ira- 
mensa centra quem se atreve a tal, dizendo- 
se logo que é um serviço de absoluta neces- 
sidade, indispensável ! Palio por mim ; sou. 
o primeiro a confessar as rainhas culpas, 
para que os outros não me accusem depois, e 
eu não ouça de novo a reprimenda de querer 
ser ( atão. Si porventura se tratasse de sup- 
primir do orçamento algum serviço do meu 
Estado, diria logo que não, diria que esse 
serviço era indispensável. 

Propõe-se, por exemplo, a suppressão dos 
Arsenaes de Marinha da Bahia e Pernam- 
buco que não fazem nada de bom, levanta- 
se logo a representação desses Estados contra 
a medida. Propoz-se a suppressão da Alfân- 
dega de S.Paulo, que não rende nada, e dade 
Juiz de Fora, que não funcciona ; e nós vi- 
mos a celeuma que se levantou. O mesmo se 
deu quando na Gamara dos Deputados se pro- 
poz suppressão da Delegacia Fiscal de São 
Paulo. 

Portanto,medidas de economia não se conse- 
guem . Demais aquellosque estudam finanças 
sabem perfeitamente que hoje as despezas do 
Estado augmentam sempre, e que não ha 
nada mais diflicil de que cortar uma despeza 
que se enraizou no orçamento ; e é isto o que 
nos ensina mesmo a nossa historia nos úl- 
timos annos. 

Em um anno propoz-se, por exemplo, a 
suppressão do Gymnasio Nacional; fez-se a 
suppressão, mas no anno seguinte reap- 
paiecia logo o Gymnasio, não como era an- 
teriormente, mas como dous externatos. 

Y. Ex. recorda-se do que repassou. Disse- 
se que dous externatos não podia ser, e 
então fundiram-se em um só ; mas no outro 
anno restabeleceu-ss o externato e o inter- 
nato ; e ahi temos o Gymnasio Nacional com 
verba no orçamento para dar o triste especta- 
culo, que está dando, de estar desorganisado, 
porque não ha nada que mais desorganise 
um estabelecimento de ensino do que o que 
alli se está passando, os meninos levantan- 
do-se para deporem o director, e quanta 
cousa ha. 

Não é possível, portanto, fazer econo- 
mias de modo a produzir saldos. Quem contar 
com os saldos do orçamento para fazer o 
resgate do papel, engana-se, porque esses 
saldos não virão. 

O Sn. Moraes Bauros—Mas economias, 
nós precisamos fazer, quer queiramos, quer 
não. 

O Sr. Leite e Oiticica—Mas ainda que- 
rendo fazer essas economias no orçamento, o 
que é certo, o quo ninguém pude contestar é 
que não podemos absolutamente conseguir 
so br as no orçamento. 

O que pretende a emenda ó que o papel- 
moeda continue a existir como está, e á pro- 
porção quo o orçamento vá dando saldos, se 
vá resgatando o papel, de accôrdo com esses 
saldos. 

Ora, estes saldos só poderiam vir no anno 
de exercício. 

Esta lei vae ser executada em 1897; de 
modo que só no fim de 1897 se apuram os 
saldos possíveis do exercício, para resgatar o 
papel. 
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Assim, nós teremos deante de nós um anno 
inteiro com papel-moeda, tal como existe, 
nias já sem as garantias, porquo as apólices 
são annulladas. Pergunto si ainda ha quem 
possa afflrmar que com esta massa de papel- 
moeda, que nós temos actualmente, sem ga- 
rantia nenhuma, porque as apólices desap- 
parecem, o cambio subirá? 

O Sr. Moraes Barros—E' impossivel. 
O Sr. Leite e Oiticica—Não sobe; e não 

subindo, nós teremos um cancro no orça- 
mento, cancro que ha de fatalmente matar o 
Tliesouro. 

O Tliesouro não supporta pagar as diffe- 
renças cambiaes da sua despeza em moeda 
de ouro com o cambio a 8 ou a 9. Como con- 
seqüência, os orçamentos não darão saldos, e 
0 papel-moeda nunca será resgatado com 
saldos do orçamento, porque não os ha,nunca 
chegarão a produzir um real; ao contrario, 
0 Thesouro ha de ter sempre deficüs, com a 
taxa cambial como está. 

Creiam os nobres Srs. Senadores que era 
uma lei não se pôde estabelecer estes saldos 
do orçamento como base para um projecto 
financeiro, quando evidentemente nós sabe- 
mos que taes saldos não existem. 

Não será ridículo que nós vamos aíllrmar 
no estrangeiro que com o cambio a 9 ainda 
poderemos tirar da nossa receita saldos do 
orçamento para resgatar o papel-moeda? 
Não pôde ser. 

O Sr. Moraes Barros — Isto não seria 
serio. 

O Sr. Leite e Oiticica—E' esta a conse 
quencia do artigo que o nobre Senador por 
Minas mandou como emenda ao projecto. 

"Vamos agora á2-1 parte,que é o paragrapho 
Único. 

No paragrapho único o nobre Senador, que 
manda, no artigo, annullar as apólices ex- 
istentes no Thesouro, manda que o Thesouro 
mça operações de credito, para resgate do 
papel-moeda. Ora, não sai o que ó uma ope- 
ração do credito, sem ser por meio de apo- 

Si são empréstimos, os empréstimos são 
mitos por meio de apólices, porque o The- 
ouro recebe o dinheiro, e dá o titulo de 

remia, que é a apólice. Não conheço outro 
meio de fazer operações de credito. 

Ora, si no art 1" se manda annullar as 
' polices, como é que no paragrapho único 
uesse artigo se manda emittir apólices? 
^oria mais fácil mandar reemittir as apólices 
due já fazem parte do empréstimo, que já 
uxistcm na divida publica. 

Vamos agora ao facto de serem apólices Ouro as do Thesouro. 
Senhores, eu não sei quem possa lemhrar- 
' neste momento, de aconselhar ao Governo 

que faça um empréstimo interno. Quem co- 
nhece os acontecimentos financeiros do nosso 
paiz, e os factos que se teem dado ultima- 
mente, não aconselhará in bona fide ao Go- 
verno que faça um empréstimo interno. Não 
preciso explicar as razões porque. 

O Sr. Gomes de Castro—O projecto não 
marca época. 

O Se. Leite e Oiticica—E' a emenda. 
O paragrapho único, que o nobre Senador 

por Minas mandou como emenda ao projecto, 
autorisa o Governo a fazer operações internas 
ou externas. 

Ora, operações internas não sei como se 
possam fazer. Só quem não estudou os acon- 
tecimentos financeiros do paiz, aconselhará 
ao Governo que faça, na actualidade, um 
empréstimo interno. 

Com o empréstimo interno eu vou mais 
adeante, e direi que ninguém aconselhará ao 
Governo que, na época actual, se metta em 
uma transacçâo externa. 

Não preciso dizer as razões porque; não 
devo dizel-as; apenas deixo o facto indicado. 
Esperei que alguém me contestasse. Nin- 
guém, porém, me contestou. 

Nestas condições, como é que se apresenta 
um artigo de lei, autorisando o Governo a 
fazer operações internas ou externas, para 
resgatar papel-moeda, mandando annullar 
apólices que já existam na divida publica ? 

O Sr. Gomes de Castro—Annullam-se essas 
para crear outras. 

O Sr. Leite e Oiticica—Não conheço outro 
meio de fazer empréstimos sinão por apólices; 
desde que se manda annullal-as, não posso 
autorisar o Governo a emittir novas apólices. 

Além disso, ninguém irá fazer uma ope- 
raçio externa sinão em ouro. 

Não se pôde admittir que alguém pense 
em fazer uma operação de credito externa 
para pagar em papel. Ora, si o nobre Senador 
por Minas se levanta contra o facto do Go- 
verno reemittir apólices ouro, porque diz 
que no momento presente estes juros são ex- 
traordinários, e pesam grandemente no orça- 
mento, como é que quer autorisar o governo 
a fazer um empréstimo externo, que tem de 
pagar em ouro ? 

Ha apenas a differença de que, no caso de 
o Governo ter de fazer hoje um empréstimo 
externo, no caso de poder conseguil-o, só o 
conseguiria com taxa muito baixa, o que faria 
com que augmentaSse o pri-juizo no capital. 

O nobre Senador por Minas fallou contra o 
facto de_o Governo reemittir essas apólices, 
que estão a 1:500$, quando o seu valor em 
ouro, pela taxa cambial, será—2:500$ Mas, 
si contrahir um empréstimo externo, a ope- 
ração é a mesma, porque o que regula o valor 
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do empréstimo ó a cotação das suas apólices ; 
estas estão a 70, terão de baixar mais, e o 
empréstimo não poderá ser feito sinão a esta 
cotação. E' muito mais fácil que o Governo, 
já tendo as apólices, já estando ellas incor- 
poradas na divida externa, sendo compu- 
tados os seus juros annualmente no orça- 
mento, as aproveite para resgatar o papel 
moeda existente, annullando se o papel no 
momento em que ellas entrarem em circu- 
lação, o que se pôde fazer por meio de paga- 
mento, de venda ou por qualquer outra fôrma 
que o Governo julgar mais conveniente. 

Entre o facto de reemittir essas apólices e 
o de ter de fazer uma operação externa, de- 
claro que prefiro muito mais reemittir essas 
apólices. Tenho muito medo do credito pu- 
blico, julgo-o muito estremecido, para se 
tentar já nova prova, atirando-se comum 
empréstimo brazileiro na Europa, no dia de 
hoje. Tenho muito medo disto. 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Senador por 
Minas, no paragrapho único do seu art. Iu, 
quer muito mais. S. Ex. quer que o Governo 
faça uma operação externa, para resgatar o 
papel-moeda, não na proporção que o pro- 
jecto menciona, mas até á importância de 
todo o deposito feito no Thesouro Federal, 
em garantia das emissões bancarias. 

Ora, a operação é a mesma. Si no mo- 
mento presente o Thesouro pudesse fazer 
um empréstimo de 688.000:000$ ou de 
344.000:000$ ao cambio actual, não sei o que 
seria da nos^a divida publica nem dos nossos 
recursos orçamentários. Elle viria a exigir 
todos os annos um accrescirao de 12.000:0003 
na nossa divida publica, e nós turiamos vol- 
tado à lei de 1893, que mandou converter os 
lastros e fazer com que o Thesouro pagasse 
ao Banco da Republica os juros das apolics 
de 344.000:000$, operação esta que não era 
justa nem razoável, e que traria um des- 
equilíbrio Completo o profundo ao nosso or- 
çamento, como a Commissão de Finanças de- 
monstrou no parecer sobre o projecto de 
conversão, parecer que o Senado acceitou 
rejeitando o projecto. 

Sr. Presidente, convém que encaremos a 
situação tal qual ellaé, e não continuemos a 
fantasiar finanças. O momento é muito sério 
para podermos ainda suppor que aquelles 
que combatem, desde 1892, as emissões de pa- 
pel-moeda, e procurara, por todos os meios, 
fazer o Governo parar nesse caminho, e re- 
stnngil-as resgatando o papel, não pensam 
com a boa razão O momento é muito sério 
para não se poder pensar que nós é que te- 
mos razão. 

Desde 1892 tenho sustentado estaluct i na 
imprensa e na tribuna, e, sempre que tenho 
tido occasião de sustentar a minha opinião, 

tenho eraprazado os adversários para um fu 
turo prévio. 

Ainda ha pouco, aproposito de uma discus- 
são sobre o assumpto, tive de travarlucta 
na imprensa cora o pre-idente do Banco da 
Republica, e, terminando esses artigos, eu 
disse : registrem esta declaração que, dentro 
de pouco tempo,emquanto o Banco continuar 
a ter a organisação actual, emquanto o pa- 
pel-moeda não for resgatado, emquanto a si- 
tuação financeira não for encara Ia debaixo 
deste ponto de vista, e não sa entrar em ca- 
minho franco, o cambio não subirá, ao con- 
trario, tenderá a baixar, e nós chegaremos a 
uma situação intolerável par a a praç i e para 
o Thesouro. São razõis idênticas ; e eu posso 
declarar que agora quem está encontrando 
difliculdades é o presidente do Banco da Re- 
publica, que tem necessidade de desenvolver 
toda a sua actividade e de applicar todos os 
seus estudos, toda a sua experiência, para ver 
si ampara uma situação que não pôde ser 
sustentada. 

Nós não podemos, no momento presente, 
appellar para o estrangeiro pedindo lhe cre- 
dito ; não podemos e não devemos fazel-o, 
por isso mesmo que não o podemos. 

Só ha dois meios de levantar dinheiro no 
estrangeiro, mas pergunto aos honrados 
Senadores si querem que se use de taes 
meios : ou a venda de nossos proprios nacio- 
naes, ou a hypotheca de nossas rendas. Jul- 
gam os honrados Senadores que será acceita- 
vel qualquer desses recursos, e estará o Con- 
gresso Nacional disposto a concedei os? 

Tenho ouvido dizer que lu um outro meio: 
a emissão de m ds papel-moeda. Te .ho ouvi- 
do muitas vozes dizerem que o papel-moeda 
é pouco; visto que se o procura para fazer 
transa ções e não se o acha. 

Sr. Presi lente, tenho repetido por diver- 
sas vezes, e não sou eu quem o diz, eu não 
trago nada de novo nesta discussão de finan- 
ças, eu não tr.igo idéa nova, não ha nada 
meu ; o que tenho dito está escripto em li- 
vros que tratam de situações financeiras dos 
diversos povos, situações que se referem a 
todos aquelles que chegam á^uella em que 
nos achamos. 

ü papel-moeda é insidioso. fPreciso dizer 
isto iigor i,porque, quando orava, ha pouco, 
o honrado Senador por Minas Geraes, ouvi 
dizer que o papel-moeda era pouco, e era 
preciso emittir-se mais.) 

O papel-moeda é traiçoeiro, insidioso; dá- 
se com elle o que se chama phenomeno ne- 
gativo : quanto mais papel-moeda se lança 
na circulação, mais elle se escoa, mais escas- 
seia ; e a razão é simples: é que, com a en- 
trada do papel-moe Ia, os generos sobem de 
preço, do sorte que torna-se necessária maior 
quantidade de papel para se obter o mesmo 
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genero que se obtinha anteriormente por 
quantidade menor. 
E' assim que ninguém dirá que actualmente 

se compra pelo mesmo preço,em papel-moeda, 
aquillo que se comprava quando o cambio 
ustava a 28. Naquelle tempo quem tinha 
uma rer.da de 200$ mensaes vivia muito 
folgadamente, e hoje com essa renda nin- 
guém pode viver neste paiz. 

Si o Governo for obrigado (Vou dizendo isto 
Porque estou muito desconfiado que o será; 
Ja prevejo o facto, é preciso que elle fique 
accentuadoj. Estou dizendo agora, em agosto 
de 1896, que, si o Governo for obrigado, como 
e muito possivel que o seja, a omittir mais 
Papol-moeda, porque ha situações deante das 
quaes não se pôde escolher muito os meios de 
^medial-as... 
. O Sr. Moraes Barros — Ahyssus abyssum 
wvocat. 

O Sr. Leite e Oitxcica — Estou dizendo 
agora o que disse em 1892, e mostrando que 
e muito possivel que o Thesouro tenha ne- 
cessidade de emittir papel-moeda, veja-se na 
contingência de appellar para este meio per- 
uicioso, e a conseqüência será immediata- 
Uiente a baixa do cambio e a alta dos ge- 
Ucros, a situação será mais diílicil para 
iançar mão de algum recurso na occasião, 
dcparar-se-hão difliculdades muito maiores, 
Porque as circumstancias aggravarão muito 
^ais a situação, a escassez do moio cir- 
culante será muito maior. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões dá um aparte. 
O Sr . Leite b Oiticica— Deante do que se 

está fazendo, doante da marcha quo vão 
tendo os negocios públicos, já me lembrei 
da lei de 23 de setembro de 1893, que já foi 
Posta em execução antes delia existir ; resus- 
Cftaram-se as leis do tempo do império que 
Ja estavam condemnadas pela lei de 1888. 

Já prevejo que o Governo terá neces- 
made de fazel-o, de appellar para a dis- 

posição da lei de 23 de novembro de 1893, 
lue auiorisou um auxilio ao Banco. 

A situação da praça é critica, não ha di- 
'Ueiro, todo o mundo está clamando, é um 
api00' 6 0 Governo não pôde ficar de mãos tadas; é necessário que esto ministro da 
tzenda, inerte, mova-se, faça alguma cousa, 

(1p 0 que não tem feito nada ; e o Governo, 
cante das exigências e das solicitações ao 

^eu_patriotismo para se mover, faça appli- 
açao dos artigos da lei que autorisa o Go- 
erno a emittir papel-moeda para emprestar 

aos bancos sem juros, para os bancos poderem 
prestar a prazo com juros, e assim prestar 

eviços taes como tein prestado o Banco da 
RePublica. 

Sanado V/Iv 

Não tem sido sinão esta a protecção, todas 
as vezes que a praça se agita, todas as vezes 
que o cambio tem baixado, e a situação tem 
se aggravado muito mais. 

E' que esta lei é uma lei de finanças fatal ; 
quanto mais. papel-moeda se emitte, mais 
elle falta, mais o cambio baixa, e mais sobe o 
preço dos generos. 

Ora, pergunto, querem os honrados Se- 
nadores que a vida entre nós se tome 
mais cara ? Suppõem SS. EEx. que este povo 
possa supportar ainda mais o peso da ca- 
restia de todos os generos ? 

Não sei si alguém pensará que esta situa- 
ção se possa prolongar. 

Ha um meio único: é enfrentar o papel 
moeda, é dar-ihe guerra de morte. Mas, ainda 
não quizeram fazer. 

A Commissão entendeu que o projecto como 
está era o melhor meio de modificar-se a 
situação financeira. Os nobres Senadores 
não querem tanto, querem menos, querem 
que o papel fique como está e que o Go- 
verno vá appellar para meios platônicos, 
para as sobras do orçamento e para uma ope- 
ração externa afim de resgatar o papel 
moeda. 

Eu entendo que neste momento é que se 
devia tratar do resgate do papel-moeda e não 
no futuro, porque ahi será talvez occasião 
de mandar queimal-o. Talvez fossemos leva- 
dos à situação de outros paizes, como a Fran- 
ça e a Áustria quando se viram forçados a 
retirar o curso da moeda existente a 30 
por 1, a 10 por 1 e até a 5 por 1. 

Acho muito melhor que procuremos 
desde agora resgatar para não mandal-o quei- 
mar mais tarde ; ou então seremos obrigados 
a fazer o que já fizemos uma vez, quebrar o 
padrão monetário, já o fizemos nas mesmas 
circumstancias em que nos achamos. Na se- 
gunda vez ainda fomos obrigados a quebrar, 
reduzindo o padrão de 60 a 27 ; amanhã se- 
remos obrigados a reduzir a 9 ou 10. 

Eu julgo que é melhor acceitar o projecto 
tal como está, pois que é tanto quanto se 
pôde fazer no momento, e esperar que as cir- 
cumstancias melhorem, comquanto ou não 
creio que ellas venham a melhorar somente 
com esta providencia. 

O Sr. Rosa e Silva.— Isso prova a con- 
fiança no projecto. 

O Sr. Leite e Oiticica.—Não,eu digo a V. 
Ex.; o que está se passando prova a falta de 
confiança no Congresso Nacional. 

E' preciso dizer desde agora. Podem dizer 
que eu falto à deeferencia devida aos meus 
co)legas, podem dizer que falto á cortezia 
que lhes é devida, mas. é necessário accen- 
tual-o, a situação actnal é o reflexo dos actos 
do Congresso Nacional. 
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O Sn. Severixo Vieira.—Apoiado, estou 
de accordo com V. Ex. 

O Sr. Leite e Oiticica.—E' o reflexo dos 
actos do Congresso Nocional, de accordo com 
o Governo. 

Desde o momento em que se verifica que 
no Congresso Nacional não ha verdadeira 
orientação para cortar as despezas, ao menos 
para reduzi 1-as, a situação tende natural- 
mente a declinar o a tornar-se peior. 

Começou o Congresso annunciando um 
plano de economia francamente annunciado 
pelo chefe da maioria, dizendo que era neces- 
sário reduzirem-se as despezas ; entretanto, 
os orçamentos estão passando na Gamara s 
não augmentados. com tão pouca differença 
que não adeantara nada. 

O Sr. Gomes de Castro. — Não adeantam, 
mesmo porque todos os dias estamos a votar 
créditos. 

O Sr . Leite e Oiticica .—Exactamente; eu ia 
dizer o mesmo; todos os dias estamos vendo na 
outra e nesta Casa votações de créditos. 

Ora, desde que se annuncia um plano de 
economia, que todo o mundo neste paiz 
clama como neces-aria, desde que esta idéa 
é uma idéa universalmente acceita, espe- 
rou-se que ella fosse traduzida em lei. Este 
é o primeiro pa-^so antes de qualquer out.o, 
para que se possa modificar a situação finan- 
ceira. E' cortar nos orçamentes, reduzir as 
despezas. 

Desde que não se faça isto, qualquer plano 
de situação financeira ha de esbarrar deante 
desta difficuldade. 

Quer V. Ex. a prova ? 
Eu recebi ha poucos dias as synopses da 

receita geral, creio que de 1892. E' o balanço 
de íinitivo, e por elle se verifica que o orça- 
mento foi liquidado com saldo. 

Mas basta dizer isto: nós só sabemos do 
orçamento quatro annos depois de liqui- 
dado . ' 

Nós estamos recebendo agora o balanço de 
1892, não ha nem um mesmo liquidado. 

Por este balanço se verifica que houve 
saldo. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões. —Saldo não 
pequeno. 

O Sr. Leite e Oiticica.—Saldo grande, 
é verdade. A receita arrecadada foi de... 

{Depois de consultar algumas publicações) 
Não acho os algarismos com os quaes queria 
argumentar, mostrando que houve saldo. 
Voltarei ao assumpto ; não posso agora per- 
der tempo. 

Portanto, Sr. Presidente, as emendas do 
nobre Senador por Minas não trazem van- 
tagem nenhuma ao plano estabelecido pelo 
projecto. 4 

O projecto manda que as apólices existen- 
tes e que fazem parte da divida publica, e são 
pagas em ouro, com o mesmo valor por que 
estão em cotação na praça, sejam vendidas e 
o dinheiro arrecadado' com estas apólices sgja 
queimado, vindo a ser o papel-moeda resga- 
tado por esta fôrma. 

Os honrados Senadores levantaram uma 
objecção muito séria no seu entender, e que, 
de facto, á primeira vista parece. E' uma 
das insidias do papel-moeda, uma difficul- 
dade no assumpto, resolvida, porém, nas leis 
financeiras. Vem a ser o de apresentar-se 
como operação desastrosa emittir apólices 
que rendem juros, para resgatar papel- 
moeda que não o rende. 

Sr. Presidente, quem não conhece os factos 
desta natureza, quem não estuda a scieneia 
financeira com o apuro que a situação do 
paiz exige, acha que a proposição é ver- 
dadeira. 

_ Real mente uma emissão de apólices, que 
são títulos de renda na ei'colação, pelos 
quaes o Governo paga juros, parece custar 
muito mais do que emittir papel-moeda, que 
é uma divida pela qual o Thesouro não paga 
juros. 

Entretanto, emittir papel custa muito mais 
do que emittir apólices. 

A razão é simples. 
Para o serviço da. apólice, sabe-se qual a 

parte da receita publica necessária que po- 
derá determinar um accrescimo de imposto, 
pequeno, porque representa apenas a emissão 
de apólices uma amortisação de longo prazo 
a juro estipulado. 

Mas o papel-moeda influe immediatamente 
na vida da sociedade e produz dous effeitos; 

0 primeiro, é não se saber quanto o "l he- 
souro Nacional, que é o credito publico, 
quanto a população, quanto a nação inteira 
tem de soffrer em suas relações econômicas, 
porque ella tem necessidade de supportar o 
aggravamento do preço dos generos, facto 
muito mais penoso do que o de pagar um im- 
posto repartido pelo paiz. 

' O segundo efeito,é que o Thesouro tem que 
pagar, fazendo um empréstimo em apólices, 
uma divida que contrahiu, tendo de pedir 
apenas recurso pora esse pagamento, e em- 
quanto elle sustenta o seu credito, está se- 
guro e a emissão não influe absolutamente no 
valor do meio circulante, de modo que elle 
pôde fazer suas operações externas em moeda 
de ouro, mantendo a relação entre a moeda 
estrangeira e a moeda circulante nacional, 
sem exigir do orçamento despezas maiores. 

Entretanto, a emissão do papel-moeda, in- 
fluindo na depreciação do meio circulante, 
obriga o Governo a pagar a diferença da 
moeda e, portanto, exigir do orçamento um 
sacrifício correspondente a esta necessidade. 
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. Procurei por um exemplo tornar bem claro 
isto. 

Si o Governo em logar de ter emittido ou 
cer autorisar'o aos bancos a emittir, até a 
somma de 078.000:0008 (167.000:000$ era a 
«missão até 1889 e 400.000:000$ do 1889 
para cá) tivesse procurado contrahir um em- 
préstimo externo do 40 milhões exterlinos, 
que regularia,digamos,20.000:000$ por anno 
6 com amortisação de 54 mil por armo, esta 
iieria a divida a exigir do Thesouro pelo ser- 
viÇO deste empréstimo, no valor da massa 
gorai da operação feita pelo Governo, isto é, 
447.004:000$, maisou menos. 

Em vez desse empréstimo externo que 
exigia 20.000:000$ por anuo no orçamento, 
rmittiu-se papel moeda no valor de 

000:000$,que foram para a circulação. 
O cambio está actualmento a 9 e eu per- 

gunto : qual a verba que o Governo gasta em dillerenças de cambio? A Gamara avaliou 
em 70.000:000$,eu avalio em 120.000:000$00Ü. 

Só abi ha uma despeza muito maior do 
Pie a que se poderia pedir no orçamento 
que se houvesse contrahido um empréstimo 
externo de 40 milhões esterlinos.Qual é mais 
caro ? 

E' pagara differença de cambio polo facto 
uo se ter emittido papel-moeda de curso for- 
çado ou pagar o juro e a amortisação de uma 
'yjda externa. 
Note-se que a divida externa traz outras 

antagens : attrahe capitães para o paiz, 
com que elles fruetiflquem ; ao passo 

qy® pela derrama de papel moeda, o Estado 
iada lucrou absolutamente ; o lucro foi para 
s bancos que conseguiram aproveitar- se 
a emissão. Qual é mais caro ? 
.Aqui está, Sr. Presidente, a razão por que, 

vÀi p '10je ® 'e' Aua-uças, é muito preferi- 61 lazer o empréstimo, por mais oneroso 
W 6116 Se-Ía' a atirar papel-moeda de curso rçado na circulação. 

Gom este ultimo systema, a qualquer en- 
a dduenda que o Thesouro tenha que fazer, 

qualquer despeza no exterior, o papel- 
rm • • vcm cobrar seu juro, sua parte do h rjuizo que causou ao Thesouro que o 
«mttiu. 

abí^iVeern St'' EEx. que não teem procedência SOlUtamente este receio e este argumento doe nos atirara, á primeira vista, como uma 
ucça de elfeito, que pôde convencer aos que 

ao conhecem a operação, mas que não o é no fundo. 
Acharão que não vale apena recolher papel- 
oeda emittindo apólices, ou por outra, con- 
ahindo dividas com juros, valo muito mais 

v pJ)ena' .ó a lei de finanças, contrahir um uprestimo, ainda que seja oneroso, antes do 
que conservar papel em circulação. 

E tanto isto é verdade, que todas as nações 
teem procurado resgatar seu papel-moeda, 
mesmo lançando mão dos empréstimos ex- 
ternos- 

E os honrados Senadores reconhecem isto 
quando adoptam a medida de mandar fazer 
operações de credito para resgatar o papel- 
moeda. 

Sr. Presidente, resumindo o que eu disse, 
vê o Senado que não ha motivo para acceitar 
a emenda apresentada pelo nobre Senador 
por Minas, porque, si o projecto para mim 
é deíliciente, com a restncção que S. Ex. 
quer fazer sel-o ha mais, e então será a agua 
morna, não dará resultado absolutamente 
algum, será cataplasma de linhaça, e não 
produzirá nem mesmo os poucos eflêitos que 
nós julgamos de conveniência no momento 
actual, como a primeira pedra do edifício que 
sonhamos. 

Não tive tempo de estudar, de pensar se- 
riamente, ou de ler com a attenção que 
merecem as emendas apresentadas pelo hon- 
rado Senador pelo Rio Grande do Sul. En- 
tretanto, vejo que S. Ex. quer que o 
Governo reorganise o lastro metallico das 
emissões com os recursos que o projecto dá 
para resgatar logo o papel. 

Devo dizer que a medida me seduz. 
O Sr. Rosa e Silva — Isto serve do al- 

guma cousa, não é ? 
O Sr. Leite e Oiticica — Ouça tudo ; de- 

pois V. Ex. poderá condemnar-me de uma 
vez, mas não me accuse simplesmente pelas 
primeiras palavras. 

A idéa me seduz, porque collocar o lastro 
bancario no Thesouro seria o primeiro passo 
para fazer aquillo a que nós fatalmente ha- 
vemos de chegar, e o declaro porque tenho 
certeza de que chegaremos lá, embora ficasse 
muito satisfeito si não chegássemos, pois 
sempre estou prompto a dar as mãos á pal- 
matória quando annuncio estes factos, si o 
futuro me prova o contrario delles, mas o fu- 
turo tem sempre dado razão ao que tenho 
dito, e agora digo: fatalmente chegaremos a 
resgatar por moeda de ouro as _notas exis- 
tentes pelo valor destas na occasião. 

Não foi a mesma cousa que se fez já por 
duas vezes neste paiz em occasião a que já 
alludi, quando se quebrou o padrão mone- 
tário, fazendo com que as notas passassem a, 
valer mais, pois ha a differença que esta 
operação produz resultados, ao passo que a' 
outra não, pois era trocar papel por papel 
fazendo com que o pa;,-el que se emittia 
agora tivesse mais valor nominalmente do 
que o papel existente na circulação. 

Portanto, fatalmente, chegaremos a man- 
dar resgatar por moeda de ouro pelo valor 
de curso na occasião o papel moeda exis- 
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tente na circulação, e a emend a do honrado 
Senador era a pedra angular desta medida, 
porque, desde que o Governo tivesse o lastro 
no Thesouro, a todo o tempo elle por si po- 
deria mandar resgatar as notas da circulação 
pelo valor do dia, e a conseqüência seria im- 
mediata: o cambio subiria, pois este é o 
mecanismo da lei de 1846, que fez subir o 
cambio. 

Esta medida isolada no projecto, porém, 
V. Ex. ha de me desculpar, apezar da sym- 
pathia que ella me merece, tenho que re- 
conhecel-o, não produz resultado, porque 
desgraçadamente nesta questão de guardar 
ouro o Thesouro do Brazil está desmora- 
lisado. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Então também 
não queimará papel. (Ba outros apartes.) 

O Sr. Leite e Oiticica — Sr. Presidente, 
nesta questão de guardar ouro, o Thesouro 
que se desmoralisa uma vez custa muito a 
readquirir o seu credito. 

A historia registra um facto único, e dons 
com o do Brazil. 

A não ser este facto do Brazil, a historia 
registra um facto de operação igual áquella 
que o Governo brazileiro fez, e este facto é o 
de Carlos II, que mandou, tendo recebido no 
Thesouro os deposites das jóias dos joalheiros 
de Londres, um bello dia, para acudir ás 
suas despezas, que o ouro dellas fosse fun- 
dido e recolhido ao Thesouro. 

Dizia-se naquella occasião que os judeus 
eram ladrões, tinham adquirido aquelle ouro 
roubando o e, portanto, si haviam de ter os 
judeus aquelle ouro, era melhor que elle 
fosse applicado ás despezas publicas, aos cré- 
ditos da Nação ; então, a operação era consi- 
derada muito bonita, muito boa, e foi na- 
quelle tempo muito elogiada pelos partidá- 
rios da medida. 

No Brazil, o Thesouro mandou que se 
tirasse desse lastro ouro para os bancos emit- 
tirem sobre elle, e então se disse que era de 
grande vantagem a medida, porque o ouro 
estava se oxydando no Thesouro, e era pre- 
ciso movimentar estes lastros. 

Movimentar era phrase bonita nessa occa- 
sião. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Já estão movi- 
mentados demais nas emissões. 

O Sr . Leite e Oiticica — Não é preciso 
dizer isto a quem conhece um bocadinho 
desses íactos. 

A Inglaterra custou muito readquirir seu 
credito depois desse facto que referi. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Y. Ex. poderá 
fazer uma sub-emenda declarando que o ouro 
ficará no Thesouro, mesmo oxydando-se. 
(Riso.) 

O Sr. Leite e Oiticica — Tenho receio do 
que Y. Ex. já annunciou ha poucos dias, 
isto é, que em uma occasião de guerra ex- 
terna, para salvar a honra nacional, o The- 
souro possa contar com este lastro para po- 
der movimental-o. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Não ha du- 
vida. 

O Sr. Leite e Oiticica — Só haveria hoje 
um meio de readquirir para o Thesouro bra- 
zileiro a confiança, a que elle tinha direita 
como Thesouro, de guardar ouro de lastros 
de emissões bancarias, e este meio era des- 
cobrirmos um modo de fazer com que este 
ouro não pudesse ser retirado dalli para 
cousa alguma absolutamente. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Si V. Ex. não 
quizer retiral-o para a guerra, o inimigo 
vem e tira-o. A guerra justifica esta retirada. 

O Sr. Leite e Oiticica — Não, senhor; 
não o tira. 

O Sr . Ramiro Barcellos — De que modo 
sustentar,a guerra ? 

O Sr. Leite e Oiticica — A guerra mais 
terrível que um paiz pôde ter não será su- 
perior a guerra de 1870 em França; pois 
bem, nesta occasião não houve Governo 
algum que se lembrasse de mandar retirar os 
deposites em ouro do Banco de França. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Porque não 
houve necessidade. 

O Sr. Leite e Oiticica — Como não ha- 
verá. 

O Sr. Ramiro Barcellos — E' porque a 
França teve todos os recursos de material 
para a guerra dentro do paiz, e não precisou 
mandar buscar ao estrangeiro; e o Brazil 
teria de mandar vir tudo do estrangeiro, 
pagando cm moeda metallica. 

O Sr. Leite e Oiticica — Não foi por isso. 
Quando os prussianos entraram em França, o 
governo da defesa nacional exigiu do Banco 
de França que lhe emprestasse ilinheiro; e a 
resposta do Banco de França foi sempre esta: 
—Não ; os depósitos do Banco de França não 
sahem nem para a guerra. A's instâncias de 
Gambetta, desesperado por não achar absolu- 
tamente recursos para acudir ás despezas da 
guerra, o Banco de França negava-se sem- 
pre, provocando até daquelle homem de Es- 
tado,em ura momento de desespero,a seguinte 
declaração ; — Si o Banco de França não em- 
prestar ao governo da defesa nacional o di- 
nheiro de que elle precisa, eu vou a Pariz, 
arrebento as portas do Banco, retiro o di- 
nheiro e mando emittir papel.—Apezar das 
ameaças de Gambetta, o Banco de França re- 
sistiu sempre, dizendo que — reservava os 
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^eus recursos para o momento de desespero 
do governo ; diziaquoo governo procurasse 
Por todos os modos haver dinheiro, e quando 
não o achasse, quando tivesse esgotado to- 
dos os recursos, o Banco estaria prompto a 
emprestar ao governo nessa occasião. A 
guerra continuava inclemente ; o governo 
procurou recursos por todos os meios... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Onde ? 
O Sr. Leite e Oiticica — No credito pu- 

blico, na venda de bens, em subscripções na- 
cionaes, em empréstimos por diversos modos, eto.; e quando não havia absolutamente mais 
recurso algum de que o governo lançasse 
mão, tomou conta dos depósitos do Banco de 
França, emittiu papel moeda e concedeu-lhe 
0 curso forçado. 
,, O Sr. Ramiro Barcellos — Mas nós que 
Já estamos innundados de papel-moeda, pre- 
cisaríamos moeda metallica para pagar no es- 
trangeiro o que mandássemos vir pira a 
guen-a. A situação é muito differente. Que 
baviamos nós lazer com o papel, si tivesse- 
mos de comprar material de guerra lóra do 
paiz ? 

O Sr. Leite e Oiticica — V. Ex. acredita 
fiue, sendo a medida posta em execução, nós 
continuamos com este papel desmoralisado, 
durante tantos annos quantos sojara neces- 
sários para que, havendo uma guerra exter- 
na, nós tenhamos ainda de lançar mão do 
ouro ? Eu citei incidentemente o facto. para 
provar que esta medida isolada não pôde ser 
acceita, porque encerra um perigo. 

0 Sr. Ramiro Barcellos dá um aparte. 
O Sr. Leite b Oiticica — A emenda man- 

da apenas substituir no art. 3." as palavras 
lue dizem — o Governo resgatará o papel- 
moeda —, por estas outras — o Governo 
feorganisará os lastros metallicos da emis- 
sao com os seguintes recursos, etc. Acha o 
nobre Senador quo esta medida só por si... 

0 Sr. Ramiro Barcellos— Eu não encaro 
esta medida sinão como ponto de partida 
PaTa se fazer cousa nova. V. Ex. mesmo 
ueclarou que acceitava o projecto somente 
nestas condições. Não se trata de um pro- 
jecto salvador das finanças ; é apenas prepa- 

an as cousas para que este primeiro passo 
SeJa bem dado. 

O Sr. Leite b Oiticica — Chegamos justa- 
mente ao ponto que me fez acceitar a opinião 
aa Commissão de Finanças. No momento pre- 
sente ninguém tomaria a sério esta emenda, 

0 Sr. Ramiro Barcellos—Porque ? 
O Sr. Leite e Oiticica —Porque ninguém 

acrcdita que o Governo guarde o ouro. 
0 Sr. Ramiro Barcellos—Porque ? 

O Sr. Leite e Oiticica — Porque já não o 
guardou anteriormente. As difiiculdades do 
Thesouro são as mesmas ; a confiança não se 
restabelece unicamente com estas observa- 
ções ou disposições platônicas. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Mas o Governo 
tem responsabilidade. 

O Sr. Leite e Oiticica—Que responsabi- 
lidade teve o Governo ? O Ministro que lan- 
çou mão dos lastros dos Bancos foi premiado 
com uma apo-entadoria vantajosa. 

Não houve acto algum do Congresso ou 
de outro poder do Estada, que fizesse punir 
os homens que uma vez ousaram metter 
mãos criminosas co Thesouro. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Si temos de 
marchar do mesmo modo. então acabemos 
cora o Congresso e com tudo mais, e nomee- 
mos um homem que nos governe por si. Si o 
argumento de V. Ex. prevalecer, então não 
ha mais nada a fazer ; estamos perdendo o 
tempo. 

O Sr. Leite e Oiticica — Ouça V. Ex. 
Eu não estou (aliando relativamente ao facto 
em si ; eu faliu quanto aos effeitos que esse 
facto produziu sobre o credito publico. 

Eu não duvido de que o Governo actual 
reconstituísse os lastros e guardasse o ouro ; 
mas o que posso afflrmar é que, somente com 
a voltado ouro ao Thesouro nestas condições, 
sem mais medida nenhuma aeauteladora, a 
confiança publica não se restabeleceria para 
com o Governo que uma vez lançou mão do 
ouro. Esta ó a punição quo os paizes solfrem. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Ninguém disse 
que este projecto era uma medida completa ; 
isto é apenas um ponto de partida. 

O Sr. Leite e Oiticica — Digo que não 
posso acceitar esta medida tal como 
está. Poderia acceital-a como um projecto 
que estabelecesse francamente esse systema, 
essa nova ordem de cousas. A confiança não 
se restabelece por esta fôrma. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Não ha mais 
decreto capaz de endireitar a vida econômica 
e financeira do paiz. Só actos; simplesmente 
actos. 

O Sr. Leite e Oiticica—Estamos de accor- 
do. Si nós tivéssemos,Governo que conviesse 
no compromisso de acceitar esta medida e 
executal-a, eu acolheria a emenda, e até iria 
mais longe. Mas o proprio Governo seria o 
primeiro a pedir que se estabelecessem as 
garantias pelas quaes o Governo nunca pu- 
desse dispor deste ouro era caso algum, por 
fôrma nenhuma, em nenhuma emergencia. 
Mas do que serve esta medida si o Governo 
não a pôde executar, si o governo não pôde 
reorganisar os lastros ? 
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O honrado Senador sabe quaes foram as 
razões que me levaram a acceitar o projecto; 
sabe que eu me oppuz tenazmente a isto, mas 
deante das circumstancias que occorreram, e 
que o honrado Senador sabe, eu tive de con- 
cluir por acceitar o projecto como promessa 
de fazer melhor. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Pois eu sup- 
punha que a minha emenda estava mais 
aproximada das idéas de V. Ex. 

O Sr. Leite e Oiticica — De accordo. Eu 
quizera a emenda ainda mais ampliada; mas 
era preciso que estivéssemos de accordo com 
o Goveno, para a executar francamente. Mas 
não ha quem a execute, porque o Governo 
declarou que, na situação actual, elle não 
podia fazer isto. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Quer dizer : o 
Governo pôde queimar o papel, mas não pôde 
transformal-o em lastro ouro. Não sei por- 
que. 

O Sr. Leite e Oiticica — Si V. Ex. reco- 
nhecesse que na actual situação do paiz se 
poderia fazer medidas como esta, estaria de 
accordo commigo, e cercaria ella medida 
das condições necessárias para esta produzir 
effeitos; mas S. Ex. não está de accordo. 

O Sr. Ramiro Barcellos— Já o tenho de- 
clarado; acho que, mesmo sem projecto al- 
gum, é questão deagir.para recollocaro paiz 
na situação em que elle deve estar. 

O Sr. Leite e Oiticica— Então estamos de 
accordo; não ha ponto de divergência entre 
nós, 

A medida apresentada com relação ao 
art. 4o é razoavel. Apenas não gostei da 
phrase—«O governo convidará o banco». 

Foi minha opinião na Commissão de Fi- 
nanças que nós devíamos fazer aquillo pelo 
que temos clamado desde 1892, e a que cha- 
mamos—Cortar o cordão umbilical ; isto é, 
entregar o banco aos seus accionistas e ficar 
o Governo apenas com um fiscal lá, para a 
sua divida. 

Julgo que esta era a medida que se devia 
tomar na occasião, porque não comprehendo 
mesmo como é que, tomando-lhe o Thesouro 
a emissão, por causa da sua divida, que não 
quer executar, e sabre a qual chegará a 
um accordo com o banco para o pagamento, 
vae ter ainda o direito de ter lá um presi- 
dente, que é a alma do banco, que é quem 
dirige, quem manda, quem dispõe, quando o 
capital do banco é dos seus accionistas e 
quando o Thesouro tica a penas sendo o seu 
credor. 

Accrescentarei mais. Desde o momento em 
oue o Governo tomar conta das emissões e 
fizer um accordo com o Banco, para paga- 

mento da sua divida, pode este reyoltar-se 
contra seu proprio credor. 

Quando o Banco tiver feito accordo com o 
Governo, do modo que este não possa exigir 
mais o seu capital, de uma só vez, pode con- 
vocar uma asserabléa geral, protestar con- 
tra o modo por que o Governo ha de intervir 
na gerencia dos seus capitães, demittir o 
Presidente, a directoria nomeada pelo Go- 
verno.epedir.paraentrarnoregimencommum, 
que se cumpra para si a lei das Sociedades 
Anonymas. 

Avaliemos a situação tal como ella é. 
Emquanto o Thesouro é credor do Banco ; 

emquanto o Banco tem a emissão a seu cargo 
e precisa do Thesouro para restabelecer a 
ordem dos seus negocios, sujeita-se à lei que 
lhe deu directoria nomeada pelo governo, 
porque os recursos que estão vindo, são do 
Thesouro ; é dinheiro que vem sem juros, e 
que o Banco movimenta, eraprestando-o a 
juros. Além disso, já recebeu Ü0.000:0ü0$ de 
honus, que poz a titulo de renda ; e amanhã, 
por exemplo, uma companhia, que lhe deve 
ein bônus, não pôde continuar; elle liquida 
a companhia ; mas os bônus estão em circula- 
ção, o então elle toma conta dos bens da 
comi anhia, apura o dinheiro, movimenta-o, e 
como tem de pagar os 3 0/o de bônus, tem 
todos esses recursos. 

Emquanto esta vida se passa assim, o Banco 
acha muita vantagem em ter a directoria no- 
meada pelo Governo. Supponhamos agora que 
este projecto é lei. O governo toma conta das 
emissões ; o Banco fica sem ellas e de accordo 
com a lei, liquida-se a divida, ficando o Banco 
obrigado a pagar, supponhamos,. 4.000:000,S 
por anno. Quando elle tiver na mão o seu 
contraeto, e o Governo não lhe puder mandar 
mais recursos, nem tiver mais direito de exigir 
a sua conta corrente, irainediatamente a as- 
sembléa geral reune-se, protesta contra a in- 
constitucionalidade e exige a applicação para 
si da lei das sociedades anonymas, porque, 
não tendo mais dependência do Thesouro, não 
ha motivo absolutamente algum para que o 
Thesouro tenha lá a sua directoria nomeada. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Então a minha 
emenda tem razão de ser ? 

O Sr. Leite b Oiticica—Acho que é me- 
lhor do que o artigo, contra o qual já fiz al- 
gumas reflexões. 

Com que direito reverá o Governo os esta- 
tutos do Banco ? O Banco não é Banco do Es- 
tado ; o capital que lá está, não pertence ao 
Thesouro: pertence aos* accionistas; o The- 
souro é apenas um credor, mas hão é um cre- 
dor privilegiado.Não é credor pelas emissões, 
porque estas já passaram para a responsabi- 
lidade do Thesouro. Portanto, com que direito 
vae o Governo rever os estatutos do Banco ? 
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E' de accordo com elle ? Não, porque os in- 
teresses não são os mesmos. 

Senhores, o projecto em discussão tem por 
fim liquidar a situação do Thesouro para com 
o Banco, obrigando-o a fazer um contracto 
pelo qual a divida se pague. Portanto, com 
que direito vae então o Governo rever os es- 
tatutos e intrometter-se nos negócios do 
Banco ? 

Um Sr. Senador—Para assegurar o pa- 
mento da divida. 

O Sr. Le;te e Oiticica—Mas, de accordo 
com o projecto, faz-se um contracto pelo 
qual o Banco íica obrigado a pagar a divida, 
sem juros, em um certo numero de annos. 

Por conseguinte, o único direito que o Tlie- 
souro tem lá, é o de receber aquellas quotas, 
cada anno. Poder-se-ha dizer que o Banco pôde 
íazer más operações, que ponham em risco a 
suaexistencia e o pagamento da divida; mas 
Para isto basta que o Governo tenha lá um 
fiscal, com direito de voto e de prohibição a 
uertas operações que não parecerem conve- 
nientes. 

Que elle tenha, porém, ingerência no 
Banco, com directoria por elle nomeada, não 
Julgo de conveniência, tanto mais quanto 
uostumo applicar à pratica as doutrinas que 
aPrendo nos livros, o nelies encontro o se- 
guinte conceito Traz sempre eífeito pre- 
judicial a ingerência do Governo em associa- 
ções financeiras.Todas as vezes que o Governo 
quer metter-se a concertar a praça, inuti- 
lisa-a. 

Todas as vezes que elle se mette a concer- 
tar um Banco, esse Banco está perdido. 

ã acção do Governo em associações tinan- 
eeiras ô sempre prejudicial. Só houve uma 
atuação em contrario, que eu já narrei aqui 
no Senado: foi a situação do Banco de França com Napeleão I; mas este ameaçou de 
umttel-os na cadêa, e de nunca mais sahirem 
uu Vinoennos. 

Hoje, porém, segundo as nossas leis, não 
Podemos fazer isso; nem sabemos mesmo 
fiUern são os ladrões, porque não os ha. 

São todos muito honrados, gosando todos 
uo melhor conceito. Ninguém sabe de alguém 
HUe neste paiz tenha sido causador das rui- 
uas e desastres que temos presenciado. Nin- 
guem foi roubador; todos foram roubados, 
wdos foram muito honrados, mas o dinheiro 
uesappareceu. 

Ora, si nós estamos nestas condições, não 
Podemos esperar que a acção do Governo vá 
javorecor as associações financeiras; e por- 
tanto eu desejara que nós nos livrássemos 
ueste fardo que peza sobre o Thesouro, de es- 
tarmos nos mettendo na vida de um Banco 

Hm Sr. Senador — Nisso V. Ex, não tem 
"azao; tudo isso ó transitório. 

O Sr. Leite e Oiticica—Pergunto eu : em 
quantos annos calcula o nobre Senador que a 
divida do Banco ao Thesouro chegará à 
reducção de que o projecto cogitou ? 

Um Sr. Senador—O interesse está em che- 
gar á liquidação o mais depressa possível. 

O Sr. Leite e Oiticica — Mas isso não se 
poderá fazer sinão com lucros^ do Banco, rea- 
lisados annualinente; e nós já vimos que os 
ucros do Banco, no anno passado, não deram 
sinão para pagar 6 0/o aos accionistas. 

Um Sr. Senador — V. Ex. não trata dos 
lucros suspensos ? 

O Sr. Leite e Oiticica—E dos não suspen- 
sos, porque este todo, a que o nobre Senador 
se refere, teve uma parte que foi dinheiro 
que veiu para o cofre sem juro. 

Um Sr. Senador—Só em cambiaes realisou 
elle 15 milhões sterliuos. 

O Sr . Leite e Oiticica—E a divida do The- 
souro quanto augmentou'? A vantagem que 
o Banco teve em receber dinheiro sem pagar 
juros, é extraordinária. Ninguém avalia qual 
ó o lucro que tira um Banco que movimenta, 
por anno, um capital de 20.000:000$, empres- 
tados sem juro. O nobre Senador, que ó, 
como eu, industrial, avalia o que è receber 
por anno o capital, por exemplo, de 100:000$, 
sem juros, tendo o industrial direito de movi- 
mental-o e eraprestâl-o ao juro de 10 "/»• 

Ninguém avalia a quanto isto monta e a 
maior vantagem que teem as operações do 
Banco; o seu balanço não tem verba melhor, 
não tem nenhuma que produza a quarta 
parte que produz esta. 

Mas isto termina, porque a lei prohibe 
que o Thesouro continue a mandar seus saldos 
para o Banco. 

Senhores, eu quizera que o Banco 'ficasse 
exclusivamente entregue aos accionistas; que 
estes o dirigissem, desiem-ihe^ o movimento 
que entendessem mais conveniente aos seus 
interesses. 

O Sr. Ramiro Barcellos— Eu creio que o 
Thesouro não manda nada. 

O Sr. Leite e Oiticica—Basta consultar os 
balanços últimos, para ver que V. Ex. está 
enganado. 

O Sr. Ramiro Barcellos—E' anterior. 
O Sr. Leite Oiticica—Anterior a quando? 
O Sr. Ramiro Barcellos— A' época a que 

V.Ex. está se referindo, e á presente. 
O Sr. Leite e Oiticica — V. Ex. compre- 

liende que eu não posso me referir á divida 
futura. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Acabo de dizer 
que os saldos do Thesouro estão sendo reraet- 
tidos para o Banco. 
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O Sr. Leite e Oiticica — Foram, mas 
aetualmente não sei, porque os balanços do 
mez do agosto ainda não vieram; eu argu- 
mento com os balanços anteriores. 

Mas esta situação, como disse, termina, e 
os lucros do Banco seriam menores. 

Estas ultimas emendas do honrado Senador, 
já disse, são mais de redacção do que outra 
cousa. 

O Sr. RamiroBarcellos dá um aparte. 
O Sr. Leite e Oiticica—Na minha opinião 

individual não estou longe disso; eu já disse 
mesmo que seria conveniente que nos enten- 
dêssemos para redigir melhor; porque esta 
phrase—convidar o Banco a modificar os esta- 
tutos—, colloca o Governo em má situação, 
porque o Banco pôde responder — eu não te- 
nho nada que modificar. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Fica como está 
noprojeeto. 

O Sr. Leite e Oiticica—A phrase da Cora- 
missão—o Governo reverá os estatutos do 
Banco—faz com que se entenda que o Go- 
verno tem o direito de ingerir-se no Banco, o 
que aliás a lei não permitte, porque o Go- 
verno só poderá rever os estatutos do Banco 
si este estiver sujeito á sua direcção. 

O Sr. Ramiro Barcellos dá um aparte. 
O Sr. Leite e Oiticica—Eu creio que a 

phrase— reverá— significa que o Governo o 
fará unicamente na parte que lhe compete, 
para pôr os estatutos de accôrdo com esta lei. 
Entre este artigo de projecto assim explicado, 
e a phrase— convidará o Banco a modificar— 
eu prefiro a primeira, embora dê no mesmo. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Sôa melhor! 
agrada mais ao ouvido de V. Ex. 

O Sr. Leite e Oiticica—Não sei qual sôa 
melhor ; o que sei é que aidéa do Governo 
convidar q Banco para modificar os estatutos, 
é peior do que o Governo revel-os de uma 
vez, porque nesse caso o Governo está a ca- 
valleiro, e no outro caso apenas convida, po- 
dendo seu convite não ser acceito. 

Sr. Presidente, fallei mais do que preten- 
dia. Como este assumpto me apaixona muito 
todas as vezes que trato delle, alonguei-me 
mais do que queria; e peço ao Senado des- 
culpa da fadiga que lhe causei com a repe- 
tição do que já tenho dito por vezes ; mas 
no momento actual, deante da situação em 
que nos achamos, não é máo que resoem aos 
ouvidos do Congresso Nacional, uma e mais 
vezes, as verdades que se estão impondo. Eu 
julgo que temos necessidade de agir com 
muita cautela, cem muita prudência, mas de 
modo firme. 

O Sr. Leopoldo Bulhões— Apoiado. 

O Sr. Leite e Oiticica—Nem eu sei si esta 
resolução no momento actual nos poderá 
precaver contra todos os males que me têm 
levado a lamentar a sorte deste paiz. (Apoia- 
dos ; muito bem.) 

O Sr. Presidente—Estando adean- 
tada a hora e muito reduzido o numero 
dos Srs. Senadores presentes, fica adiada a 
discussão. Designo para ordem do dia da se- 
guinte sessão: 

Continuação da 3" discussão do projecto do 
Senado, n. 17, de 1896, declarando que o 
Thesouro Nacional assume a responsabili- 
dade exclusiva dos bilhetes bancários aetual- 
mente em circulação na Republica, passando 
a pertenc r-lhe os lastros depositados em ga- 
rantia dos mesmos bilhetes; 

S1 discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 13, de 1896, fixando as forças 
de terra para o anno de 1897; 

1" discussão do projecto do Senado, n. 20, 
de 1896, revogando a lei n. 363, de 2 de se- 
tembro de 1847 e restabelecendo a Ord. do 
L. IV dotit. 92, menos quanto à distineção 
entre nobres e plebeus; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 21, 
de 1896, autorisando o Governo a promover 
accordo com as competentes autoridades da 
Igreja Catholica, afim de obter para os cartó- 
rios do registro civil os livros ecclesiasticos 
dos assentos de baptismos, casamentos e óbi- 
tos, realizados antes do decreto n. 119 A, de 
7 de janeiro de 1890; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 22, 
de 1896, regulando a concessão de pensões ou 
mercês pecuniárias; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1896, considerando para todos os elTeitos a 
reforma concedida a 3 de fevereiro de 1894 
ao Yice-Almirante graduado José Luiz Tei- 
xeira, como si fosse Contra-Almirante gra- 
duado, a que tinha direito desde 23 de no- 
vembro de 1893 ; 

3a discussão da proposição da mesma Ga- 
mara, n. 17, de 1896, autorisando o Poder 
Executivo a conceder ao 2" oificial da Admi- 
nistração dos Correios da Capital Federal, 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de li- 
cença com ordenado para tratamento de sua 
saúde. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
farde. 
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Presidência do Sr. Manoel Yictorino 

SUMMARIO — Abertura da sessão — Leitura e 
approvação da acta da sessão anterior—Expe- 
diente — Parecer — Leitura de um projecto de 
lei — Discurso do Sr. João Barbalho — Dis- 
eurso e requerimento do Sr. Fernando Lobo — 
Discussão e votação do requerimento—Discurso 
do Sr. Costa Azevedo — Oiidem do dia — 3» dis- 
cussão do projecto n. 17 de 189S — Discurso do 
kr. Lepoldo de Bulhões — Encerramento da 
discussão e votação do projecto—3' discussão da 
proposição n. 13, de 1896 — Discurso do Sr. 
Almeida Barreto — Apoiamento de emendas — 
Discurso do Sr. João Neiva — Apoiamento 
de emenda — encerramento da discussão—Cha- 
mada — Adiamento da votação da proposição— 
Ia discussão do adiamento da votação dos nro- 
Jectos ns. 20, 21 e 22, de 1890 — 2il discussão 
do de n. 19, de 1890 — Discurso do Sr. Antonio 
tíaena — Adiamento da discussão — Ordem do 
"ia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 

• Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim 
™rmento, Raulino Hora, Francisco Machado, 
U)sta Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
dont, Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Dedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, 
joelho Rodrigues, João Cordeiro. José Ber- 
nardo, Oliveira Galvão, Abdon Milanez, Al- 
nema Barreto, João Neiva, Rosa e Silva, 

ao Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiticica, 
nessias de Gusmão, Leandro Maciel, Rosa 

•mntor, Severino Vieira, Virgílio Damazio, 
u Goulart, Quintino Bocayuva, Lapér, Lopes 

ppí!Vao' Thoraaz Delfino, Gonçalves Chaves, 
Bi.n-niío Lok0' Moraes Barros, Leopoldo de uihoes, Caiado, Aquilino do Amaral, Joa- 
9 itn Murtinlio, Vicente Machado, Arthur 
^reu GUstavo Richard, Júlio Frota, Ra- 

0 Barcellos.e Pinheiro Machado. 

Dn!tu'Xam comParecer, com causa partici- 
Pf>™ Srs' NoSueira Accioly, Joaquim 
rim w1 v100' CooBio e Campos, Eugênio Amo- 
atiim Wandenkolk' Paula Q Souza, Joa- 
Juuii /n?0llza' Generoso Ponce e Esteves 
AíTAn í ' ' e' sem e^a' 03 Srs. Almino Jionso,Ruy Barbosa e Domingos Vicente (3). 

E' lida, posta em discussão e som debate 
PProvada a acta anterior. 

mr i®11, 10 Secretario dã conta do se- 

EXPEDIENTE 

OíTicio do 1" Secretario da Gamara dos 
m,? * dos, de hontem, reraettendo a se- 
guinte 

Senado V. IV 

PROPOSIÇÃO 

N. 22, de 1896 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica autorisado o Governo a con- 

ceder seis mezes de licença, sem ordenado, ao 
Dr. Antonio Luiz dos Santos Wemeck, juiz 
seccional do Estaco de S. Paulo, para gozal-a 
onde lhe convier. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Gamara dos Deputadrs, 18 de agosto de 
1896.— Arthur César Rios, presidente. — 
Cândido de Oliveira Lins de Vasconcellos, 
1° secretario. — Augusto Tavares de Lyra, 
3", servindo de 2° secretario.—A'Commissão 
de Finanças. 

Offlcio do Ministério da Fazenda, de hon- 
tem, transmittindo a Mensagem com que o 
Sr. Presidente da Republica devolve, de con- 
formidade com o art.37, § 1° da Constituição, 
a esta Gamara, como iniciadora, dous dos au- 
tographos do decreto do Congresso Nacional, 
que passa para o dominio dos Estados do 
Pará e de Santa Catharina diversos próprios 
nacionaes nelles situados e ao qual negou 
sancção pelos motivos constantes da seguinte 
exposição: 

motivos do veto 

Em 31 de outubro do anuo proximo findo, 
neguei sancção á Resolução do Congresso Na- 
cional que transferiu para o dominio dos 
Estados de Matto Grosso e do Ceará diver- 
sos proprios nacionaes nelles situados; e assim 
proced i considerando: 

Que os serviços a cargo da União não se 
acham ainda convenientemente installados ; 

Que os edifleios das Alfândegas reclamam, 
em sua maior parte, sinão reconstrucção 
completa, pelo menos reparos importantes ; 
e os serviços militares, de correios e tele- 
graphos e de arrecadação de rendas internas 
não funccionam com a precisa regularidade, 
por falta de accommodações apropriadas,sendo 
que muitos dos prédios desthiados a reparti- 
ções publicas federaes são alugados por 
preços extraordinários ; 

Que os proprios nacionaes algumas vezes, 
é certo, não se prestam á installação de um 
serviço determinado ; neste caso, porém, si 
não fôr possível permutal-os, o seu valor ou 
o preço de seu aluguel, será em geral sufli- 
ciente para a acquisição no mesmo Estado, e 
talvez na própria localidade em que esti- 
verem situados, de outros que reunam as 
condições reclamadas ; 

o 
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Que a Constituição Federal determina, no 
paragrapho único do art. 64, que os próprios 
nacionaes,que não forem necessários para os 
serviços da União passaraaão para o domínio 
dos Estados em cujo território estiverem si- 
tuados, mas, quando essa disposição não se 
referisse, como declarou o aviso de 20 de 
abril de 1891, aos próprios nacionaes que no 
antigo regimen eram utilisados por serviços 
que corriam por conta do Governo Geral e 
passaram a ser dirigidos pelos Estados, a cir- 
cumstancia de serem necessários os prédios 
somente pode ser bem apreciada, tendo-so em 
vista a complexidade dos serviços, que estão 
sendo constituídos, o estado dos ediflcios em 
que íünccionam as Repartições Federaes, os 
ônus que pesam sobre n União, obrigada a 
manter casas alugadas em vários Estados, eo 
auxilio que o valor dos proprios nacionaes 
pôde fornecer para o fim de alliviar o T be- 
souro destes encargos. 

Estes fundamentos, alguns dos quaes já 
haviam servido de base ao veto de 25 de ja- 
neiro de 1892, publicado no Diário Official 
de 10 de fevereiro seguinte, sobre assumpto 
da mesma natureza, teem inteira applicação 
ao presente Decreto Legislativo, que manda 
passar para o domínio dosEstados do Pará e 
de Santa Catharina diversos proprios nacio- 
naes nelles situados. 

Com relação ao primeiro dos referidos Es- 
tados, convém observar : que o pavimento 
terreo do palacio do Governo, onde existem 
a Caixa Econômica e o grande cartório da 
Thesouraria de Fazenda, é necessário tam- 
bém para a Delegacia Fiscal, para o Juizo 
Seccional e para a Secretaria do Serviço Sa- 
nitário do Exercito ;que no hospício de São 
José, uma vez transferida a cadèa publica 
para o prédio,que está sendo construído com 
esse destino, poderá funccionar o Hospital 
Militar ; e que a casa situada na estrada de 
S. João, cidade de Belém, está entregue ao 
command» do Io districto militar, em vir- 
tude do requisição do Ministério da Guerra 
de 6 de janeiro do corrente atino. 

Cumpre ainda assignalar que a União de- 
spende nesse Estado com aluguel de casas a 
quantia de 1:700$ por mez, sendo por conta 
do Ministério da Guerra com o Cominando 
Militar, Hospital Militar e Secretaria do Ser- 
viço Sanitário, 800$ ; do Ministério da In- 
dustria, Viação e Obras Publicas, com o edi- 
fício para a Repartição dos Correios, 700$ : 
e do Ministério da Justiça e Negocios Inte- 
.iorescom a Inspectoria de Saúde do Porto, 
200$000. 

No que diz respeito ao Estado de Santa 
Catharina, importa mencionar ; 

a) que os prédios sitos era Brusque 9 Blu- 
menau teem sido reclamados para serviços 
da União e que o terreno,onde existiu a casa 

de residência do vigário, á praça Quinze de 
Novembro, na capital do Estado, terreno esse 
annexo ao proprio nacional,que serve de de- 
posito de artigos bellicos, foi, a 8 de junho 
ultimo, entregue ao Ministério da Guerra; 

h) que despende da União sem fallar no 
serviço das estações telegraphicas, a quantia 
de 4:480$ por anno com o aluguel de casas 
para a escola de aprendizes marinheiros, 
para o correio e para a residência do agente 
de immigração. 

Era conclusão: além das considerações de 
ordem geral, que embaraçam o meu assen- 
timento. á Resolução Legislativa de que se 
trata, occorre a circumstancia, não menos 
valiosa, de que alguns dos prédios ora ce- 
didos já estão occupados com serviços da 
União. 

Por estes motivos, nego sancção ao referido 
decreto do Congresso Nacional, visto ser in- 
constitucional e contrario aos interesses da 
Nação. 

Capital Federal, 18 de agosto do 1896.— 
Prudente J. de Moraes Barros.—A' Commis- 
são de Constituição e Poderes. 

O Sr. 2" Secretario lê e vão a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos os se- 
guintes 

PARECBRBS 

N. 98 — 1896 

A Commissão de Marinha e Guerra estu- 
dando a pretenção do enfermeiro-mór Chris- 
tiano Pontes, graduado no posto de alferes, 
eavuí do disposto no art. 49, do regulamento 
dos hospitaos militares, approvado pelo de- 
creto n. 476, de 6 de agosto iie"1891, que pede 
ao Congresso Nacional como graça especial, 
ser reformado na elfectividade daquelle posto, 
cumpre o dever dü informar ao Senado que 
tal pretenção não so baseia em lei, conforme 
aílirraa o proprio requerente, appellando para 
a concessão de tal favor como graça especial, 
que,concedida,estabelecerá o precedente para 
outros, em idênticas condições, que,de futuro 
venham pedir igual favor. 
_Em vista de taes considerações, a Commis- 

são è de parecer que o requerimento seja in- 
deferido; no entretanto, o Senado, em sua sa- 
bedoria, resolverá o que entender mais acer- 
tado. 

Sala das Coramissõos, 18 de agosto de 1896. 
— Júlio Frota, relator.— Antonio Baena.— 
Almeida Barreto.— Pires Ferreira.— João 
Neiva, cora rostricções. 
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N. 99 — 1890 

A Coramissão de Marinha e Guerra para 
poder bem apreciar as reclamações, que, em 
requerimento dirigido ao Congresso, fizeram 
os ex-alferes em coramissão João Tavares Bas- 
tos e Luiz da França Oliveira, por não terem 
sido contemplados no numero dos beneficia- 
dos pelo decreto de 3 de novembro de 1894, e 
nem ter-lhes aproveitado as disposições do 
decreto n. 350, de 9 de dezembx'0 do anno 
findo, julgou conveniente ouvir a respeito a 
opinião do Governo, satisfeita sua requisi- 
ção por aviso do Ministério da Guerra de 29 
de junho ultimo, com o qual transmittiu a 
informação da Repartição de Ajudante-Gene- 
ral, de 23 do mesmo mez, e que a Coramissão 
transcreve, para melhor esclarecer o Senado, 
e de parecer que a reclamação não tem fun- 
damento ; o Senado, porém, resolverá o que 
jnlgar mais conveniente: 

« Repartição de Ajudante-Gcneral —Rio de 
Janeiro, 23 do junho de 1896 — 3a secção, 
n. 995 _ _para satisfazer-se a requisição da 
t-nmmissão de Marinha e Guerra do Senado 
desta Republica, constante do incluso offlcio 
n- 6, de 17 do mez vigente, acompanhando 
ns requerimentos em que João Tavares Bas- 
tos e Luiz da França Oliveira reclamam 
contra o acto que os dispensou da commissão 
oni que se achavam no posto de alteres do 
exercito e no qual foram confirmados por de- creto de 3 de novembro de 1894, deve esta 
secção informar que, por portaria do Minis- 
tério da Guerra de 16 de agosto, publicada 
'ia ordem do dia desta repartição, n. 593 de 
J' de outubro, os reclamantes, sendo sar- 
gentos do 36" batalhão de infantaria, foram 
ccmmissionados no posto de alferes. 

O Diário Official de 6 de novembro, tudo 
referido anno de 1894, publicou o seguinte: 

Por decreto de 3 do corrente, foram pro- 
niovidos ao primeiro posto por actos de bra- 
urn, antigüidade e serviços prestados á Re- 

P.nbíica todos os oíliciaes o praças commis- 
.'^ndas em diversas datas nas tres armas 
' Exercito.» Mas no Ufano hfficial do dia 
cguinte, 7, o decreto de 3 de novembro é 
6Produzido por ter sido publicado com in- 
Çrrecção e então seus termos são os se- 

guintes: « por decreto de 3 do corrente 
iram promovidos por actos de bravura, 

ariT s.ei'viÇ0S prestados á Republica e por ' "tiguidade os oíliciaes das tres armas, cm 
Rimiseão, constantes das relações que acom- 

imham o mesmo decreto.» 
um888,8 retaÇües, depois do organisadas em ma só pela ordem alphabelica, foram publi- 

de i < na 0I'l!em 4° dia desta repartição,n.619, 
e u íi tovereiro do anno proximo passado, ne"as não veom contemplados os reclaman- 

tes, que, por isso, continuaram a exercer as 
funcções do posto de alferes, como commissio- 
nados que eram; não se devendo consignar 
em seus assentamentos, como se consignou, 
terem sido promovidos á eíTectividado do 
posto. 

O Ministério da Guerra, em portaria de 
26, publicada na ordem do dia desta repar- 
tição n. 656, de 31 de julho de 1895, declara 
que,excedendo de 1.410 o numero de oíFiciaes 
do primeiro posto, e sendo consideráveis as 
despezas feitas, já cora os excedentes eífecti- 
vos, já com os commissionados, e não se jus- 
tificando as commissões deste posto por ser- 
viços extraordinários em logares, onde esses 
serviços não são prestados, deve-se provi- 
denciar para que sejam dispensadas de taes 
commissões as praças do exercito,que as tive- 
ram, com excepçâo das que se acham no 
Estado do Rio Grande do Sul, attendendo ás 
condições excepcionaes em que ainda perma- 
nece o dito Estado, dando se baixa àquelles 
que não quizerem continuar nas fileiras do 
exercito. 

Os requerentes, em conseqüência, opta- 
ram por suas baixas e as tiveram, como se 
publica na ordem do dia n. 676. O art. Io 

do decreto n. 350, de 9 de dezembro do anno 
proximo passado, autorisou o Governo a 
graduar no primeiro posto, com direito ao 
soldo e etapa correspondentes, as praças e 
ex-praças do exercito, que, em effectivo ser- 
viço de guerra, foram nelle commissionadas, 
até 3 de novembro de 1894. Ora, os reque- 
rentes não teem serviços de guerra e durante 
toda a revolta não sahiram do Estado do 
Amazonas e por isso julga a secção sem 
nenhum fundamento a reclamação que fazem. 
— O coronel João da Silva Torres, chefe de 
secção.» 

Sala das Commissões, em 19 de agosto de 
1896.—Júlio Frota.— João Neiva.—Atttonio 
Baena, vencido.—Almeida Barreto. 

E' lida e, estando apoiado pelo numero de 
assignaturas, vae a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 26— 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° A Secretaria do Supremo Tribunal 

Militar terá como director um secretario e si 
comporá de duas secçoes e um cartório. 

§ 1.° Pela Ia secção correrá o serviço de 
expediente e de justiça e do protocollo ; pela 
2a secção o das patentes dos oíliciaes effe- 
ctivos e reformados do Exercito e da Armada 
e honorários, das provisões de reformas das 
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praças de pret, consultas do protooollo e 
todos os demais serviços. 

§ 2." O Cartorio comprelienderá o archivo 
e a bibliotheca e o serviço que lhe for ade- 
quado. 

Art. 2.° A secretaria terá o seguinte pes- 
soal; 

Um secretario, offlcial effectivo ou refor- 
mado do Exercito ou da Armada ; 

Dous chefes de secção; 
Dous primeiros offlciaes ; 
Dous segundos otílciaes; 
Dous amanuenses ; 
Um cartorário ; 
Um porteiro ; 
Dous contínuos ; 
Dous serventes. 
§ 1.° Os cargos de amanuenses serão pro- 

vidos por concurso, devendo ser preferidos, 
em igualdade de condições, os offlciaes refor- 
mados ou honorários que tenham serviços 
militares. 

§ 2.° Os cargos de 23 offlcial e cartorário, 
Io offlcial e chefe de secção serão preenchidos 
por accesso gradual, e successivo daquelles 
empregados que mais se recommendarem por 
seus serviços e merecimentos. 

§ 3 ^ Para o cargo de porteiro será prefe- 
rido offlcial honorário cora serviços militares 
ou praça reformada com as necessárias habi- 
litações. 

§ 4.° O Secretario, os offlciaes, o cartorário 
e os amanuenses serão nomeados por actos 
do Governo e expedidos os títulos pelo Mi- 
nistério da Guerra, cabendo ao Presidente 
do Tribunal a nomeação dos demais erapre- 
gad.os. 

§ 5.° Para as primeiras nomeações, em 
execução a esta lei, ficam dispensadas as 
exigências do concurso e do accesso gradual. 

Art. 3.° O Secretario perceberá os venci- 
mentos marcados no art. 18 da Lei n. 149, 
de 18 de julho de 1893 e os demais empre- 
gados vencerão os marcados para os de igual 
categoria da Secretaria da Guerra, sendo o 
cartorário equiparado a 2° offlcial. 

Art. 4.0 O Governo expedirá regulamento 
para a execução da presente Lei. 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 1896.— 
João Neiva.—J. Catunda.—Messias de Gusmão. 
— Gustavo Richard.— Vicente Machado. 

o Si-. João Siarbaího—Sr. Presi- 
dente, por occasião de justificar o meu pro- 
jecto relativamente á restituição da antiga 
comarca de S. Francisco ao Estado de Per- 
nambuco, ao qual pertence, eu alludi a uma 
memória do Instituto Archeologico e Geo- 
graphico Pernambucano. 

Recebi essa memória, ha poucos dias. e 
peço a V. Ev. que se digne mandal-a inserir 
no Jornal da Casa, afim de que o Senado 
tenha conhecimento d'ella. 

O Sr. Fernando í.olm — Sr. 
Presidente,não sei si o protocollo ita- 
liano que tanta agitação tem produzi- 
do na Gamara "dos Deputados o no paiz, 
que, tão fortemente, tem vibrado a fibra 
patriótica de nossos concidadãos, chegará a 
esta Casa. Eis porque, tendo lido o folheto 
que o illustre ministro das relações exte- 
riores enviou á Gamara, era relação ao ne- 
gocio Caminada, e tendo ahi encontrado 
actos da minha administração deturpados 
pelo reclamante,com o mesmo desplante com 
que pretende oppor excepção á jurisdicção 
territoria,[proferindo a celebre phrase civis 
romanus snm; venho trazer ao Senado escla- 
recimentos sobre este assumpto e pedir in- 
formações que faltam no referido folheto. 

Quando deixei a pasta do exterior e pas- 
sei a occup ir a do interior, surgiram muitas 
queixas a respeito do tapume que existia no 
largo da Carioca,interceptando o transito do 
vehiculos e constituindo um perigo para a 
saúde publica. 

A Ordem 3- de S. Francisco, que tem o 
hospital nesse largo, foi a primeira a recla- 
mar, mostrando quanto damno trazia o an- 
daime para os doentes recolhidos nesse hos- 
pital. 

O provincial da Ordem do convento de 
SantoAntonio.por seu turno, reclamou, mos- 
trando a inconveniência do mesmo tapume. 

O que me competia fazer como ministro de 
hygiene era tomar todas as medidas para 
que tal escândalo não continuasse. 

Foi assim que expedi os seguintes actos 
que constam do Diário Official. Lê» 

Diário Official de 17 de abril de 1892. 
« Ministério dos Negocies do Interior—Rio 

Janeiro, 16 de abril de 1892. 
A' vista de reclamações que me teem sido 

presentes contra a permanência do tapume 
levantado no largo da Carioca pela Compa- 
nhia Estrada de Ferro Metropolitana e que se 
acha convertido em mictorio e deposito de 
detrictos, recommendo-vos que, examinado o 
local, procedais como no caso couber, solici- 
tando opportunamen te do Governo as provi- 
dencias complementares que se tornarem ne- 
cessárias. 

Saúde e fraternidade.—Fernando Lobo.— 
Sr. inspector geral de hygiene. » 
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« Ministério dos Negocios do Interior—Rio 
do Janeiro, 16 de abril de 1892. 

. Rometto ao Conselho de Intendencia Muni- 
clPal, para seu conhecimento, cópia do aviso 
•Rie, na presente data, dirijo ao Ministério da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
sobre o tapume existente no largo da Carioca. 

E porque se trate do estabelecimento de 
ura logradouro publico, convém que o Con- 
selho de Intendencia adopto igualmente as 
raedidas que estiverem a seu alcance, no in- 
tuito de ter plena execução a providencia de 
que se trata.—Fernando Lobo. » 

« Ministério dos Negocios do Interior—Rio 
Janeiro, 16 de abril de 1892. 

Sendo em extremo prejudial a permanência 
do tapume levantado no largo da Carioca 
Pela Companhia Estrada de Ferro Metropo- 
utana, e que não só perturba a circulação e 
transito de pessoas e vehiculos,como também 
Serve actualmento de raictorio, com detri- 
mento da salubridade social, e estando, além 
disso, paralysadas ha muito tempo as obras 
uuciadas, rogo providencieis aílm de que seja desfeita a referida construcção—a qual, 
segundo consta, foi autorisada por um dos 
fossos antecessores—o reposto no primitivo 
nstado o chafariz que alli existia. 

Saúde e fraternidade.—Fernando Lobo.— 
Ao Sr. Ministro do Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. » 

Oestes avisos se deprehende bem que só 
Rveem vista os interesses da saúde publica 
6 não outros. 

Sabe a população do Rio de Janeiro que as 
p-T38 da Metropolitana tinham sido come- 
çadas com certo apparato. Lá compareceu 
o Co ver no, removeram-se algumas pedras e 
nada mais se fez posteriormente. Nessas con- 
raçoes, não era possivel que continuasse 
quelle monumento irritante contra a saúde 

Publica. 
, Expedi esses avisos, e felizmente encontrei 
^ testa da Intendencia Municipal o Dr. Ba- 
ata Ribeiro, cujo zelo infatigavel pelo ser- 

^publico ó por todos conhecido. (Apoía- 

Elle procnrou dar cumprimento ao aviso, e 
(i^rninando og papeis existentes nalnton- 

encia, reconheceu que a Companhia Metro- 
ív ,■ ana, para fazer o tapamento do largo da 

unioca, tinha solicitado uma licença de seis 
rptZeS l116 nstava já vencida, e, pelos meios gulares, mandou intimar a companhia a 
que demolisse o tal andaime. Não tendo a 

rapanhia cumprido a sua ordem, elle man- 

dou pol-o abaixo por meio dos seus emprega- 
dos. 

Isto foi o que se deu, conforme se vê no 
Jornal do Commercio, que diz : 

«A Intendencia Municipal desta cidade, de- 
pois de expirado o prazo de 24 horas da in- 
timação feita á Companhia Metropolitana, o 
estando de posse do mandado do Dr. Juiz dos 
Feitos da Fazenda Municipal, mandou hon- 
tom o Dr. Benevides, seu procurador, com os 
engenheiros e pessoal necessários demolir o 
tapume feito no largo da Carioca, o que se 
realizou em poucos momentos. 

O povo applaudiu vivamente o acto, sol- 
tando foguetes e acclamando a Intendencia. 

Os poucos objectos alli encontrados, carri- 
nhos de mão e algumas folhas de zinco,foram 
removidos para o Deposito Publico, para onde 
também irá hoje o madeiramento. 

O Dr. Benevides, procurador da Inten- 
dencia, vae protestar contra os estragos feitos 
no chafariz e no calçamento da rua, reque- 
rendo a necessária vistoria. (Jornal do Com- 
mercio de 28 de abril de 1S89.)» 

Por esta noticia vê-se precisamente que 
foram respeitados todos os tramites judiciaes, 
isto é, que a medida foi tomada em virtude 

■de mandado do juiz competente. 
A este facto seguiram-se as reclamações da 

companhia Metropolitana e a questão foi de- 
batida por longos tres annos. Passado esse 
tempo, quer-se dizer que aquella medida foi 
tomada cora o fim de favorecer a Companhia 
Carioca com a mesma concessão que tinha a 
Metropolitana. 

Porque se deixou passar esse tempo sem 
fazer essa iraputação ? 

Naturalmente porque os factos seriam de 
mais difíicil verificação, ou porque se pen- 
sasse talvez que neste paiz não houvesse so- 
lidariedade governamental, como succede na 
Italia. 

De facto, o que se vê lá ? Cahe o Sr. Crispi 
e sóbe o Sr. Rudini, que faz uma tremenda 
reacção na política daquelle paiz, mesmo em 
questões internacionaes. 

Havia aqui um ministro italiano com ple- 
nos poderes, nomeado pelo gabinete Crispi, 
para celebrar comnosco um accordo. Este 
accordo fez-se, como V. Ex. sabe ; mas o Sr. 
Rudini não concordou com o que se esti- 
pulou. 

Senhores, si este facto se désse no Brazil, 
dir-se-ia que era proprio de um paiz selva- 
gem, indigno do convívio das nações cultas ; 
mas, tratando-se de uma nação européa, é 
força confessar ser o produeto de uma fina 
diplomacia, e o resultado da mais requintada 
civilisação ! 

Digo isto a proposito do que se contém no 
memorial a que me referi, pag. 71, e que 
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foi recebido e guardado na Secretaria do Mi- 
nistério das Relações Exteriores : [lê) 

«11 Dr. Fernando Lobo, allora Ministro 
delFInterno, oggi Vice-Presidente dei Banco 
delia Republica ! — con atto arbitrário, man- 
do a distruggere i nostri lavori, con la demo- 
lizione dello impalancato in Largo Carioca, 
16 aprile 1892. 

Lo stesso Ministro cliiese informazioni ali' 
Intendenza Muuicipale U 19 aprile 1892 per 
il prolongamento delia Ferrovia Carioca tino 
alia Tipografia Nazionale, cioé al largo dello 
stesso nome, su\\!idêntico tracciato delia Me- 
tropolitana.-» 

Ora, o acto de 16 de abril consta dos tres 
avisos a cuia leitura já procedi. Ignorando 
qual fosse este, a que se refere o trecho, pro- 
curei o Diário Ofjficial e ahi encontrei, em 
data de 19 de abril, o seguinte, que passo 
a ler « Lê »; 

«Ministério dos Negocios do Interior — 
Ia secção — Rio de Janeiro, 19 de abril de 
1892. 

Convém que o actual conselho de Intenden" 
cia Municipal, tendo em vista a reclamaçtão 
constante do Jornal do Commercio desta data, 
preste informações acerca do prolongamento 
e respectivo trafego das linhas da Companhia 
Ferro-Carril Carioca até ao largo de Nossa 
Senhora das Neves, em Paula Mattos.— Fer- 
nando Lobo. » 

A reclamação a que se allude neste aviso 
era concebida nestes termos : 

« A' In tendência Municipal vae ser apre- 
sentada uma representação dos moradores de 
Paula Mattos contra a Empreza Ferro-Carril 
Carioca (Santa Theroza) por não ter cum- 
prido a clausula da prorogação do contracto, 
que a obriga a levar os trilhos até aquelle 
ponto. Ha um anno que estão estendidos os 
trilhos e rihda de assental-os. » 

Por aqui se vê que o acto de 19 de Abril 
refere-se a cousa inteiramente differente ; 
quando o reclamante diz que elle consistia 
em dar á Ferro Carril Carioca o mesmo per- 
curso que a Metropolitana, até a Typogra- 
phia Nacional, elle trata do ramal para Paula 
Mattos, como se deprehende claramente da 
reclamação a que o proprio aviso allude. 

Lembro-me de haver approvado um acto 
da Intendencia Municipal, cm virtude do 
qual era prorogado o praso da Carioca; mas 
não sei a sua data e, recorrendo ao Diário 
Official não o encontrei. E' o motivo por que 
venho pedir esta informação. 

Mas, ha ura outro documento que traz 
muita luz sobre a questão ; é o quo consta da 
publicação feita pelo presidente da Ferro 

Carril Carioca, no Jornal do Commercio, ha 
poucos dias, concebida nestes termos : 

« O privilegio de zona para viação publica 
nos morros de Santa Thereza e Paula Mattos, 
cance ido á Companhia Ferro Carril Carioca, 
antiga do Plano Inclinado, tem o numero de 
10.111 e a data de 15 de Dezembro de 1888. 

A concessão dada pela Intendencia Munici- 
pal de prorogação de sou prazo, prolonga- 
mento de suas linhas até o largo da Carioca 
e mudança de tracção animada pela electrica 
e consolidação dos direitos con 'edidos p r 
aquelle decreto 10.111 tem a data de 9 de Ja- 
neiro de 1891 e para confirmar o que allega- 
mos e corroborar os direitos de prioridade 
desta Companhia, temos em nosso poder u 
accordão unanime do Tribunal Civil de 18 de 
Junho de 1894, passado em julgado, que re- 
solveu o litígio entre esta Companhia, o 
Banco da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil e Pedro Caminada.» 

Por ahi si vê, 1° que a concessão da Ca- 
rioca é anterior á da Metropolitana, e em 2° 
logar que em um pleito entre as duas com- 
panhias, houve uma sentença do poder ju- 
diciário, dando ganho de causa á Carioca. 

Nada disto absolutamente consta do folheto 
que foi enviado à Cainara dos Deputados. 

Convém que se faça a luz sobre aquillo 
que esse documento menciona, e que se pro- 
duza a verdade, qualquer que ella seja, nesta 
questão. 

E' por esse motivo que, zelando os créditos 
do Governo do Brazil, venho apresentar á 
consideração do Senado o seguinte requeri- 
mento: 

Vozes—Muito bem. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em dis- 

cussão e sem debate approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

«Requeiro que se solicito do Ministério da 
Justiça e Negocios Interiores as seguintes 
informações: 

1° 

Quaes as concessões feitas pela Intendencia 
Municipal do Districto Federal á Companhia 
Ferro Carril Carioca o era que datas. 

2° 
Quaes os actns do Ministério do Interior 

referentes a essas concessões e em que datas. 

3» 

Copia dos esclarecimentos prestados pelo 
Presidente da Intendencia Municipal a res- 
peito da reclamação de Pedro Caminada e 
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que foram enviados ao Ministério da Agri- 
cultura . 

E mais: 
Que se solicite do Presidente do Tribunal 

Civil e Criminal, por intermédio do referido 
Ministério; 

Qual o teor da sentença proferida no pleito 
entre a Companhia Ferro Carril Carioca e o 
Banco da Republica dos Est idos Unidos do 
Brazil e Pedro Caminada, si transitou em 
julgado essa sentença e quando teve inicio 
a acção. 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 1896. 
"^Fernando Lobo. 

O Nsi-, Costa. Azevedo (1)— Sr. 
Presidente, occuparei a attenção do Senado 
Por muito poucos minutos, não porque deixe 
ne desejar alongar-me no assumpto de que 
Pretendo em largos traços tratar; mas porque 
sou chamado á Commissão de Finanças afim 
de ouvir algumas explicações do honrado Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
explicações relativas á emenda que apresen- 
tei ao orçamento da sua repartição, e que 
Pôde ser acceita, ou não, conforme as infor- 
thaçõesqueS. Ex. der á Comrnissão. 

Sr. Presidente, sob o regimen monarchico, 
om se prendendo militares accusados de áotos 
de indisciplina ou insubordinação, todos nós 
Pnhamos noticia disto: osjornaes sahiam im- 
fediatamente proíligando o acto do Governo 
e,sempre achando-o fóra da lei. O Paiz, prin- 
Clpaltr!ente, se tornou notável seguindo este 
Programma político. 

Osjornaes de hoje annunciam a prisão de 
Um coronel do exercito,distinctissimo por sua 
mtelligencia, [apoiados), e que do Governo 
^ctual devera merecer todas as attenções pelo 
modo porque semprosetem expressado na 
sustentação das novas instituições, creadas. 
Pode-se dizer, pelo exercito, de que elle é 
uni dos dignos ornamentos. 
, Naquelle tempo da monarchia, Sr. Presi- 

ii
eute, o acto praticado ha dias por este co- 
uuei poderia, acaso, merecer do Governo 

ç uMdadede procedimento, porque então, a 
l^ustituição que regia o paiz, em seu artigo 
jJ*7 dizia que «a força armada era essencial- 
JUte obediente», e não determinava que o 
C^Se ôddtro dos limites da lei, como pela 

nstituição da Republica ficou determinado 
na art. 14 que diz : 

«As forças de torra e mar são instituições 
' monaes permanentes, destinas á defesa da 

no •la u? exterior, e á manutenção das leis interior, a força armada é essencialmente 

(') Esto discurso não foi revisto pelo orador. 

obediente, dentro dos limites da lei, aos seus 
superiores hierarchicos, e obrigada a susten- 
tar as instituições constitutionaes.» 

Pretendia, si não fosse a circurnstancia de 
ter de achar-me na Comrnissão de Orçamento 
para prestar as devidas attenções ao 
honrado ministro, que accedeu a vir explicar 
naturalmente o protocollo de 19 de fevereiro 
de 1895, tratar de indagar quaes foram as 
leis desrespeitadas pelo procedimento desse di- 
gno militar na reunião havida no intuito de 
lavrar protesto contra o protocollo italiano, 
que, segundo a opinião do povo,que se reunia 
então, e de muitos que lá não foram, ataca 
de frente os direitos do paiz e, conseguinte- 
mente, supplanta a dignidade nacional. 

Não po5;so nesta oceasião buscar as razões, 
pelas quaes o Governo mandou prender esse 
coronel, mas não fico sem o direito de dizer 
que não me recordo de disposição de lei al- 
guma; a menor base para tal procedimento, 
que considero attentatorio dos direitos de ci- 
dadão brazileiro. que este coronel tem e que 
deve exercer, tanto mais quanto a elle cabe 
grande responsabilidade pela marcha da. 
adirninistração publica. 

E é de admirar, Sr. Presidente, que o Go- 
verno actual tenha t:do esse procedimento, 
quando todos sabem que o mesmo Governo 
utilisou-se de uma moção do Club Militar, 
promovida por esse coronel, moção que se- 
guramente era muito mais prejudicial á dis- 
ciplina do que o acto agora praticado por 
elle, acto de patriotismo, fallando a seus con- 
cidadãos em uma linguagem correcta, alta- 
mente conveniente, e com a declaração pré- 
via, que era desnecessária e que eu lamento 
que a tivesse feito, de que com o seu acto elle 
não pretendia fazer opposição .alguma ao 
Governo do paiz. 

Não bastou ao Governo esta declaração 
tão gentil feita pelo mesmo offlcial, á cuja 
sombra o Governo acolheu-se por oceasião 
da moção militar, dirigindo immediatamente 
telegrammas a todos os Governadores e Pre- 
sidentes dos Estados, para dizer-lhes que se 
julgava forte para manter as instituições 
porque tinha o apoio da ciasse militar, apoio 
manifestado nesse Club, o qual seguramente 
tinha por cabeça dirigente esse coronel hoje 
mal visto. 

Então, o Governo não julgou que, assim 
procedendo, esse offlcial e todos os seus com- 
panheiros que assignaram a referida Moção, 
estivessem fóra da disciplina, que é preciso 
manter, que deve ser mantida a todo o custo; 
pelo contrario, o Governo julgou de bom 
aviso fazer parada desse acto da classe mili- 
tar, acto que ainda considero que não foi re- 
gular. 

E foi ainda mais longe para fazer conven- 
cer o paiz, suppondo que o paiz tosse tão in- 
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genuo que estivesse convencido do contrario, 
de que a propaga.nda monarchica pelo facto 
não podia vingar. 

O Governo sabe perfeitamente que neste 
paiz é impossível a volta das instituições 
cabidas em novembro de 1889. O Governo o 
que quiz com essa manifestação immediata, 
de sua força e -por telegrammas a todos os Go- 
vernadores e Presidentes dos Estados,foi corte- 
jar a classe militar, embora aproveitando-se 
de um acto de indisciplina; e entretanto hoje 
procede diversamente. Porque ? Acaso o 
digno coronel, o Sr. Torres Homem, desme- 
receu das attenções do Governo, ao ponto de, 
saltando por cima da lei, querer incommo- 
dal-o ? Não acredito. Quero antes acreditar 
que o procedimento do Governo é mais uma 
cortezia ao estrangeiro, com sacrifício da so- 
berania do paiz, que urge ser mantida, custe 
o que custar. Sem isso ha de lhe ser difficil 
separar do coronel Torres Homem a classe 
militar emquanto elle se bater pela digni- 
dade nacional. 

Não pôde ser outro o fim do procedimento 
do Governo mandando prender o mesmo 
coronel, e tão ostensivamente. 

O Governo deve saber, e por experiência; 
e deve ter consciência de que, no interesse 
do paiz, a classe militar se manterá unida ; 
não se ha de revoltar ; a classe militar co- 
nhece por muitos factos o que convém. Já 
está convencida de que, no seu proprio inte- 
resse, deve ser mantida a ordem interna. Até 
ahi, expressando-me como o faço, creio que 
sou, agora orgão de seus sentimentos: e 
ainda na declaração de que ella não se en- 
volverá jamais para que a ordem publica e o 
respeito ás autoridades constituídas sejam 
postos de banda, Poderá não succeder assim 
quando se trata de questões de mais alta 
monta, quaes aquellas que ferem a dignidade 
da Repiíblica, quando o Governo se des- 
oriente . Então a classe militar que estabele- 
ceu sobre os destroços das instituições mo- 
narchicas a Republica, se julgará no dever 
de agir, defendendo sua obra. 

Infelizmente, Sr. Presidente, pelo ultimo 
protesto que fiz, não posso apresentar reque- 
rimento algum de informações, que tenham 
de vir do Governo da Republica, aehando-se 
á testa do Executivo o Sr. Dr, Prudente de 
Moraes. Paguei já bem caro as minhas faci- 
lidades em pedir informações, trazendo com 
isso ao Senado, alguns actos de desconsidera- 
ção por parte do Executivo. Não quero con- 
tinuar a aggravar essa situação, já bem es- 
querda, em que o considero, em relação 
áquelle cidadão; nem tão pouco quero des- 
cer mais a soffrer, sem enérgica repulsa, 
desconsiderações pessoaes, não se me atcen- 
dendo a quanto julgue necessário para o bom 

desempenho dos deveres que contrahi, accei- 
tando o mandato popular do Estado do Ama- 
zonas. E é por tudo isso que não oífereço 
agora requerimento pedindo sobre o facto in- 
formações, para poder com todo o fundamento 
julgar da arbitrariedade havida contra o 
coronel Sr. Torres Homem, habilitando me 
melhor a profligar o procedimento do Go- 
verno, que entende a lei por modos diversos, 
conforme a conveniência própria e inconfes- 
sável. Assim julgando, foi-me bem agradavel 
a leitura de um artigo do jornal Liberdade, 
que faz propaganda monarchica, artigo cor- 
rectamente lançado, e que servirá ao honrado 
militar, que soffreu tal affronta, de consolo, 
por ver a justiça que seus adversários, esses 
monarchistas, lhe fazem, muito embora tal- 
vez, quero acredital-o, não o tenham feito 
por amor de si mesmo, mas sim para accen- 
tuar bem a dillerença de garantias que frui- 
mos ao tempo do domínio do governo ven- 
cido, e ao presente, no dominio do Governo, 
que se diz da lei, mas que confisca a liberdade 
com uma sem-cerimonia notável, dando logar 
a bem se dizer que com o advento da Repu- 
blica perdemos o muito que já havíamos 
ganho de garantias necessárias para quantos 
procuram horizontes largos e a ordem para 
o proprio engrandecimento. 

O Senado me permittirá, para não lhe rou- 
bar mais temdo, que não leia alguns dos 
mais accentuados períodos desse artigo, que 
confirmam muitas proposições, fazendo in- 
cluil-as no final de meu discurso. 

Esta expontânea manifestação de meu 
agrado a tal artigo, que exprime severa critica 
ao Governo, não tem em mira sinão dar uma 
prova ao mesmo sr. coronel Torres Homem, de 
que, quando desta tribuna a ggredi o procedi- 
mento que teve, e os seus collegas, na moção 
de mezes idos, do Club Militar, indicando 
norma de conducta para o Governo, não fui 
levado sinão pela consciência do dever, consi- 
derando essa moção um acto attentatorio da 
disciplina, com maior inconveniência e de 
desrespeito, portanto, á autoridade consti- 
tuída. 

19—DE AGOSTO DE—1896 

(Liberdade) 

«Injustiça—Está. preso, no estado-maior do 
2o regimento de artil liaria, até segunda ordem, 
o Sr. coronel do exercito Joaquim de Salles 
Torres Homem. 

Tratando-se de ura militar que é franca- 
mente hostil á propagando monarchia, ainda 
quando esta se exerça nos rigorosos limites 
da Constituição Republicana, ninguém dirá 
que nas considerações que passamos a expor 
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haja siquer vislumbre de paixão partidaria, 
e, menos ainda, o desejo de chamar ás nossas 
idéas tão ardente e irreconciliavei adversário. 

Mesmo por isso mais ampla liberdade nos 
hca para oonsiderar injusta a referido prisão, 
e; com a devida vcnia, reclamar dos poderes 
públicos a reconsideração de sua iniqüidade. 

Em verdade, não se pôde adrnittir ura 6o- 
vernoque não paute seus actos pelas normas 
ha justiça. Toda a sociedade repousa sobre 
tal base ; e um povo que estiver á mercê 
hos caprichos de quem governa, tudo poderá 
ser—menos uma nação livre. 

As leis não são mais do que fórmulas ga- 
rantidoras da justiça social; e a noção juri- 
uica do Rstadò é inseparável do acatamento 
haquella primordial e indispensável virtude. 

Porque se elegem e manteom os magis- 
trados da Republica ? Para que respeitem e 
façam respeitar as lois, isto é, as fórmulas da 
Justiça. E os mais antigos e venerandos 
hocuinentos históricos, quando nos querem 
har idéa de correctos regedores de homens, 
Pittoresciimente nol-os representam á sombra 
ue annosos carvalhos, ou ás portas das suas 
C1dades, distribuindo justiça aos povos. 

Sendo assim—e quem o poderá sensata- 
mente contestar ? — não entendemos como 
^caba de ser preso o Sr. coronel Torres 
Homem. 

Sob o regirnen deposto, quando outra, e 
bern outra, era a linha de conduota do mi- 
htar, o acto do Sr. coronel, comparecendo a 
hm meeting e ahi declarando que estava com 
seus companheiros de armas, disposto a en- 
^'dar esforços para a rejeição dos protocollos 
das reclamações italianas, poderia parecer 
'donos correcto e suscitar repressão, em nome 
Ua disciplina, que então fazia a força militar 
e.SsGnciaÍmente obedUnle (art. 147 da con>ti- 
jdição do império) ; mas da- Constituição 
Republicana foi riscada essa disposição, nem 
ffdia deixar do ser, attenta a origem da Repu- 
^ lc,a. que se proclamou, não por movimento acionai, mas por insurreição de parte da 
"Parnição do Rio de Janeiro. 

Nestas condições, querer agora a Republica 
urmar-se de verga ferroa contra o exercito.é 
q maior das ingratidões ; ó negar a própria 
rigem, e. depois de ter colhido os proventos 
y^ntagens, despedaçar a escada por onde ubiu ás alturas do poder. 
.0 ideal antigo tinha sua nobreza : era o 

s 
|dadc, tlrrne como a sentinella e, como esta, 

'' Atento á ordem que recebera. Não assim 
o noqderno ideal. Este alarga a esphera de 

cçao do militar, e parte mui activa lhe as- 
cgura em assumptos políticos. Pois a quem 
rigiu a forma de governo vigente não será 

Senado V. IV 

licito garantir a sua boa direcção e protestar, 
quando o Governo fraqueia deante do es- 
trangeiro ? 

Demais, os factos teera sua eloqüência ; 
elles falam mais alto do que as declamações 
e figuras de rhetorica. 

O Governo actual já reconheceu na força 
armada o direito da intervenção em negocios 
políticos. Neste mesmo anno lluente, os mi- 
litares reuniram-se e puzeram limites á pro- 
paganda que erradamente suppunham sub- 
versiva da ordem publica. Nós, os monar- 
chistas, explicámos, em termos, a nossa at- 
titude, que então, como hoje, como sempre, 
não transgride as leis, não exacerba os espí- 
ritos, e antes procura acalmal-os. aconse- 
lhando moderação e pedindo mesmo que só 
no terreno dos princípios e de seus legítimos 
corollarios se exerça a luta entre compatrio- 
tas, divergentes sim, mas não inimigos. 

O facto é, porém, que a força armade in- 
terveiu em questão política, e, naturalmente 
pelo calor da occasião, assumiu posição bem 
definida e ameaçadora. Que fez, porém, o 
Governo ? 

Approvou essa deliberação, jubiloso trans- 
mittiu-a aos governadores do Estados e só 
fez sentir que era poder para, por seu turno 
também ameaçar os ameaçados. 

Ora, si ao militar (a juizo deste Govorno) 
é licito intervir na política interna para de- 
fender as instituições que reputava pericli- 
tantes. como não lhe sei'à permittido proceder 
identicamente, quando considera em perigo 
a integridade nacional. 

Que moral, que justiça é a do Governo ap- 
provando pronunciamentos militares, quando 
infensos aos monarchistas, e castigando com 
requintes de autoritarismo as manifestações 
contra exigências de estrangeiros ? 

Sob o regimen monarchico, em se pren- 
dendo militares accusadosde insubordinação, 
O Paiz bradava ás armas e atiç va revoltas. 

Nós, não. Aos nossos compatriotas que 
vestem farda, pedimos que, para bem da 
nossa Patria, correctamente se mantenham 
na linha dos deveres que lhes traçam a sua 
intelligencia e seu patriotismo. Mas, homens 
de imprensa, temos o direito de censurar o 
Governo que muda de opinião e de alvitre 
segundo os seus interesses de momento, e 
que ora approva blandiciosamente, ora pune 
com severidade actos que, perante a razão e 
a moral, são perléitamenteiguaes. 

Só manejamos as armas da palavra ; mas 
estas jámais deixaremos de vibral-as contra 
a iniqüidade, ainda que as victimas sejam 
nossos adversários, e fundados motivos de 
queixa nos tenham dado em outra occasião.» 
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ORDEM DO DIA 

3a discussão do projecto do Senado, n. 17, 
de 1896, declarando que o Thesouro Nacional 
assume a responsabilidade exclusiva dos bi- 
Ihetfs bancários, actualmente em circulação 
na Republica, passando a pertencer-lhe os 
lastros depositados em garantia dos mesmos 
bilhetes. 

Continua em discussão, com as emendas 
approvadas em 23. 

O Si*. IjeopoStlo tle Bíilhões 
pediu a palavra para que não se encerre a 
discussão, afim de que possa íallar um mem- 
bro da Commissâo, o Sr. Gomes de Castro, 
que se acha em conferência na Commissâo de 
Finanças com o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores. Na 2a discussão, tomara, aliás, o 
compromisso de responder ao Sr. Rosae 
Silva, que terminou o seu discurso em hora 
adeantada. 

A situação econômica e financeira, apezar 
das medidas votadas pelo Congresso e dos es- 
forços do Governo, para melhoral-a, continha 
diflicial e parece aggravar-se dia a dia. A 
baixa dos nossos titulos, a do cambio, o re- 
trahimento dos capitães, a falta de confiança 
e de credito estão a indicar estado economico 
melindroso, a pressão de uma crise que se 
prolonga, se alastra e se aprofunda. 

Essa crise, d z o orador, tem por causa 
principal as emissões bancarias e a sua evo- 
lução foi perturbada pela intervenção do 
Governo em 1892. Si não fosse essa inter- 
venção.a crise ter-se-hia limitado aos Estados 
de S. Paulo, Minas Geraes e Rio de Janeiro, 
e não ter-se-hia espalhado por todo o paiz, 
fazendo-se sentir no Thesouro. 

Uma das manifestações dessa crise foi a de- 
preciação do meio circulante que se reflecte 
na taxa fio cambio. 

Lamenta o orador que não haja harmonia 
de vistas entre os que deviam procurar atte- 
nuar os males que nos aflligem.pois os planos 
do Governo nem sempre encontram apoio no 
Congresso. 

Faz o histórico da questão financeira divi- 
dindo-a em tres períodos: o primeiro de 1890- 
1891, das emissões bancarias com lastro e 
sem lastro, de notas emprestadas aos bancos 
pela Caixa da Amortisação; o segundo de 
1892-1893, de tentativas de reorganisação de 
bancos emissores e reconstituição de lastro e 
limitação das emissões, é o periodo da re- 
acção; o terceiro de 1893 até hoje, da expe- 
riência da lei de 23 de setembro de 1893, em 
que se verificou a inefflcaeia da alludida 
reforma, continuando a praça em crise. 

O projecto apresentado pelo Comnissão de 
Finanças traz um remedio eíflcaz e já expe- 

rimentado em outros paizes para valorisação 
da moeda. Nos Estados Unidos, o acto de 3 
de março de 1866, logo depois da guerra 
civil, licenciado o exercito e armada e man- 
tidos os impostos de guerra, mandou resgatar j 
250 milhões de francos de papel-moeda no | 
prazo de seis mezes e continuar esta operação, : 
na razão de 20 milhões por mez. Até 1868, j 
foi esta sã política seguida, produzindo a ele- 
vação do curso do greenbach, de 35 "/„ a 70 %• j 
Na Rússia, desde 1 de janeiro de 1881, o Go- 
verno tem procurado pagar o que deve ao 
banco do Estado, incinerando na mesma pro- 
porção o rublo papel. 

Em conseqüência desta medida auxiliada 
por outras medidas, a Rússia já se acha em 
condições de voltar aos pagamentos em es- 
pecie. 

Recorda ainda o exemplo da Italia. A si- 
tuação alli era critica e procurou-se atte- 
nual-a, creando-se primeiro o Tribunal de 
Contas e depois, por iniciativa do Sr. Min- 
ghetti, acab.indo-se com os créditos supple- 
mentares. Depois da guerra de 1866, a Italia 
teve de usar do recurso do curso forçado das 
notas bancarias que durou até 1874. Nessa 
época, escasseanrlo os recursos do Thesouro, 
creou-se o consortium dos seis bancos cora 
direito de emissão, emprestando elles ao The- 
souro um milhar de milhão de liras e man- 
teve esse estado de cousas até terminação do 
curso forçado. Voltando-se à circulação me- 
tálica, o Governo Italiano encampou as notas | 
do consortium, resgatando-as no Thesouro. 

O Governo Italiano fez o resgate total por 
meio de um empréstimo externo, e os gover- 
nos citados, dos Estados Unidos e da Rússia, j 
fizeram o resgate parcialmente com resulta- 
dos immediatos para a valorisação da moeda. 

Entre nós,o resgate total,é actualmente im- 
possível, só é possível o resgate gradual na 
fôrma do projecto em discussão. Para se 
obter o resgate total é preciso primeiro agir 
sobre a massa do papel existente. 

Não pode prevalecer o argumento dos que 
dizem que, empregando-se as apólices do las- 
tro para esse fim, é substituir papel por pa- 
pel . A apólice é um titulo de renda, cujo va- 
lor mantem-se sempre que os seus juros fo- 
rem pontualmente pagos. Demais, sendo o 
papel-moeda uma divida, trocal-o por apoli' 
ces é consolidar uma divida íluetuante. 

As apólices do lastro de capital e de juros 
de 4 0p em ouro são tanto mais supportaveis, 
quanto os juros podem ser recebidos em qua- 
tro praças europeas. 

Nãoescrupulha, pois, o orador em appli- 
car o resto dos lastros no resgate do papel- 
moeda, convencido de que esse resgate ha de 
valorisal-o. 

A força moral desta política é grande, fe- 
cha a época das emissões abre a época do re- 



SESSlO EM 19 DE AGOSTO DE 1896 51 

estabelecimento da ordem na circulação e nas 
finanças. 

Tomadas as providencias do projecto, e re- 
duzidas as despezas publicas, acredita o ora- 
dor que esta situação afflictiva cessará, e con- 
elue repetindo o que disse no começo do seu 
discurso: o seu maior incomraodo não pro- 
vém dos factos que observa, mas do reeio de 
Tue a Gamara dos Deputados e o Senado não 
66 congreguem neste assumpto, não apoiem 
a política firme delineada no projecto daCom- 
niissão de Fazenda. 

Alguma cousa se deve fazer, é o que o 
Projecto inicia. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

Procede-se á votação. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. 

Peruando Lobo, suppressiva da letra—a—do 

O Sr. Fernando Lobo [pela ordem) en- 
tende que, á vista da rejeição desta emenda, 
estão prejudicadas as outras que apresentou. 
.0 Sr. Presidente responde que na occa- 

sião opportuna as declarará prejudicadas. 
Prosegue a votação. 

, São postas a votos, e successivamente re- 
jeitadas, as emendas oíTerecidas pelo Sr. Ra- 
®iro Barcellos e substitutivas dos arts. 3" e 4o. 

O Sr. Presidente—Está prejudicada a pri- 
meira parte da emenda additiva oflerecida 
Pelo Sr. Fernando Lobo; vou submetter a vo- 
tos a segunda parte, a que autdrisa operações 
oe créditos para resgate do papel moeda. 

Sr. ITernando Lobo [pela or- 
«em)—gr. Presidente, o meu pensamento, 

■luando propuz essa autorisação ao Governo, 
j?1 para substituir o cancellamento das apo- 
uçes; mas desde que ellas são cancelladas, 
lao desejo de modo algum dar essa autorisa- 
Sao ao Governo. 

p Sr. Presidente — O paragraplio único 
estende o resgate até a importância de todo o 
"ePoslto feito no Thesouro Federal, cm ga- 
atitia das referidas emissões. 

, Vou consultar o Senado, que tem o direito 
e rejeitar a emenda, si assim entender. 

, Posta a votos, é rejeitada a segunda parte 
Qa emenda. 

Posto a votos ó approvado o projecto, como 
mi votado em 2a discussão e, sondo adoptado, 

ae ser remettido á Gamara dos Deputados, 
fido antes á Commissão de Redacção. 

n 31 discussão da proposição da Gamara dos 
VePutados n. 13, de 1890, fixando as forças 

e terra para o anno de 1897. 
Entra em discussão com as emendas appro- 

vadas em 2'. 

E' lida, apoiada e posta, oonjunctamente, 
em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2°, accrescente-se o seguinte: 
Paragraplio único. No Districto Federal 

caberá ao Secretario da Justiça e Negocios 
Interiores a attribuição que, pela modificação 
segunda do art. 3'da lei n. 39 A, de 30 de 
janeiro de 1892, é deferida aos Governadores 
ou Presidentes nos Estados. 

S. R. Era sessão de 19 de agosto de 1896.— 
Severino Vieira. 

O Sr. Almeidíi Barreto — Sr. 
Presidente, por occasião da 2a discussão deste 
projecto, eu me comprometti a apresentar 
uma emenda no sentido de se dar cumpri- 
mento ao art. 87 da Constituição e á lei de 
26 de setembro de 1874. Venho desempenhar- 
me desse compromisso. 

Antes, porém, de fazel-o, é preciso dizer ao 
Senado que, de certa época até o presente, 
tem-se apoderado de meu espirito um desa- 
nimo tão profundo, que sinto-me sem forças 
para tomar parte nas discussões das matérias 
que são sujeitas as nossas deliberações. 

O Sr. Joakim Catunda — De que vem 
esse desanimo ? 

O Sr. Almeida Barreto —V. Ex. vae ver. 
Assim é, Sr. Presidente, que, mesmo tra- 

tando-se da lei de fixação de forças de terra, 
venho á tribuna contrariado, e só o dever 
me impõe não abandonar o cargo de membro 
da Commissão de Marinha e Guerra, que 
occupo por deliberação do Senado. 

Quer o honrado Senador saber de onde pro- 
cede o meu desanimo ? 

Tenha a bondade de ouvir-me. 
Sr. Presidente, quem concorreu para a 

transformação do systema monarchico para o 
republicano, poderá estar satisfeito com o 
que se observa em nosso paiz ? 

Não, senhores, ninguém pôde estar satisfeito 
desde que do norte ao extremo sul o despo- 
tismo opera tranquillo e com toda a liber- 
dade! 

O monopolio de uma commandita organi- 
sada por um partido  

O Sr. Pires Ferreira — Não apoiado. 
O Sr. Almeida Barreto —... trefego, per- 

turbador do socego publico, por ahi ca- 
minha com toda a pujança, insaciável nas 
suas ambições. 

O Sr. Joakim Catunda dá um aparte. 
O Sl. Almeida Barreto — Temos sim 

outro partido ; mas não o monarchista, ao 
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qual talvez alguns amigos de V. Ex. per- 
tençam, porém não eu que concorri para esta 
Republica, e que ainda lioje esforço-me pela 
sua prosperidade, 

O Sr. Joakim Catunda — Eu perguntei 
si Y. Ex. se referia ao partido monarchico. 

O Sr. Almeida Barreto — Referi-me a um 
partido prejudicial á nação brazüeira, bem 
conhecido de V. Ex. 

Sr. Presidente, nós estamos sob a pressão 
de um partido despotico, perverso e tyranno. 

O Sr. Pires Ferreira — Y. Ex. está fal- 
hando do partido monarchista ? 

O Sr. Almeida Barreto—Na opinião de 
V. Ex. 

O Sr. Pires Ferreira — E' o que me 
pareceu. 

O Sr. Almeida Barreto—Os governado- 
res quando deixam a administração dos Esta- 
dos, fica nas gavetas dos seus comparsas 
um diploma falso, de accordo com as livres 
eleições a bico de penna. 

Esta é a verdade, Sr. Presidente, e a con- 
tinuar este despotismo, não se tomando 
contra elle providencias enérgicas, en pre- 
vejo um futuro desgraçado para minha pá- 
tria, e permitta Deus que não tenhamos de 
lastimar novas hecatombes ! 

Se o chefe da nação não tomar serias pro- 
videncias no sentido de manter a ordem e a 
liberdade em todo o paiz,então esta Republica 
estará perdida. 

Mas, Sr. Presidente, a estima, a considera- 
ção que pessoalmente nos merece o digno 
chefe da nação desde o tempo em que presi- 
diu os nossos trabalhos, ne-sa cideira que 
V. Ex. dignamente occupa, nos aponta um 
caminho a seguir: obriga-nos a dizer a S. Ex. 
que empr#gue todos os esforços, para impelir 
que se continue a sophismar a lei que lhe dá 
o direito de intervir nos Estados quando fôr 
necessário providenciar contra os ambiciosos 
perturbadores da liberdade. 

Ahi estão os exemplos do Amazonos, Rio 
Grande do Norte, Sergipe. S. Paulo e outros 
Estados onde os governadores deixaram os 
seus cargos em um dia e no outro entraram 
para esta ou para a outra casa do Congresso ; 
daqui devem sahir mais tarde para governa- 
dores novamente, e depois voltam outra vez 
como representantes da Republica ?! 

O Sr. Pires Ferreira— O de S. Paulo 
vem porque o povo paulista o quer. 

(Apoiados). 
O Sr. Almeida Barreto—Como se pôde 

aferir a vontade do povo nas eleições, quando 
estas são feitas á ponta de bayonetas ! 

(Apartes e protestos). 

O Sr. Pires Ferreira—A população de 
um Estado, recusandoBernardino de Campos, 
recusa a moralidade ; e o povo paulista não 
recusa a moralidade. 

O Sr. Arthur de Abreu—E' um paulista 
muito distincto. 

O Sr. Almeida Barreto—Não digo o con- 
trario, mas acaba de deixar o Governo e ahi 
vem ! Isto não é serio. 

Senhores, por mais que me interrompam, 
por mais que procurem abafar a minha voz, 
não conseguirão, eu hei de dizer a verdade á 
minha patria porque é dever que me impõe 
o cargo que occupo, digo o que sinto o está 
na consciência de toda nação... 

O Sr. Rosa e Silva—Dá um aparte. 
O Sr. Almeida Barreto—Como dizia, de- 

vemos solicitar do illustre chefe da nação 
que tome providencias enérgicas contra os 
gananciosos perversos que procuram pertur- 
bar o socego publico e desacreditar o paiz. 

Um Sr. Senador dá um aparte. 
O Sr. Almeida Barreto—Posso me referir 

a quem entender que devo fazel-o. 
Quero que entrem nesta Casa homens man- 

dados pelo povo em virtude de uma eleição 
livre, mas não de eleições feitas a portas fe- 
chadas e a ponta de bayonetas. 

As eleições entre nós, desde que o paiz se * 
transformou em Republica, teem sido todas 5 

feitas a portas fechadas e a pontas de bayo- j 
netas. 

O Sr. Arthur de Abreu—Vá com vistas : 
ao Presidente da Republica. 

O Sr. Almeida Barreto—Vá com vistas a 
quem quizer, mas hei de dizer aqui a ver- 
dade. 

Eis a razão porque o chefe da nação tem 
o dever, e mesmo a obrigação,de intervir,nos 
Estados, para moralidade desta Republica. 

O Sr. Júlio Frota—Mesmo contra a Con- I 
stituição ? 

O Sr. Almeida Barreto—Dentro do art. 6o 

da Constituição, que deve ser regulamen- 
tado e que o partido de V. Ex. não quer. 

O Sr. Júlio Frota—Não quer porque ó 
contrario ao de V. Ex. 

O Sr. Rosa e Silva—O do nobre orador 
não existe. 

O Sr. Almeida Barreto— Existe tanto 
comoV. Ex. está ahi nessa cadeira. Dei- 
xem-lhe liberdade, e verão se elle ha de ter 
ou não representantes aqui legalmente 
eleitos. 

Mas, Sr. presidente, para o chefe da Nação 
poder proseguir desassombradamente ó ne- 
cessário que S. Ex. tenha ao seu lado uma 



SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1896 53 

força tem organisada e melhor discipli- 
nada. 

O Sr. Pires Ferreira—Nesse ponto estou 
de accordo com V. Ex. 

0 Sr. Almeida Barreto—E' muito cedo 
para se propor a diminuição da força militar. 
A Republica ainda caminha passo a passo e 
vae encontrando enormes obstáculos. 

0 Sr. Lopes Trovão—Graças á lealdade de 
seus adversários. 

O Sr. Almeida Barreto—Sr. Presidente, 
no principio do Império decahido, os nobres 
senadores sabem que a força armada era de 
30 e tantos mil homens; pouco a pouco, à 
"ledida que não era necessário tão grande 
numero, foi diminuindo a menos de 15 mil. 
0 mesmo se dará na Republica. No dia em 
lue (lesapparecerem as ambições e os raerce- 
nariosque só desejam o dinheiro da Nação, 
também a força diminuirá. 

Nós temos, Sr. Presidente, muito onde 
cortar despezas, muito onde podemos fazer 
economias. 

Não precisamos de um grande exercito de 
empregados públicos; as repartições estão 
convertidas em valhacouto de inimigos do 
trabalho, (riso) salvo honrosas excepções. 

O Sr. Lopes Trovão—V. Ex. refere-se ao 
excesso ? 

O Sr, Almeida Barreto—Aos inimigos do 
trabalho. 

Temos ura exercito de empregados publi- 
cos. maior do que o da força armada, e aos 
tiuaes não precisamos nem devemos pagar 
a|em do necessário. Procure-se reformar as 
^partições, que teremos com isso grande 
economia e a Republica proseguirà com toda 
aJprosperidade. Estou certo que o Senado 
ttao quererá concorrer para o enfraqueci- 
mento da Republica. 

thminuindo-se a força armada, ahi ficam 
urremente nas praças publicas os desordei- 

0S' para ir agindo contra o Governo do paiz. 
Até hoje, contra o chefe da Nação, só tenho 

a dizer que desejava que S. Ex. fosse um 
Pouco mais energico, que não ouvisse tanto 

3 conselhos dos seus secretários, que dehbe- rasse por si. 
Estou certo também que os meus collegas 

tp Alagoas e pelo Maranhão não hão de que- 
er que se supprima de uma vez o exercito. 

ii ri? d0^1"6 senador pelo Maranhão apresentou 
dn e|menda supprimindo o § Io do art. 2o 

Projecto em discussão. 

rr„9 ?R- Quintino Bocayuva—Pela qual eu votei. 

tem811' Almiíida Barreto—Não sei se fez 

O Sr. Quintino Bocayuva — Penso que 
fiz. 

O Sr. Almeida Barreto—Sendo approvada 
essi emenda, é necessário que o corpo legis- 
lativo dê os meios ao Governo para não estar 
á mercê dos Estados, porque ha Estados que 
não dão nenhuma praça para o exercito, 
principalmente os Estados do sul. 

O Sr. Júlio Frota—Perdão, o Rio Grande 
do Sul dá toda a cavallaria. 

O Sr. Joakim Catunda—A infantaria vera 
do Maranhão até a Bahia. 

O Sr. Almeida Barreto —E' verdade, 
quem dá esse pessoal todo é o norte. Só a 
Parahyba, neste exercício, tem dado para 
mais de dois batalhões. 

O Sr. Abdon Milanez—Entretanto, para 
lá não se manda nada. Dá-se a todos os Es- 
tados o que precisam e o que querem e nada 
para a Parahyba. 

O Sr. Almeida Barreto—A emenda que a 
Commissãn de Marinha e Guerra tem a honra 
de apresentar á consideração do Senado é 
feita de accordo com a representação dos Es- 
tados, proporcionalmente á população de 
cada um. 

Mando á mesa a emenda que não leio para 
não tomar mais tempo ao Senado. 

Mas não posso concordar com a diminuição 
da força, para não desorganisar o exercito. 

O nosso exercito, Sr. Presidente, está bem 
organisado, da maneira seguinte, nas tres 
armas, sem fallar nos corpos especiaes. 

Precisamos dar o numero necessário para 
completai o. 

Nós temos na artilharia seis regimentos de 
campanha com quatro baterias cada um, com 
2.412 praças, temos mais seis batalhões de 
posição com quatro baterias cada um com 
1.974 praças. 

Temos dous batalhões de engenheiros com 
duas companhias cada um; e fallo destes cor- 
pos de engenheiros, porque teem 826 praças, 
pois não incluo offlciaes. 

Esta é a composição da artilharia, vejam 
si é a de um grande exercito.- Conta ao todo 
5.212 praças. 

A cavallaria tem 14 regimentos com qua- 
tro esquadrões cada um... 

O Sr. Júlio Frota — E o corpo de trans- 
porte ? 

O Sr. Almeida Barreto. .. e o corpo de 
transporte com dous esquadrões. 

O Sr. Júlio Frota—E' cavallaria. 
O Sr. Almeida Barreto — O numero de 

praças de cavallaria é de 5.948. Não é tam- 
1 bem uma grande força para esta arma. 
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A infantaria tem maior força, como deve 
ser; tem 40 batalhões de quatro companhias 
cada um, com 17.000 homens. Em toda esta 
força a que me estou referindo entram as 
praças de pret, os anspeçadas, cabos, sargen- 
tos, tambores, cometas e músicos; numero to- 
tal de 28.160. 

Ora, organisado como deve estar o exer- 
cito, para qualquer emergencia do serviço 
publico, pergunto: ha motivo para opposição? 
Pois isto é força ? Póde-se negar a passagem 
de uma medida que dá ao governo 28.000 pra- 
ças, quando a Republica ainda está debaixo 
de temporal desfeito ? 

O Sr. Quintino Bocayuva— Apoiado. 
O Sr. Almeida Barreto—E' possivel que 

se pense assim; más eu não posso concordar 
com isso, e vou concluir. 

Justificada como me parece a necessidade 
de não se alterar o plano da organização do 
exercito, como é pensamento da Commissão 
de Marinha e Guerra desta e da outra casa, 
sento-me na convicção de que o Senado não 
se opporá á emenda que vou apresentar nem 
negará sua approvaçâo ao projecto que está 
em discussão. (Muito bem). 

E' lida e posta conjunctamente em dis- 
cussão, a seguinte 

Emenda additiva 

Art. Os claros produzidos no exercito 
serão preenchidos por voluntários, á vista do 
disposto no art. 87 da Constituição, e,na falta 
delles, por contingentes fornecidos pelos Es- 
tados e Distrioto Federal, na seguinte propor- 
ção, de accordo com o estabelecido no n. 6 do 
artigo 3° da lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892 : 

Estados 
Amazonas  
Pará  
Maranhão  
Piauhy •.... 
Ceará    
Rio Grande do Norte  
Parahyba  
Pernambuco  
Alagoas  
Sergipe  
Bahia •  
Espirito Santo    
Rio de Janeiro  
S. Paulo  
Paraná    
Santa Catharina  
Rio Grande do Sul  
Minas Geraes,       , 

Gayaz  4 177 
Matto-Grosso  4 177 
Districto Federal  10 443 

Somma    
212 9.386 

Sala das Commissões, em 19 de agosto de 
18J6.—João Neiva.—Almeida Barreto.—Pires 
Ferreira.— Júlio Frota.—Aníonio Baena. 

O Sr. .loão IVoívíi (*) — Sr. presi- 
dente, a lei de forças, em discussão, está se 
completando com estas emendas; falta, entre- 
tanto,uma, no meu pensar,necessária e indis- 
pensável. 

A lei de 1874, sobro o sorteio, foi modifi- 
cada em abril de 1889 e a proposição que des- 
cutimos não trata destas modificações; apenas 
se refere á lei primitiva de 1874. 

Convém, portanto, addicionar alguma cousa 
neste sentido, e é o que pretendo fazer. 

Desde que estou na tribuna, V. Ex. me 
permittirá fazer uma rectiftcação ao que se 
tem dito aqui. 

Disse-se que foi o Ministério da Guerra que 
nomeou ascommi.-sões de alistamento. Entre- 
tanto, não foi o Ministério da Guerra,foi o do 
Interior. 

Aqui está o Diário Official de 3 de julho 
proximo passado, em cujo expediente se lê o 
seguinte (Lê) 

Estas commissões foram nomeadas por pre- 
torias. 

A lei de 1874 estabeleceu como elemento 
administrativo a parochia. Ora, desde a 
Constituição a parochia desappareceu da 
nossa divisão administrativa. Era preciso 
supprir esta falta; e o Ministro do Interior 
a corrigiu, mandando que o alistamento 
fosse feito por pretorias. 

Não sei si os governadores dos Estados teem 
procedido assim; si teem tomado como base 
outra decisão administrativa que vem a ser 
o município. 

Apenas o Ministro da Guerra expediu, em 
28 de fevereiro do corrente anno, o seguinte 
aviso aos governadores de todos os Estados. 
(Lê) 

O Governo, portanto, procedeu correcta- 
mente e não merece as censuras que se lhe 
tem feito. Depende agora a execução da lei 
dos governadores dos Estados e dos pretores 
do districto federal; si cada um delles cum- 
prir seus deveres, teremos para o anno o 
contingente que agora se exige como o sacri- 
flcio de sangue da Nação. 

O Sr. Júlio Frota — Posso lhe garantir 
que no Rio Grande do Sul todos estes servi- 
ços estão organisados. 

(•) Esta discurso iifto foi revisto pelo orador. 

Deput . Cont. 
4 177 
7 310 
7 ' 310 
4 177 

10 443 
4 177 
5 221 

17 753 
6 266 
4 177 

22 974 
~4 177 
17 753 
22 974 

4 177 
4 177 

16 708 
37 1,638 
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0 Sr. João Neiva — Todos garantem o 
Wesmo em relação aos seus Estados. 

O Sr. Júlio Frota — Posso garantir com 
documentos oííiciaes. 

O Sr. João Neiva — O que sei é que 
fiando o império era unidade, tinha acção 
directa sobre os presidentes de províncias, nâo se conseguia isto, ao ponto do governo, 
era 5 de abril de 1889, expedir um decreto 
Codificando a lei anterior, porque não tinha 
Produzido resultado, e agora, desde que se 
Proclamou a Republica, não tem vindo um só 
designado ; pelo menos, não me consta. 

1 0 Sr. Moraes Barros —Nem antes nem 
l'ePois da proclamação da Republica. 

"Sr. João Neiva — Mas o honrado Sena- 
dor diz que no Rio Grande se tem feito. 

0 Sr. Júlio Frota — Disse que se fez o 
a'istamento, não o sorteio. 

0 Sr. João Neiva — Podia-se, desde logo, 
aproveitar o trabalho íeitó para fazer o sor- 
teio. 

.0 alistamento deve ser geral, e deve ser 
dito em cada Estado. 

0 Sr. Júlio Frota — Si se fizesse o sorteio 
en:i uns Estados antes de outros, um Estado 
Pagaria o imposto de sangue e outro não. 

0 Sr. João Neiva — Mas já pagam, pois 
®x- já disse que os corpos de cavallaria S:io todos fornecidos polo Rio Grande do Sul, 

0 que não contesto. 
0 Sr. Júlio Frota — Mas é voluntaria- 

mente, 
t) Sr. João Neiva—V. Ex. não sabe que os 

frteados teem todos os prêmios dos volun- 
arios, e, ainda mais, um conto de réis para 

se Estabelecerem ? 
®Sr. Almeida Barreto—Teem a terra. 
P Su. João Neiva—Não é a ferra. Chamo 
attenção dos meus illustres collegas para o 

art- HO, que diz: (U) 
^ Sr. Júlio Frota—No fim de 20 annos. 
0 Sr. João Neiva—Sim, no fim de certo 

Praso. 
0 Sr. Almeida Barreto—E' preciso publi- 
r"se isto para elles terem conhecimento. 

. 9 SIl_ j0£0 neiva—No fim de 20 annos, 
tes teem direito a isto e a reforma com o 

espeotivo soldo por inteiro, recebendo esta 
uuuntia para se estabelecerem quando volta- 
tata ?eus penates. O sorteado não é, por- anto, inferior ao voluntário. 

O--; Srs. Júlio Frota e Almeida Barreto 
woeam apartes, 
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O Sr. João Neiva—Sr. Presidente, o hon- 
rado Senador pelo Maranhão, quando fállou, 
referiu-se á instrucção militar. 

Elle não está agora presente, e peço licença 
para dizer na sua ausência que o art. 87 da 
Constituição garante a instrucção militar. 
Não é, portanto, demais, a manutenção das 
escolas militares. 

A emenda que vou apresentar, Sr. Presi- 
dente, é a seguinte: (Lê) 

Acho necessária esta emenda, porque a lei 
de forças assim ficará completa. 

Este decreto, logo no seu primeiro artigo, 
prevê a falta dos vigários nas parochias e dá 
providencias para que a junta se componha 
do sublelegado e do inspector. Ora, a lei de 
1874 não previa esta hypothese; hoje, os vigá- 
rios não podem fazer parte das juntas mili- 
tares e serão, portanto, substituídos pelo sub- 
delegado, pelo inspector ou por ura dos 
membros da intendencia. 

O Sr. Almeida Barreto—A lei de 1892 
diz que devem ser nomeados os ofilciacs re- 
formados do exercito, os oííiciaes honorários 
ou da guarda nacional. 

O Sr. João Neiva—Aílirmo ao meu illus- 
tre collega que esta disposição é relativa ás 
juntas de revisão, que eão feitas nas cabeças 
de comarcas pelos juizes de direito. 

O Sr. Júlio Frota—E ás commissões de 
alistamento também. 

O Sr. João Neiva—Sr. Presidente, vou 
mandar á Mesa a minha emenda. 

Vera á Mesa, è lida, apoiada o posta con- 
junetamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2." Depois das palavras—modt/íra- 
çõea estabelecidas, accrescente-sc: no decreto 
n. 10.226, de 5 de abril de 1889—o mais como 
está. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1896.— 
João Neiva. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. (Pausa.) 

O Sr. Presidente—No recinto ha 
apenas 27 Srs. Senadores , mas em trabalhos 
de commissões acham-se seis ou sete. Poderia 
haver numero si estes comparecessem. 

Vai se proceder á chamada. 
Faz-se a chamada dos 49 Srs. Senadores 

que compareceram. 
Deixam de responder os Srs. João Pedro, 

José Bernardo, João Barbalho, Leite e Oiti- 
cica, Fernando Lobo, Leopoldo de Bulhões e 
Rarairo Barcellos, que participaram á Mesa 
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acharem-se em conferência na Çommissão de 
que fazem parte; Costa Azevedo, Severino 
Vieira, Quintino Bocayuva e Gonçalves Cha- 
ves, que comrnunicarara que se ausentaram 
por motivo de serviço publico; e Pires Fer- 
reira. Oliveira Galvão, Abdon Milanez, Mes- 
sias de Gusmão, Rosa Júnior, Gil Goulart, 
Thomaz Delflno, Caiado, Gustavo Richard e 
Pinheiro Machado, que não fizeram commu- 
nicação alguma. (21,). 

O Sr. Presidente — Não ha nu- 
mero para votar-se. 

Fica adiada a votação. 
Ia discussão do projecto do Senado, n. 20, 

de 1896, revogando a lei n. 463, de 2 de se- 
tembro de 1847, e, restabelecendo aOrd. doL. 
IV do tit. 92, menos quanto á distincção 
entre nobres e plebeus. 

Entra em discussão, que se encerra sem de- 
bate, ficando adiada a votação por falta de 
numero. 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 21, 
de 1896, autorisando o governo a promover 
aceordo com as competentes autoridades 
da Igreja Catholica, afim de obter para os 
cartórios do registro civil os livros ecclesias- 
ticos dos assentos de baptismos, casamentos e 
obitos, realizados antes do decreto n. 119 A, 
de 7 de janeiro de 1890. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate, ficando adiada a votação por falta de 
numero. 

Ia discussão do projecto do Senado n. 22' 
de 1896, regulando a concessão de pensões ou 
mercês pecuniárias. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate, ficando a votação adiada por falta de 
numero. 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1896, considerando para todos os eífeitos a 
reforma cnncedida a 3 de fevereiro de 1894 ao 
Vice-AImirante graduado José Luiz Teixeira, 
como si fosse Contra-Almirante graduado, a 
que tinha direito, desde 23 de novembro 
de 1893. 

Entra em discussão com o parecer contra- 
rio da Çommissão de Finanças. 

O Sr. Antouio Itiien;»— Sr. Pre- 
sidente, o presente projecto de lei foi offere- 
cido pela Çommissão de Marinha e Guerra, 
deferindo a preterição do Vice-Almirante 
graduado reformado José Luiz Teixeira, pe- 
dindo melhoria de reforma. 

Este projecto não é novo, o seu histórico 
é conhecido do Senado. 

O t'ice-Alrairante graduado José Luiz Tei- 
xeira, reformado, por assim dizer, forçada- 
mente a 3 de fevereiro de 1894... 

O Sr . Gomes de Castro—Não foi forçada 
mente. 

O Sr. Antonio Babna—Quasi. 
O Sr. Gomes de Castro—Tem o quasi; elle 

requereu a sua reforma. 
O Sr. Antonio Baena — Ha requerer e 

requerer. 
O Sr.Gomes de Castro—Vamos pôr as cou- 

sas nos seus termos : elle requereu a sua 
reforma, não foi reformado íbrçadamente. 

O Sr . Antonio Baena— Ha uma carta an- 
nexa aos papeis que prova que elletfoi for- 
çado a pedira reforma. 

Mas, como dizia,reforraado a 3 de fevereiro 
de 1894, o Vice-Almirante graduado José 
Luiz Teixeira, um dos mais distinctos ofíi- 
ciaes da armada nacional, recorreu, pouco 
tempo depois, ao Congresso Nacional, pe- 
dindo reparação da injustiça que soffrera, 
pela falta de execução da lei de 12 de novem- 
bro de 1873. 

Ouvidas as Commissões de Marinha e 
Guerra e de Finanças, naquella sessão, am- 
bas accordaram na procedência das razões 
allegadas, e então foi apresentado ao Senado 
um projecto de lei favorável ao peticio- 
nario. 

Este projecto, que teve o mesmo acolhi- 
mento por parte da Çommissão de Marinha 
e Guerra da Gamara,foi, entretanto,rejeitado 
alli em 3' discussão. 

Fazendo o poticionario nova petição ao 
Congresso, foi de novo ouvida a Çommissão 
de Marinha e Guerra. Esta, entendendo suf- 
flcientes as razões allegadas, não hesitou era 
manter os p ireceres anteriores, e apresentou 
o projecto ora em discussão, modificando o 
primeiro, é certo, quanto á redacção, de ac- 
eordo com a emenda offerecida pela Çommis- 
são de Marinha e Guerra da Camara. 

O Sr. Costa Azevedo — Perfeitamente 
justa. 

O Sr. Antonio Baena — Ouvida por sua 
vez a Çommissão de Finanças do Senado, 
emittiu parecer concluindo por aconselhar 
ao Senado a mandar archivar o requerimento, 
visto não ser da competência do Congresso 
Nacional tomar conhecimento desta pre- 
tenção. 

Nestas circumstancias, apezar do meu 
estado de saúde não ser favorável, não posso 
deixar de fazer algumas considerações, no 
sentido de justificar o parecer da Çommissão 
de Marinha e Guerra. 

Duas são as hypotheses figuradas pela 
illustre Çommissão de Finanças para chegar 
ás conclusões a que me referL 
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Diz esta commissão {lê): 
« Si trata-se, como sustenta o peticionario, 

"6 um direito adquirido, deve dirigir-se e 
afflrrnar o seu direito perante o Poder Ex- 
ecutivo. Negado o seu direito, dá-se o litígio, 
0 contencioso, que não pertence mais ao ad- 
ministrativo ; e o peticionario deverá dirigir- ssá Justiça Federal, que é a competente, 
Pôr em causa o sen direito adquirido e pro- 
vocar decisão por sentença.» 

Quantoá primeira hypothese, ó para lasti- 
mar que a Commissão não nos dissesse qual 
a lei ou resolução que autorisa o recurso para 
0 Poder Executivo. 

Quanto ás preterições em promoções sei 
'Pte existe lei expressa, na qual está marcado 
0 Prazo fatal de 6 mezes para serem inter- 
P2stos esses recursos ; e creio mesmo que 
uao haverá um só caso de decisão do Poder 
Executivo concedendo melhoria de reforma. 

Quanto ao Poder Judiciário, não contesto 
PÇie possa ser iniciada alli urna aeção de 
nmcito; mas entro em duvida si as recla- 
mações sobre assumptos militares podem ser 
Resolvidas pelo Poder Judiciário. Pelo menos, seria um ca,so virgem. 

Quanto á segunda hypothese é certo que-a 
reforma é regulada pur lei; mas podem 
laver leis especiaes votadas pelo Congresso. 
, Ã questão de competência, creio estar tora 
de combate. 

Hoje o Diário Ofpcial dá publicidade ao 
Parecer de duas Coraraissões da Gamara dos 

cputadoa provocado pelo distincto deputado 
me Martins Júnior. 
D Sr. Martins Jnnior indicou que fossem 

onsultadas as commissões de fazenda elegis- 
çao e justiça da Gamara sobre a compe- 
ncia ou incompetência do poder legislativo 

tR-ra tomar conhecimento de reclamações ou 
cprqjectos sobre melhoramento de aposen- 

Jfuorias. 
lista indicação teve o parecer das coramis- 
cs reunidas somente hoje. Portanto, éuma 

Se„ que ainda não teve solução e por con- 
C0^mte não está firmada a doutrina sobre 
jdpetencia ou incompetência do Congresso 

Çmnal para regular melhorias de reformas. 
gi cm que acabo de expor, parece que as- 
ei 6 110 Congresso o direito de tomar conhe- 

uento desta matéria, tanto assim que o 
^ regimento, no art. 80 § único, diz: (' é.) 

cond? S-^0 a<lmissiveis projectos referentes a 
lioe5essao de pensões, remissões de divida, 
Çõés S' rearmas, aposentadorias e jubila- 
(l v, 0u melhorias, sem prévio requerimento 
^rte interessada. 

qü 
arl- 117 preccitna ■—Si a Mesa julgar 

hadn3, materia não é da competência do Se- 
S0n^oe"littira parecer, e o apresentará ao 

®6aado v. XV 

Nenhum projecto tem sido impugnado 
pela Mesa e nós todos sabemos com que cor- 
recção nobillissima a Mesa actual e as trans- 
actas teem sabido cumprir os seus deveres. 

O proprio Poder Executivo, que é tão es- 
crupuloso, não tem deixado de sanccionar ne- 
nhuma lei de melhoria de reforma, iniciada 
nesta casa ou na outi-a. Portanto, ó fóra de 
duvida que é da competência do Congresso 
o assumpto de que se trata. 

Quanto à questão de mérito, creio não ser 
preciso accrescentar nada ao que está escripto 
no parecer, tanto mais que a commissão de 
finanças não contesta, pelo contrario aliirma 
que — «o peticionario tem muita razão, a 
expõe em vivas plirases ; é de notar e mesmo 
de sentir que sendo o mais antigo da classe 
não lhe houvesse feito o Governo concessão 
da graduação de contra-almirante, attento 
o seu merecimento.» 

Essas palavras são a confirmação do pa- 
recer da commissão de marinha e guerra a 
respeito deste oííicial, que deixou um nome 
respeitável e respeitado na classe a que per- 
tenceu por espaço de 45 annos. 

O Sr. Costa Azevedo—Muito intelligente 
e com excellentes^serviços á patria. 

O Sr. Gomes de Castro—Ninguém os con- 
testa; mas dahi a ter direito á melhoria de 
reforma ha um abysmo. 

O Sr. Baexa—São estas as considerações 
que julguei dever apresentar ; o Senado me 
desculpará não ser mais explicito. 

O Sr. Gomes de Castro—Fallou muito bem, 
mas sem razão. 

O Sr. Joakim Catunda —Com muita 
razão. 

O Si-, F^resiflento — Achando-se 
a^eantada a hora e muito reduzido o numero 
de Srs. Senadores nresentes, fica adiada a 
discussão do projecto. Designo para ordem do 
dia da seguinte sessão : 

Votação em 3a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 13, de 1896, fi- 
xando as forças de terra para o annode 1897; 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado, n. 20, de 1896, revogando a lei n. 463, 
de 2 de setembro de 1847 e restabelecendo a 
Ord. do L. IV do tit. 92, menos quanto á dis- 
tineção entre nobres e plebeus ; 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado, n. 21, de 1896, autorisando o Governo 
a promover accordo com as competentes au- 
toridades da Igreja Catholica; afim de obter 
para os cartórios do registro civil os livros 
ecclesiasticos dos assentos de baptismos, ca- 

a 
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samentos e obitos, realisados antes do de- 
creto n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890 ; 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado, n. 22, de 1896, regulando a concessão 
de pensões ou mercês pecuniárias ; 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 19, de 1893, considerando para 
todos os effeitos a reforma concedida a 3 de 
fevereiro de 1894 ao Vice-Almirante graduado 
José Luiz Teixeira, como si fosse Contra-Al- 
mirante graduado, a que tinba direito, desde 
23 de novembro de 1893 ; 

Ia discussão do projecto do Senado n. 23, 
de 1896, transferindo ao Estado do Maranhão 
diversos próprios nacionaes, situados na ca- 
pital do mesmo Estado; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 24, 
de 1896, abolindo a revalidação do sello ; 

Discussão dos pareceres, ns. 58 e 86, do 
corrente anno, opinando pela rejeição do veto 
do Prefeito do Districto Federal, á Resolução 
do respectivo Conselho Municipal, que con- 
cede tres loterias de mil contos de réis, cada 
uma. á Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Candelaria, como administradora do Hos- 
pital dos Lazaros e do futuro Asylo Gonçal- 
ves de Araújo e mantenedora da Repar- 
tição de Caridade para auxilio dessas insti- 
tuições ; 

S3 discussão da proposição da mesma Ga- 
mara, n. 17, de 1896, autorisando o Poder 
Executivo a conceder ao 2', offlcial da admi- 
nistração dos Correios da Capital Federal, 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de li- 
cença, com ordenado, para tratamento de 
sua saúde ; 

Discussão do parecer n. 97. de 1896, das 
Commissões de Justiça e Legislação e do Fi- 
nanças, opinando que seja indeferida a peti- 
ção em que Domingos Francisco Leite, 1° es- 
cripturario da Alfândega do Pará, allegando 
ter sido aposentado sem que o pedisse, nem 
fosse invalido, pede a sua reintegração no 
dito cargo. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

78a SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Viclorino 

SUMMARIO — Chamada — Laitura e approvação] 
da acta — Expediente — Parecer sobra o pro- 
jecto do codigo civil, apresentado pelo Sr. Gon- 
çalves Chaves — Declaração de voto do Sr. Coc 
lho Rodrigues — Votação da proposição fixando] 
as forças de terra para o exercício de Í897-- 
Votações dos projectos ns. 20. 21 e 22 — Con- 
tinuação da 2a di. cnssão do projecto do Senado] 
n. 19, de 1896— Discursos dos Srs. Ramiro 
Barcellos, Costa Azevedo e Gomes de Castro — 
Encerramento da discussão — Adiamento da] 
votação — Ordem do dia 21. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre-l 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Ranlino Horn, Francisco Machado, 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
mont, Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Pedro, Benedicto Leite, João Cordeiro, Coelho 
Rodrigues, José Bernardo, Oliveira Galvão. 
Abdon Milanez, Almeida Barreto. João Neiva, 
Rosa e Silva, Rego Mello, Leite e Oiticica, 
Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Coelho e 
Campos, Virgílio Damasio, Severino Vieira, 
Domingos Vicente, Gil Goulart, Q. Bocayuva, 
Lopes Trovão, Thomaz Delflno, Laper, Gon- 
çalves Chaves, Fernando Lobo. Paula Souza, 
Moraes Barros, Leopoldo de Bulhões, Aquilino 
do Amaral, Vicente Machado, Gustavo Ri- 
chard, Júlio Frota, Ramiro Barcellos e 
Pinheiro Machado (45). 

Deixam de comparecer com causa partici- 
pada os Srs. Cruz, Nogueira Accioly, Joaquim 
Pernambuco, Eugênio Amorim, E. Wanden- 
kolk, Joaquim de Souza. Caiado, Generoso 
Ponee e Esteves Júnior (9), e sem ella, os 
Srs. Pires Ferreira, Almino Alfonso, João 
Barbalho, Rosa Júnior, Ruy Barbosa, Joaquim 
Mutinho e Arthur Abreu (7). 

E' lida, posta cm discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sn. I" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do Sr. Senador Cruz, datado do hoje; 

communicando que deixa de comparecer » 
sessão por ter failecido uma pessoa de sua 
familia.—Inteirado e desanoje-se. 

Do Padre Antonio Leonardo da Silva Dan- 
tas, datado de 28 do mez proximo findo, com- 
muuicanJo que, no caracter de Presidente 
da Asserabléa Legislativa do Estado de Ser- 
gipe, assumiu a presidência daqueilo Estado 
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írjft conseqüência da renuncia do Sr. coronel 
Manoel P. de Oliveira Valladão.—Inteirado. 

Requerimento do juiz federal da secção de 
^ Paulo, Dr. Antonio Luiz dos Santos Wer- 

iflcck, em que pede seja archivada a Propo- 
rção da Gamara dos Deputados que conce- 
Ie~lhe seis mezes de licença, sem ordenado. 

Para s?r tomado em consideração. 

O Si*. Cionçal-ves Oluives — 
^.r- Presidente, em nome da Commissão Espe- 

encarregada de eraittir parecer sobre o 
'roJecto do Codigo Civil, elaborado pelo il- 
ustre jurisconsulto o Sr. Coelho Rodrigues, 
como relator, tenho a honra de apresentar 
respectivo parecer. 
0 Sr. 2" Secretario lê e vae a imprimir 

l ara entrar na ordem dos trabalhos o seguinte 

PARECER 

N. 100 — 1803 

j A Commissão Especial do Codigo Civil vem 
esempenhar-se da ardua e honrosa tarefa 

mo lhe foi confiada pelo Senado, apresen- 
ieiu 0 Pareeer Que formulou sobre o Pro- 
, i 0 'lo Codigo Civil Brazileiro, organisado leio Dri Antonio Coelho Rodrigues. 

A commissão não dissimula, mas antes 
conhece o confessa,a imperfeição o defeetivi- 

' "c do seu trabalho, determinadas, já pela 
| ándeza do assumpto, que não ha maior na 
tei noia social de um povo, já pela estrei- 

-a do tempo do que dispoz para estudar 
lios '1 ^1 magnitude, tão complexa 
n. ® seus elementos intrínsecos, nas suas ma- 
j estações objectivas ano fuucciouamento 
la Ü®11 organismo, que deve ser a justa re- 
est t 0 esPe"10 Rei do estado social, no que e tem de mais intimo e fundamental. 
g|Sl 9ot"80 Civil deve ser o monumento le- 
eri i-Vo mais solidOi tnais vasto e mais 

N 1 R0 uma tmçáo. 
das'^0'e^0 no me'0 R03 deslumbramentos 
lhavSUas &'or'as militares e políticas, orgu- 
em i«oS0 <l0 ^odio0 Civil Francez, publicado 'oOf sob seus auspícios e comparticipação. 
a j j1 verdade, concebe-se um povo feliz sem 
lihg^cdude política, mas não se concebe a 
dnc. ,.ade política sem a verdade e elllcíenoia 

|d.Thtos civis. 
a Co >'ustarnent0 por esta razão basica que ni, "Sucção e formulação regular, harmo- 
frust® opportuna do direito civil brazileiro, 
nacin n at^ 0 Presente, após 84 aunos de 
áennhr t'e' se 'mPõe 9,08 legisladores da 
heces ■iCa' como premente e inilludivel 
lido o8,1- 0 da vi,,a civil> ja como 0 mais so" áiicerco das instituições políticas, 
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Não ha como desconhecer : o corpo mais 
abundante do nosso direito civil escripto tra- 
duz em geral um estado jurídico, do quatro 
séculos atrasado, incompatível e indigno da 
nossa civilisação, e que já era 1641 provo- 
cava em Portugal reclamações por impróprio 
e deficiente para aquella época. 

Foi sob o domínio d( stas idéas e destes sen- 
timentos que a commissão especial entregou- 
se ao estudo do aüudido projecto e folga de 
declarar : — nelle deparou copioso e rico 
cabedal seieutifleo, prova do indefesso la- 
bor e da competência do seu illustrado 
autor. 

No exame do projecto, a commissão collo- 
cou-se no ponto de vista que lhe pareceu o 
único apropriado para orientar-se no traba- 
lho confiado ao seu estudo. 

O Corpo Legislativo, que alguém já deno- 
minou com propriedade o concilio da razão 
nacional, por isso mesmo não deve ser, e do 
facto não é um congresso de jurisconsultos ; 
precisa de aptidões variadas e é representado 
por numerosas summidades de competências 
seieutificas diversas. 

Dahi a impropriedado de ser por ello dis- 
cutido em detalhes um codigo civil, que re- 
presenta o organismo vivo do direito com as 
suas relações bem definidas e ponderadas, as 
suas instituições scientificamente caracterisa- 
das, as suas regras precisamente comprehen- 
sivas : é um todo harmônico, um tecido, por 
assim dizer, logico, cujo falseamento em uma 
das fibras perturba o funceiouamento do todo. 

O Corpo Legislativo o devo examinar prin- 
cipalmente no seu conjuncto, nos seus liuea- 
meutos geraes, nas suas tendências. A vida 
real do direito, a sua applicação na pratica 
judiciaria denunciarão as imperfeições e la- 
cunas porventura existentes na construcção. 

E' o exemplo profícuo que nos dão moderna- 
mente os Parlamentosde nações cultorasdo di- 
reito: o mais recente e mais significativo nos 
offerecea Allemanha, onde o Reischtag acaba 
de votar no seu conjuncto o Codigo Civil do 
Império, em cuja elaboração trabalharam os 
mais notáveis jurisconsultos da Allemanha 
desde 1874. 

Tendo sido o projecto respectivo submettido 
ao Reischtag, este ordenou a sua revisão por 
uma commissão de jurisconsultos, e, feita 
aquella, o approvou quasi sem nenhuma 
correcção. 1 

O projecto do Codigo Civil Portuguez, ela- 
borado pelo conspicuo jurisconsulto Visconde 
do Seabra, foi revisto por uma commissão e 
approvado em 1867 pelo Parlamento, que 
nelle foz uma única alteração, relativa ao 

i O Reieobtag augmentou um caso da divorcia 
a modificou a situação da mulher casada > 
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casamento civil; mas essa única alteração, 
diz o eminente commentador desse cedido, o 
conselheiro Dias Ferreira, deturpou aqueila 
instituição jurídica, creando antinomia nas 
respectivas disposições. 

Na Hespanha, o Corpo Legislativo submi- 
nistrou as bases do codiçocivil (1888) á com- 
missão que o confeccionou, e na mesma lei 
autorisou o Poder Executivo a decretal-o. 

Obedecendo a esta direcção, entendeu a com- 
missão especial que não convinha formular o 
seu parecer contèndo o estudo analytico de 
todas as instituições de direito, compendiadas 
no projecto, parecendo-lhe sufflciente e con- 
soante ao pensamento que a dirigiu a expo- 
sição de suas idéas acerca do plano geral do 
projecto, da concateuação systematica das 
grandes divisões do direito civil, da estru- 
ctura das instituições, molduradas por essas 
divisões, e, era relação a muitas daquellas 
sobre cuja organisação sente-se em desaccordo 
com o projecto, detlnir os caracteres especí- 
ficos, que a sciencia e a historia do direito 
pátrio lhes assignalam. 

Quanto ao plano da obra, o projecto con- 
sagra a classificação do direito civil, denomi- 
nada classificação allemã, a qual, não sendo 
rigorosamente tcieutifica, todavia é a que se 
presta a uma exposição clara e methodica do 
direito civil, e é doutrinada pelos mais pro- 
fundos jurisconsultos modernos desde Savigny, 
realizada recentemente no Codigo Civil alle- 
mão. 

O projecto estó, dividido em duas partes; 
uma geral, á qual se reservam os princípios 
geraès do direito civil, que são elementos ló- 
gicos das instituições concretas, e a outra 
especial, compreheusiva dessas instituições 
agrupadas em quatro divisões : Ia, Das Obri- 
gações 2a, Da Posse, da propriedade e dos 
outros direitos reaes; 3a, Do Direito da fa- 
mília; 4a, Das Successões. 

Este plano corresponde ao de Heise e Tlii- 
baut, com a diflerença da restituição in inte- 
grum, que formava a quinta parte do systema 
ile Heise, e que Savigny e outros juriscon- 
sultos eliminaram como parte principal. 

Entretanto, si o projecto acceitou esta 
classificação, todavia, não a realizou rigorosa- 
mente, como cumpre, pois a altera na ordem 
da collocação das duas primeiras divisões, 
antepondo as Obrigações ao Direito das 
ccusas. 

Esta inversão contravem ã ordem natural 
e lógica, em que o espirito concebe a for- 
mação das relações de direito, encaradas 
objecti vãmente. 

No exercício da facilitas agendi, a necessi- 
ade immediata, imperiosa e inevitável, 
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condição da existência humana, que o homeij o 
sente, é a apropriação do cousas do mundf(I 

exterior ; a posse e o domínio são racionas 
mente a primeira manifestação do direitln 

realizado. Ie 

Na primeira infancia, em que a vontade nãc 1 

se manifesta, a capacidade jurídica é suppridJ 
por outra capacidade jurídica activa, não pofc 

força de uma convenção, mas em virtude dfi 1 
um vinculo natural, moral, superior e ante-( 

rior à lei. • j! 
A permuta, as prestações de homem pars 

homem, a obrigação em summa são relações.1 

jurídicas posteriores na genese do direito. 
A est i manifestação imperiosa do domini» 

se podem applicar os bellos versos de Schille' 
(segundo a traducção franceza) : 

« II faut que l'hommo puisse dire de quel- 
que chose : ceci est à moi; ou il brulera e'j 
tuera. » 

O direito das cousas precede portanto 0 

direito das obrigações, embora ambos se Tf 
solvam em uma synthese superior — o direito 
dos bens. 

Verdade é que o Codigo Civil allemão eifl 
sua parte especial contém em primeiro logaf 
o direito das obrigações. O fundamento distOi 
porém, não é uma razão de ordem scientiticí1 

ou doutrinaria, mas toda exterior o locah. 
As obrigações, escfieve Raoul de La GraS' 

serie, formam a parte do direitocivil que raai» 
independe de instituições particularistas, õ 

onde os jurisconsultos de todos os paizes en- 
contram um campo commum para o estudoj 
é destinado a servir do ponto de apoio à uni- 
ficação da legislação civil entre os differentes 
povos. | 

Ora, essa aspiração da universalisação do 
direito correspondia na Allemauha a uinn 
aspiração nacional, à unificação do direito 
civil allemão que não constituía um corpo 
homogêneo, mas corpos diversos de legiS' 
lação, caraeterisada por usos e costumes Io," 
caes ; e esse facto trazia sérios embaraçoso 
organisação de um codigo commum. 

É como o Império Allemão já havia cofl' 
seguido a unificação do direito das obrigaçõeSi j 
essa parte serviu do ponto de apoio para 
chegarem os allemães á unidade de todo 0 

direito civil. 
Esta circumstancia explica a inversão nc 

tada na classillcação do Codigo Civil allemâoi 
e nenhuma actualidade tem entre nós. 

O illustre autor do projecto, para justificar 
o seu plano n'esta parte, lembra a relaçã0 

natural que liga os actos jurídicos, ultim0 

livro da parte geral, ás obrigações- do qn^ 
trata o primeiro livro da parte especial. 

Esse nexo, porém, á commissão não pareofl 
explicara innovação feita no systema, porq"3 

pela mesma razão podia o direito das cousa5 

ser collocado na primeira parte. Certamente) 
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tf os factos e actos jurídicos são as causas gera- 
Ijjooras dos direitos. Ex facto jus orüur. 
^ ^bstraia-so dos factos e actos jurídicos, e 
■]n'10 se formarão relações de direito : o sujeito 

® o objecto do direito não estarão ligados por 
í "Snhum vinculo. 2 

SI 0 
80 «"earem relações do direito são ne- 

3 neSSarios íactos 011 actos jurídicos, elementos ! Pür assim dizer fecundantes de direitos; 
' 81 esses elementos são princípios geraes, 

dUe, modificados, se encontram nas insti- 
1 rPíSes jurídicas, 3 qualquer que seja o seu 
; riri6010' ó tclc'0 0 r)0at0 arbitraria a prio- lc|ade dada ao direito das obrigações polo 

andamento alludido. 
Pensa, portanto, a commissão que deve ser 
?ntida a classificação allemã. 
Mas dos moldes dados pela nossa Consti- 

mção política para se determinar a compe- 
gCa legislativa em relação ao direito civil 

ao processual, surge uma matéria da maior 
rel0vancia. 

Com eífeito, a Constituição no art.34, n. 23 
ornpe a unidade da legislação civil, só con- 
pndo ao Congresso Nacional o legislar 

di » 0 dir0!!0 civil, commercial e criminal f «-epubllca, e o processual da justiça federal. 
s
0

h
s Estados, portanto, compete o legislar 
ue o direito processual. 

r,v, . "^de vae essa faculdade concedida aos 
Atados ? 
j Além da organisação judiciaria, da fôrma 
b's acÇões e das regras do processo, compre- 

mde ella a theoria das acções ? Si assim é, 
'acu|(ja(je legislativa da União invalida-se, 

^elisa-se completamente. Que ó o direito 
a f a força intrínseca, a virtualidade, que o 

e
?
0 P3e' finando contestado, em mo- 

p y,na entidade inerte, uma abstracção. O 
a '!eT que regula essa força tem subordinada 

Á a própria essencia do direito. 
exií8- a acÇão de reivindicação, sinão o fcicio do direito de propriedade ? 
de » a9<'ão, como jus persequendi, diz Teixeira 
dlrp-f61'"8 4 0 a qualidade complementar do 
so^; .' Sem a qual o direito não existiria ou la dlusorio. 
exe ■acções' escreve Lauront', são os direitos 
fact'01^08 6111 justiça; ellas teem os mesmos ca- 
Par s ^Ue 08 direitosdos quaes emanam,ou, a melhor dizer,com os quaes se confundem. 
Con 0 assim, é irrecusável a competência do 
feito riesso Nacional para legislar sobre o di- 0 das acções, complementar do direito civil. 

(]rn;?
rto'an — Inatit. de Justin.—Qénéral. du 

a ' rornain, 1 A. 3 §ã 1 e 2. 
k ^

axigny — Droit romain g§ 58 e 101. 
„ 'ur. á Gons. Is. civis, pag. 91, 3» edição. ' 

roit civ. français, pag. 6, n. 74. 

Em um regimen jurídico de unidade de 
legislação, como ó o de Portugal, nenhuma 
anomalia ha em a parte theorica das acções 
constituir a parte geral docodigo processual, 
mas em o nosso regimen de dualidade do di- 
reito, o mal seria inevitável, o direito pri- 
vado nacional se desnaturaria sob a acção 
absorvente, múltipla da jurisprudência e do 
direito processual dos Estados. 

Por estes motivos de ordem constitucional, 
a Commissão pensa que se deve addicionar à 
parte especial do Codigo Civil um quinto livro 
sobre a theoria das acções : será o epílogo 
do Codigo, segundo a qualificação do illustre 
commentador do codigo civil portuguez em 
relação a este. 

Feito este rápido estudo sobre a classiflção 
a que obedece o projecto, a Commissão passa 
a examinar a estruetura da parte geral. 

Savigny 6, assignalando no corpo do di- 
reito os elementos coramuns que se encon- 
tram nas instituições concretas, destina-lhes 
a parte geral, e tx^aça os limites de extensão 
e coniprehensão dessa parte, firmando o cri- 
tério, que deve presidir á sua organisação : 
evitar os principies de uma generalidade 
abstracta, atlendendo ao mesmo tempo a 
que nella não se incluam instituições con- 
cretas, nem se generalizem i'egras es- 
peciaes. 

São obvios os inconvenientes da inobser- 
vância de qualquer destes preceitos pela 
perturbação que levaria á caracterização 
e desenvolvimento das instituições jurí- 
dicas. 

Inspirada nesta doutrina, a Commissão sen- 
te-se no dever de declarar que a parte geral 
do pi'ojecto contem matérias, que òu formara 
instituições, que pertencem á parte especial 
do Coligo, ou são estranhas ao direito civil, 
ou puramente regulamentares, devendo 
estas ser objecto de leis especiaes. Assim 
que : 

1°, O projecto no !. 3, tií. 3, cap. 3 classi- 
fica como facto jurídico eventual a prescri- 
pção, e dá-lhe os desenvolvimentos naturaes, 
tratando cohjunctamente da prescripção ad- 
quisitiva, o da liberatoria ou extinetiva, 
que entretanto se diflerenciara por caracteres 
fundamentais. 

A prescripção adquisitiva é um modo de ad- 
quirir a propriedade,tem por objecto os direitos 
reaes; a liberatoria extingue obrigaçõ s, tem 
por objecto os direitos pessoaes. São institui- 
ções orgânicas que pertencem ao direito concre- 
tisado ; a primeira, um dos meios de adquirir 

« Obr. cit, § 58, pags. 379 a 381. 
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a segunda um modo de extincção de obri- 
gações : devem portanto pertencer ás classes 
das instituições que teem o mesmo fim ju- 
rídico. 

E' por isso que, dizem o conselheiro 
Lafayette e T. de Freitas a adquisitiva 
cccupa o logar no direito das cousas, e a ex- 
tinctiva no direito das obrigações. 

A linha divisória entre direitos reaes e 
pessoaes é a que traça a differença entre a 
prescripção adquisitiva e a extinetiva. Esta 
diíferenciação, porém, é generica: nos ca- 
racteres intrínsecos de cada uma dellas está 
a profunda divergência que as separa ; Ex- 
tinguem direitos, é verdade,mas esseeffeito 
commum não é um principio classiflcador: no 
direito das cousas a especificação, a accessão, 
por exemplo, extinguem direitos, e não se 
confundem com a prescripção adquisitiva; no 
direito das obrigações, egualmente a troca, a 
solução, a remissão etc., produzem a ex- 
tincção das obrigações. 

A extinetiva opera somente a annullação 
das obrigações civis, não gera nem transfere 
direitos, deixa subsistir a obrigação natural. 
A adquisitiva crêa direitos, age como força 
positiva, ha na sua natureza uma virtualidade 
creadora, que a caracterisa. 71 

Essa virtualidade é a posse jurídica soecor- 
rida da boa fé(ord. 1.4° tit. 3o § 1), não sendo 
siuão elementos integrantes os demais requi- 
sitos que a acompanham. Sine possessione 
usucapio contingere non potest. Fr. 25 D. de 
usurpat. 1. 41 t. 3. 

Na prescripção adquisitiva, ensina Lau- 
rent 8, o proprietário não renuncia a sua 
propriedade, forma-se um direito superior 
ao seu, porque contém o que falta ao pro- 
prietário, a posse, fundamento originário da 
propriedade. 

Esta é a razão philosophica da prescripção 
adquisitiva, que também se funda no inter- 
esse social. 

A prescripção adquisitiva, diz Pothier J, 
nada tem de commum com a outra sinão o 
nome; todavia uma e outra extinguem di- 
reitos. , i . 

Assim, deve-se retirar da parte geral do 
projeeto a prescripção, e collocar, na parte 
especial que trata do domínio, a adquisitiva, 
e no direito das obrigações a extinetiva. 

2.° As disposições relativas ã nacionali- 
dade, e que se comprehendem no tit. 3 do 

7 Dir. das Cousas § 59, n. 7. Obr. cit. pag. 118: 
Consol. Intr. pag. 118. 

7a Iharing. Espr. du droit rom, tom. 3, §48, 
pag. 122. 

8 Obr. cit., tom. 32, n. 5. 
0 Traité de la prescription art. prelim. 

1. 1° são manifestamente estranhas ao direi!11 
civil; pertencem a esphera do direito publico, r 

R. de La Grasserie 10 nota a exclusá|í 

que fez o codigo civil allemão dessa nW ( 

teria, dizendo que indevidamente ella teu 
sido regulada pelos codigos civis de outra- 
nações. E' igualmente a doutrina de Sai 
vigny. 11 

A nossa Constituição estabelece as condi 
ções de nacionalidade, os casos em quo elh 
se perde, e no art. 72 assegura a brazileiro: 
e estrangeiros o goso de direitos civis senj 
nenhuma limitação para os últimos. Nó Brazij, 
os estrangeiros teem a plenitude dos direito; 
civis: a restricção do paragrapho único dí 
art. 13 da Constituição (commercio de cabo' 
tagem) em nada modifica a disposição gene*; 
rica, absoluta do citado art. 72. 

A inclusão dessa matéria nos codigos da! 

nações explica-se pela inlluencia do codig0 

fraucez, o primeiro que se organisou sob f 
influxo do espirito moderno, e que serviu ch 
modelo aos codigos posteriores, especialrnenW 
aos dos povos latinos. Aquelle codigo nol 
arts. 11, 726 o 912 faz depender o goso do' 
direitos civis da qualidade de francez, pof 
só em virtude de tratados de reciprocidade 
são os direitos civis dos estrangeiros equil 
parados aos dos naciouaes. 

— As matérias dos arts. 120 e 131 princ.t 
134 e os seguintes do respectivo capitulo; 
dos arts. 181 a 183, pertencem ao direit0 

administrativo. 
—Os capítulos do tit. 5° do liv. 3°, quo tra' 

tam 01 fôrma dos actos jurídicos e das provaSi 
contém matéria processual. O codigo allemão; 
nesta parte circumscreve as suas disposiçõé' 
a seis artigos (193 a 198), onde estabeleo3; 
princípios geraes de direito: ir além, descef 
ás regras de processo importa, entre nósd 
ultrapassar os limites constitucionaes. 

— O desenvolvimento dado aos caps. S0» 
4o e 5o do tit. 2 do liv. 3o ó de ordem regula' 
mentar, própria de lei especial, como se pra' 
ticou na Allemanha, e igualmente na HeS' 
panha, cujo codigo civil nos arts. 353 e 

seguintes estatuo somente regras geraeâ- 
O codigo italiano nos arts. 351) e seguinte' 
trata dos actos do estado civil em disposições 
geraes. No Chile é objecto de legislação eS' 
pecial : lei de 17 de julho de 1884 e regul- 
de 24 de outubro do mesmo anno. 

A Commissão entende que as disposiçõe' 
que não entrara no quadro do direito clvib 
por pertencerem ao direito político, ao admj' 
nistrativo ou ao processual, devem sorelimi' 

10 Prqjet du cod. civ. aliem. pag. 7. 
u Obr. cit. § 55, pag. 355, 
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y "adas do projecto, e bem assim as regula- 
roentares, sendo conveniente que as referentes- 

' ao estado civil constituam projecto de lei 
i- especial. 
I 

iNTo desempenho do pro^ramina que se tra- 
1 pou a Commissão abstem-se de entrar na 
1 analyse de cada uma das instituições que se 

"fírupam nas quatro divisões da parte espe- 
rai do projecto, como já o lizera em relação 
a Parte geral. 
. Para o fim, a que se propõe, basta-lhe des- 
acar algumas das instituições, sobre cuja es- 
.''uctura acha-se em desaccordo com o pro- 
jecto. ' 

E' quanto convém a bem dos intuitos que a 
Preoccupam: justificar perante o Senado o 
' lvitro que lhe parece acertado, de ser feita 
' revisão do codigo por um conselho de juris- 

0^siiltos eminentes, na fôrma que já expoz. 
chama-lhe em primeiro logar a attenção 

. 'nodo como está regulada a alienação do 
orninio sobro bons immoveis. 
,A grandeza magestatica desse direito, na 

' lrase de Demolombe, mais do que qualquer 
uro, reclama uma organisação scientiflca, 

ms o apprehenda em todas as suas relações, 
j^Surando-lhe a publicidade e o caracter 

Entre aquellas são de maior alcance as que 
S|utam da alienação de immoveis — de 
aneira a garantir os interesses de ordem 

' ;vada e publica, que se prendem a essa 
Peoie de propriedade. 

q f^ditianibus et usucapionibus, non nudis 
Q:^.ls dominia r-erum transferuntur—é oprin- 
hom .r'Ue as n0C0SSÍC'l1íles da vida social e o 
mui s,enso jurídico dos Romanos haviam for- 
tit ~o0' e cluo as nossas ordenações do 1.4° 
de'iai^ e 7n' 0 a'var^ d® 4 de setembro rolO consagraram. 
dos f

s 0 desenvolvimento jurídico eeconomico 
seo-, Pos modernos exigiam garantias mais 
tr..?aras do que olferecia a tradição: d'ahi a ra®scripção. 
dad^1 •nosso direito a alienação da proprie- 
só se lm!n.0Vtíl por transmissão entre vivos 
titnT Ver,'lica pola transcripção do respectivo 
e art- 8"dodec. n. ICJ A, o arts. 233 
ni dl4 do regul. a que se refere o dec. 
43 e io' Lafayotte — Direito das causas §§ "4o e notas. 
apen? a transcripção o acto de alienação gera 
tainl 'reitos pessoaes entre as partes. E' 
Ctum6"1 est0 0 regimen do codigo civil do 

C 0' art- G86, e de outros. 
port,, 

aP5e-se a esto systhoma o do codigo 
Pu v,p

gU|Z> d"0, emitando o codigo francez, 
r-estrn' ■do simples contractoa alienação, agmdo, porém, esse efTeito até a tran- 

scripção, somente quanto a terceiros: 
art. 1549. 

No regimen germânico a transcripção não 
é tão somente a condição de transferencia da 
propriedade, um modo de adquirll-a, vai 
além, purga e constata o domínio. 

Nesta matéria tão importante pelos seus 
resultados práticos, parece que o projecto 
osciüa entre esses tres systhemas. 

E' assim que no art. 301 só exige a trans- 
cripção do titulo na transmissão de direitos 
reaes para ter o efTeito contra terceiros: ó a 
disposição do codigo portnguez. Direito real, 
diz o citado artigo, e direito real por excel- 
leneia éo domínio ( Lehr. 12, Demolombe 13, 
Lomonaco " ), e como tal o considera o pro- 
jecto no art. 105 § Io. 

Mas nos arts. 617, 1381,1802 o projecto 
firma a doutrina do nosso direito: sem trans- 
cripção não ha alienação. 

Ainda mais, no art. 1801 o projecto crea 
uma propriedade putitiva resultante da 
transcripção, o que o aproxima do regimem 
germânico, e é completamente estranho ao 
nosso direito, que deve ser mantido, e pelo 
qual a transcripção não purga o domínio, e 
nem crea uma propriedade putativa: não 
é sinão uma tradição solemne, que não 
decide sobre a certeza ou legitimidade do 
dominio. 

A presumpçc7o, entretanto, induz uma prova 
do dominio e chega aos resultados do syste- 
ma germânico. 

— A locação desenha-se no projecto, já como 
direito pessoal, já como direito real (arts. 
705 a 708, 714, 715, 736, 1700 el81I). 

O contracto de locação de cousas e de 
obras, comprehensivo das locações de prédios 
urbanos e rústicos, de serviços e de indus- 
trias, é no direito romano um contracto pes- 
soal. "Com esse caracter passou elle para 
a nossa legislação 16 (qrd. liv. 4", tit. 9"). 

A innovação feita em relação á este direito 
pelo art. 1743 do codigo francez, que prohibe 
ao comprador da cousa locada expulsar o 
locatário, salvo clausula expressa em con- 
trario no contracto de locação, tem motivado 
considerar-so a locação como direito real. 

Troplong sustenta essa doutrina, distin- 
guindo entre a locação pessoal de breve 
tempo, o a real de longo tempo. A maioria, 

Droit. civ. germaniquo, lom. I, pag. 171. 
13 Cod. Napol. vol. IX n. 47í. 
'4 II dir. civ. ital. n. 27 pag. 227. 
15 Mackeldey—Dir. romain paga. 411 e se- 

guintes. 
<s Coelho da Rocha. Dir. civ. § 830 e sen-s. 

nota § 840 — Teixeira de Freitas — obr. cit. Int.' 
pg. 80 Lafayette, obr. cit. §§ 44 e 141, pa"s! 
384 e 385. . > v 0 . 
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porém, dos jurisconsnltos franceses, apezar do 
citado art. 1743 caracterisa a lo ação como 
direito pessoal. 

Entre nós a tradição do direito e a doutrina 
nem ao menos encontram semelhante motivo 
para se alterar o conceito jurídico da locação. 

O projectoa deline no tit. õ,5cap. Io do 1. 1° 
da parte especial como direito pessoal. 

Si essa é a natureza deste contracto, como 
o reconhece o projecto, nem a natureza do 
objecto, sobre que recalie a locação, nem^ o 
período da duração com que é constituída, têm 
o poder de mudar-lhe a essencia jurídica. 17 

Ou recaia a locação sobre cousas immoveis 
ou sobre obras, o vinculo entre o locador e o 
locatário é todo pessoal, ao passo que no 
direito real não1 ha vinculo entre pessoas, 
mas um ônus recahido directamente sobre a 
cousa. 

Segundo o projecto, as relações entre lo- 
cador e locatário são puramente obrigações 
pessoaes. 

Na locação o locador está adstricto a uma 
obrigação constitutiva, é obrigado a manter 
ao locatário o goso pacificojia cousa loc ida: 
nos direitos reaes a obrigação do mi proprie- 
tário, no c\so do usufructo e da emphyteuse, 
ou de qualquer outro ônus real é toda nega- 
tiva, resulta do caracter absoluto do direito 
real — erga omnes ; e é por isso que o loca- 
tário pôde reclamar do locador indemnisação 
pelo não goso da cousa locada, ou pelo defei- 
tos e vicios delia, emquanto que, na constitui- 
ção dos direitos reaes, o proprietário não é 
devedor nem credor: o ônus recahe sobre a 
cousa. 

Ora o que distingue entre si as instituições 
de direito são os seus caracteres específicos, 
os seus elementos essenciaes, e em direito 
nenhuma differença é tão radical como a que 
existe entre o direito pessoal e o real.. 

O projtcto dá o caracter de direito pessoa! 
á locação a titulo precário, e de direito real 
aquella que em suas diversas modalidades 
tem titulo transcripto. 

A transcripção, porém, não tem o elleilo 
de apagar os traços differenciaes que re- 
sultam da natureza desse instituto; o üm 
que ella attinge, os seus efléitos são outros, 
é constituir o adquirente da cousa locada 
em má fé, produz a publicidade, que traz 
esse resultado benelico, garantindo o di- 
reito do locatário : a transcripção neste caso 
provê á um reclamo do interesse particular e 
publico, sem derogar os princípios fuuda- 
mautaes do direito. E' esta opinião mui ju- 
rídica de Teixeira de Freitas. 18 

17 Lomonaoo cit. n. 29. 
18 Obr. cit. pag. SOe not. 108. 

SENAPO 

— O projecto, nos arts. 2.352 e seguintes, 1 

■c dlooa no quadro do direito de família os ser 1 

viços domésticos; abi figuram como extensãí 
artificial daquelle direito. 

O projecto apoia-se na opinião de Savigny, 
que justifica a transposição dessa matéria, 
pelo Codigo da Prússia, da parte que trata doí 
contractos para as relações de família. 

Esta doutrina, porém, não foi adoptada 
pelos codigos modernos—fraucez, portuguez, 
bespanhol, argentino, chileno etc. 

O novo codigo allemão não a acceitou. 
B realmente ella ropugna á natureza do9 

direitos de família, que affectam toda a peH 
sonalidade humana, emquanto que a domes'! 
ticidade resulta de um contracto consensual 
por tempo limitado, e sómente para prestação! 
de certos serviços. 

E' por isso que perante a doutrina e os có- 
digos modernos ella é classificada como loca'; 
ção de serviços. 

A opinião de Savigny prende-se a sua es- 
cola: era uma velha instituição da idade média 
nospaizes germânicos: o doméstico entrava! 
na família do amo. que sobre elle exercia 
uma especie de pátrio poder. 19 

Actualmente a domesticidade constitue umaj 
profissão, uma industria, em cujo exercício 
não se faz sentira subordinação de outroS j 
tempos. 

— Os ônus reaes reconhecidos pelo projecto' 
são os enumerados no art. 1803 com reíérència 
ao art. 105. A habitação não ó considerada 
ônus real. 

A habitação, servidão pessoal, como o sãoj 
o usoo o usufructo, é um direito real consa-í 
grado no direito da Justiniano, e em o nosso. | 

A lei do 24 de setembro de 1864 art. 6°, o 
respectivo regulamento art. 261, o decreto ; 

n. 169 A de 19 do janeiro de 1890 e regula-j 
rnento de 2 de maio do mesmo anno, art. 238,1 
reconhecem como ônus real a habitação. 

As Institutas a distinguem do uso e do 1 
usufructo :— neque vsus videiur, neque usU'' 
fructus, sed quasi quondam aliquod jus. 20 

No direito frahcez a habitação é o uso 1 
exercido sobro a casa,21 mas entre nós vigor» j 
o ilireito romano 22; a habitação apresenta I 
traços que a distinguem do uso, quaes o do ] 
poder aquello que tem o direito de habitação | 
locar a casa ; o de não se extinguir pelo não j 
uso. 

Não vô, portanto, a commissão conveniência | 
em abandonar-se a tradição o o dograatismo i 
do direito pátrio nessa matéria. 

19 Lehr — obr. cit. tomo 2 ns. 883 e884. 
29 Inst. liv. 2», lit. 5» §5» — Ortolan — obr. 

cit. paga. 441 e 442. 
21 Mourlon — Répét — n. 1352. 
42 Lafayètte cit. § 112 — nota. 1. 
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— Nos arls. 1645, 1769 o 1772 o projecto 
^Presenta a antiohrese como modalidade ou 
da hypotheca ou do penhor. 

Na elaboração lenta no direito romano das 
garantias reaes, creadas para a segurança do 
credito, destacaram-se o penhor, a hypotheca Qa antichrese. Ordinariamente esta apparece 
como modalidade do penhor e da hypo- 
theca. 23 

No nosso direito, porórn, a antichrese tem 
unia individualidade própria, que a differen- 
CIa do penhor e da hypotheca, embora o ca- 
racter commum a essas instituições,— de ga- 
rantirem com direitos reaes o cumprimento 
do obrigações creditorias. 

No (lireito francez, no italiano, no hespa- 
nhol e no chileno, a antichrese é uma insti- 
Jnição à parte. Thózard " a descreve como 
rondo rara applicação no direito francez, e 

,z que ô uma instituição de povos pouco 
jantados. 

Entretanto, quando em França se elabo- ara _o coiligo civil, as cortes do ap- 
Peüação reclamaram a conservação da anti- 
"rese como moio de facilitar as transacçõos, 

® dni instrumento da credito, principalmente 
Pdra aquelles que só possuem bens immoveis. 

pi__ em França era reconhecida essa insti- 
jbçao como util o necessária, no Brazil a 
a Necessidade ainda mais se accentua : está 
d Nossos costumes oó largamente empro- 

Em nosso paiz a actividado industrial e 
"tmercial não vai além das cidades 
aritimas e da zona próxima do littoral: a 

Jll Pulação que reside no interior luta com 
houldades para operações de credito ; a 

Ntiehreso ó o meio mais fácil o vantajoso de 
irn er.em empréstimos sobre garantias de 
e "Novéis, pois oíTerece seguranças ao credor 

lao expõo o devedor a liquidações prejudi- 

Paí?' como diz Thózard, uma garantia 
.0 proprio devedor contra a sua imprevi- 

ünü'la' ou embaraços na gerencia de seus Rocios, os contractos hypothecarios ter- 
m0 

rí1 ordinariamente peia perda do im- 
in«tVe l)ara 0 dovedur, o não raro são o 

Tfomento da usura, 
tros 1° isto 80 dú" também nos grandes cen- qu oe população o riqueza, mas o facto ó 
sp, entr0 as populações do interior, as con- 
^ ['encias previstas são mais communs o 

drosas. 
Pon?1' s'a aotichreso ó uma instituição inde- 
form nt0' foeonliecida em nosso direito, con- 
faciin ao seiltiraeiito jurídico nacional, si 
das r 0 omPreíto do credito e o pagamento dividas, oíforecendo ao credor toda a 

n ^okeldey, cit. § 350. 
Erivilògos et hypolhèques n, 19. 
®snado v. IV 

segurança pelo direito de seqüela o privilegio 
de que se acha revestido em relação aos fruetos 
sobre que incide, 23 porque desnatural-a, sub- 
ordinando-a, como pura modalidade, ao pe- 
nhor eá hypotheca, e.fazendo desapparecer 
assim uma garantia que, isolada, tanto 
interessa aos indivíduos como ao bem 
publico ? 

— Ha no direito de família crsações e alte- 
rações do direito vigente, a respeito das 
quaes a commissão se afasta da doutrina do 
projecto. 

Mas a commissão não deseja alongar o seu 
trabalho, attento o alvitre que tem a honra 
de propor ao Senado. 

Todavia julga dever ainda fazer algumas 
observações não só sobre o direito de família 
como sobre o direito de successão. 

Assim que : não descobre a commissão ne- 
nhuma conveniência na instituição do dote 
obrigatório, regulado pelos artigos 1867 e 
seguintes. 

B' uma innovação que fere os nossos 
costumes, e que não terá os resultados 
que visa, ou se transformará em uma 
medida de vexame para os pais, que serão 
obrigados a dar o balanço dos seus haveres, 
quuido as íilhas ou genros se julgarem pre- 
judicados. 

E' uma violação do respeito filial, e em 
todo caso uma disposição irritante. Si, 
porém, licar a determinação do dote a arbí- 
trio dos pais, aeceitando-se as declarações 
que ellasfizerem, será neste caso uma inutili- 
dade. 

A lei não deve supprir o carinho e a aíTei- 
ção paternos: são os sentimentos naturaes 
que regulam relações dessa ordem : o amor 
dos pais, o interesse que lhes é natural pela 
felicidade das filhas as garaute mais do que 
os textos da lei. 

Na mesma censura incide a doação propter 
nuptias de que trata o art. 1968, que a torna 
obrigatória para os pais. 

— No art. 2.079 o em todo o respectivo 
capitulo o projecto occupa-se do <-< lar da fa- 
mília », creação nova em o nosso direito e 
que é estatuido como inalienável e indivisível 
na constância do matrimônio o ainda depois 
do dissolvido este, emquanto a mulner se con- 
servar viva, ou existir filho menor do casal. 

È um arremedo tímido do /io>iíC5íeaá,tão pro- 
licuamente praticado na America do Norte. 

Como medida social, protectora, no domí- 
nio do direito privado, especialmente para as 
classes operárias,cuja situação o poder social 
tem dever o interesse de melhorar, a isenção 
legal concedida contra a expropriação força- 

s5 Mourlon, cit. ns. 1229 a 1231 ; Lafayètte, 
cit. § 170 ; Coalho da Rocha, § 669. 

9 
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da ao domicilio da família, em prédio urbano 
ou rústico com as limitações que os direitos 
adquiridos reclamam, com os privilégios le- 
gaes sobre o preço do respectivo prédio e as 
mais restricções a que deve estar sujeita essa 
instituição, da modo a não se converter em 
privilegio odioso, é uma creação que merece 
ser incluida no nosso direito civil, substituin- 
do o « lar da família», de que cogita o pro- 
jecto. 

— No cap. Io do tit. 7o, art. 2.167 e se- 
guintes o projecto compendia as disposi- 
ções relativas à adopção. 

Esta extensão artificial do direito de família 
consagra um romanismo obsoleto que o di- 
reito portuguez acceitou, mas que está fóra 
dos nossos hábitos e costumes o que nenhuma 
utilidade pratica traduz. 

Foi com esse fundamento que o codigo 
civil portuguez a rejeitou; e si em Portugal 
ella não tem razão de ser, ainda menos 
em o nosso paiz. Parece, portanto, que 
a adopção deve ser eliminada do codigo civil. 

O projecto não alterou a ordem da succes- 
são legitima, estabelecida no direito vigente. 
A successão legal é deferida : Io, aos des- 
cendentes; 2o, aos ascendentes, salvo no caso 
do art. 2.402 ; 3o, aos collateraes; 4o, ao 
cônjuge sobrevivo ; 5o, á fazenda municipal, 
estadoal ou federal. 

O antigo direito portuguez, seguindo a 
legislação dos Wisigodos, afastou-se do di- 
reito romano na parte concernente á succes- 
são dos ascendentes, quando á pessoa falle- 
cida sem posteridade sobrevivem irmãos ger- 
manos. Neste caso eram estes ou os seus filhos 
chamados á successão conjunetamente cora os 
pais do de cujus; Novella 118, cap. 2 e 3 
e 127, cap. Io. 

Segundo o codigo civil francez, art. 748, 
os irmãos ou seus descendentes concorrera com 
o pai 01141 mãi do filho fallecido sem descen- 
dentes á respectiva herança, dividida em duas 
porções iguaes. 

No recente codigo allemão a devolução da 
successão legitima da linha ascendente cabe 
aos pais, si os filhos fallecem sem posteridade. 
Não existindo, porém, pai e mãi ou somente 
um delles, a herança passa aos descendentes 
dos pais, ou áquelles e ao pae ou mãi sobre- 
vivo ; são excluídos os ascendentes em 2o 

grão. 
Ora, si a successão legitima se funda na 

vontade presumida do intestado, ou se atten- 
da aos deveres da communhão familial, ou á 
affeição natural que liga os parentes entre si, 
é inquestionável que os irmãos e seu3_filhos, 
devem preceder, na successão de irmãos,_ no 
caso figurado, aos avós. Ahrens e Belime 
justificam o regimen do codigo civil francez; 
mas os deveres de família e a affeição reci- 
proca dos membros delia collocam antes dos 

irmãos — os pais e aquelles antes dos avós: 
os filhos dos irmãos são chamados por direito 
de representação. 

Pensa por isso a commissão que esta dou- 
trina deve ser estabelecida no codigo civil;i 

Ainda mais. A successão dos collateraes ate 
o 8o gráo, conforme o projecto, não obedece 
aos princípios que regem aquella successão. 
Além do 4" gráo cessam completamente, 
observa Ahrens, as razões que justificam a 
luccessão collateral. A commissão julga,! 
porém, preferível o limite estatuidono codigo) 
do Chile e no hespanhol (arts. 992 e 955) : o 
6o gráo; depois do qual devem ser chamados) 
os cônjuges : corrige-se deste modo nossaj 
legislação sem os rigores do direito na- 
tural. 

O projecto, ad instar de codigos modernos, 
admitte o reconhecimento de filhos naturaeS 
de um dos cônjuges, verificando-se o reco- 
nhecimento depois do casamento (art. 2.144 0 
2.147) e os equipara aos legítimos, com direito 
á successão dos pais. 

Esta disposição não é justa. Si são attendi- 
dos os deveres uaturaes com semelhante re-; 
conhecimento, é certo também que elle consti- 
tue uma sorpresa para o outro cônjuge que 
casou-se, ignorando a existência desses filhos, 
ou quando não tinham estes direito à succes- 
são: é um facto que prejudica direitos dos 
filhos legítimos e ordinariamente desconten- 
tará o outro cônjuge, colhido em um engano- 

Que a porção legitima do filho natural, 
assim reconhecido, pese exclusivamente sobr® 
a parte disponível da herança do pai ou mãi 
que o reconhecer. Tal ó o direito actual de 
Portugal, que não permitteque essa legitinr1 

iguale a dos filhos legítimos ; deve ser uih 
terço menos ; e neste sentido opina a com- 
missão . 

— O testamento nuncupativo, tão em uso 
entre nós 0 tão necessário para os casos eih 
que a pessoa em perigo ímminente de morto 
não poderia testar de outro modo, foi elimi- 
nado do projecto e bem assim o denominado 
testamento consular, que as freqüentes re- 
lações internacionaes cora o Brazil tornam 
util e necessário, e do qual cogita a nossa le* 
gislação. M 

Parece á commissão que devem sor incluí- 
das no Codigo Civil estas duas fôrmas de tes- 
tamento. 

Nau disposições addicionaes transitórias 0 

projecto preceitua uma revisão docennal dos 
codigos do direito privado, afim de se 0 

conservar harmônico o progressivo. 

25 T. de Freitas, obr. cit,,3> ed. not. l5-ao ar'- 
1.057 e art. 1.083 e not. 
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0 projeeto transige com as doutrinas da 
®scola histórica, esqueoendo-se de que a idéa 
11(3 codiiicação triumpha em toda a x)arte, e 
lue não mais se debate essa questão. 

A revisão decennal é uma providencia ar- 
tJ1 traria e inconstitucional, 

trazer parar a vida legislativa de um povo 
períodos determinados, em qualquer es- 

P^era de actividade, abafar por certo tempo 
81 Validade jurídica de relações de direito, que 
o progresso social reclama, importa sem 
!itlvida cercear a aoção do poder ao qual 
ncumb0 prover a essas necessidades. 

A elaboração do direito em desenvolvi- 
(aento se manifesta pela sciencia e pela 
•jurisprudência, o legislador a consagra nos 
-extps; mas é de todo arbitrário traçar-se-lhe 
'Antes no tempo. 

, A commissão dá por concluido o seu tra- 
uilio; tem consciência de que elle não 

ri^resPonde á magnitude do assumpto, e é 
Asflcieatissimo. 

. deleve-lhe o Senado essas imperfeições. 
0scassez do tempo para estudos de tanta 
nta, a a^a competência que elles exigem, 

due íallece á commissão, a boa vontade com 

que o^a.S0 entregou a essa tarefa, certa de tj ® Praticava um acto instante de patrio- 
Uj/P0' concorrendo para dotar o paiz, no 
Seo'8 reVQ tempo, de um codigo civil, as- bUram-lhe a lienevolencia do Senado. 
Seri 90niinissão tem a honra de propor ao ado o seguinte projeeto, que synthetisa 

suas idéas: 

N. 26 — 1896 
0 Congresso Nacional decreta; 

eívp '•0 approvadoo projeeto do codigo 
ltodi>'' organisado pelo Dr. Antonio Coelho Zil^ffues, como base do Codigo Civil Bra- 
^vist0' 0 sera Posto em execução, depois de na j..10 por uma commissão de jurisconsultos, orma determinada nos artigos seguintes: 

ihew' ^■'> O Presidente da Republica no- 
SmL 8 esta commissão dentre os membros do 
dade,11?0 tribunal Federal, lentes das Facul- 
Veis "e Direito, offlciaes 0 advogados nota- 

de^jg" p-0 A commissão, no prazo máximo 
qua (íp

01to mezes, a contar-se da data, em 
revisg <;ome0o aos seus trabalhos, fará a 
Aenhu rolbrido projeeto, quanto con- 
Sao-Di'' no fundo o na fôrma, observadas as 

quites prescripções: 

jecto ^.^Ioção ao systema geral do pro- 
beieejj 

a mantida a classificação nello esta- 
segunaa' Irc-nspondo-se, porém, para o livro uo da parte especial o Direito das Obri- 

gações, eollocando-se nesta e no livro pri- 
meiro — a Posse, propriedade, 0 outros di- 
reitos reaes, e accrescentando-se á mesma 
parte um livro, que conterá a Theoria das 
acções. 

b) Serão eliminadas da parte geral a pre- 
scripção (liv. 3, tit. 3 eap3); as disposições 
estranhas ao direito civil, referentes á nacio- 
nalidade (liv. 1, tit. 3); as dos arts. 120 §§ 1, 
2e3, 134, 181 e 183, que pertencem ao direito 
administrativo, toda a matéria processual, e 
puramente regulamentar comprehendida nos 
art. 132, no tit. 59 liv. 3° e no liv. 3 tit. 2. 

c) Serão igualmente eliminadas as disposi- 
ções processuaes e puramente regulamen- 
tares, contidas na parte especial. 

d) A parte especial será organisada, obser- 
vando-se as doutrinas exaradas na expo- 
sição de motivos desta lei. 

Art. 4.° Feita a revisão do projeeto, o 
Presidente da Republica o mandará pôr irame- 
diatamente em execução, submetteudo-o a 
ulterior exame do Congresso. A commissão 
fará acompanhar o projeeto de uma expo- 
sição de motivos. 

Art. 5.° Si antes de terminado o prazo 
do art. 3°, mas depois de um anno, a com- 
missão concluir a revisão do projeeto, terá 
direito ás vantagens, que perceberia durante 
todo o prazo. 

Art. 6.° O autor do projeeto receberá o 
prêmio estipulado no n. 4 do epntrato cele- 
brado entre elle e o Ministro da Justiça em 
12 de julho de 1890 ; ficando obrigado a 
prestar as informações e esclarecimentos 
sobro o projeeto, que lhe forem exigidos pela 
commissão. 

Art. 7." Fica autorisado o Presidente da 
Republica a despender até á quantia de 
500:000$ para o cumprimento desta lei. 

Sala das commissões, em 19 de agosto do 
I89S.— Gonçalves Chaves (relator). — João 
Barhalho.—/. L. Coelho e Campos. 

Vem á Mesa a seguinte 
«> 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

Declaro que, si tivesse assistido á votação 
sobre o projeeto offerecido com o parecer 
n. 94,deste anno, pela Commissão do Finan- 
ças teria approvado as emendas do Sr. Fer- 
nando Lobo. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1896.— 
A. Coelho Rodrigues. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 3a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 13 de 1896, que 
fixa as forças de terra para o exorcicio de 
1897. 
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O Sr. Presiflente— Na fórma do 
regimento vão ser votadas as emendas offe- 
recidas em 31 discussão. 

Vae-se 
emenda : 

proceder a votação da seguinte 

Ao art. 2.°—Depois das palavras : modifi- 
cações estabelecidas, accreseente-se ; nó de- 
creto n. 10.226, de 5 de abril de 1889, e.. 
o mais como está. 

Sala das sessões, 
João Neiva. 

19 de agosto de 1896.— 

O Sr. .\lmoi<l;t Itnrreto {pela 
ordem) declara que a Comnrssãn de Marinha 
e Guerra está de accordo com esta emenda. 

E' approvada a emenda. 
São successivamente postos a votos e 

provadas as seguintes 
ap- 

EMENDAS 

Ao art. 2o, accrescente-se o seguinte; 
Paragrapho único. No Districto Federal 

caberá ao Secretario da Justiça e Negooios 
Inteiiores a attribuição que, pela modificação 
segunda do art. 3' da lei n. 39 A, de 3 ) de 
janeiro de 1892, é deferida aos governadores 
ou presidentes nos Estados. 

S. R. Era sessão de 19 de agosto de 1896.— 
Severino Vieira. 

Art. Os claros produzidos no exercito 
serão preenchidos por voluntários, à vista do 
disposto no art. 87 da Constituição, e, na falta 
delles, por continsrentes fornecidos pelos Es- 
tados e Districto Federal, na seguinte propor- 
ção, de accordo com o estabelecido no n. 6 do 
art. 3° da lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de ISg?: 

Estados Daput. Cont. 
Amazonas  4 177 
Pará '  7 310 
Maranhão  7 310 
Piauhy  4 177 
Ceará  10 443 
Rio Grande do Norte  4 177 
Parahyba ,... 5 221 
Pernambuco  17 753 
Alagoas   6 266 
Sergipe    4 177 
Bahia  22 974 
Espirito Santo  4 177 
Rio de Janeiro   17 753 
S. Paulo  22 974 
Paraná    4 177 
Santa Catharina  4 177 
Rio Grande do Sul  16 708 
M i nas Geraes  37 1.638 

Goyaz  4 
M itto Grosso  4 
Districto Federal  10 

Somma   

177 
177 
443 

212 9.386 

Sala das Commissões, em 19 de agosto, 
de 1896.—João Neiva.— Almeida Barreto.^" 
Pires Frrreira!—Júlio Frota.—Antonio Baena\ 

São successivamente postas a votos e ap- 
provadas as emendas que já o haviam siJo effl 
2;l discussão. 

E" a proposição, assim emendada, appro-j 
vada e vae ser devolvida á Gamara dos De' 
putados, indo antes á Comtnissão de RedacçãO: 
para redigir as emendas. 

Votação em Ia discussão do projecto do 
Senado, n. 20, de 1896, revogando a lei 
n. 463, de 2 de setembro de 1847 e restabe- 
lecendo a Ord. do liv. IV do tit. 92, menos 
quanto á distineção entre nobres e plebeus^ 

E' posto a votos e approvado o projecto e 

passa para 2a discussão, indo antes á Com' 
missão de Justiça e Legislação. 

Votação era Ia discussão do projecto do 
Senado, n. 21, de 1896, autorisando .o GO' 
verno a promover accorlo com as compe' 
tentes autoridades da Igreja Catholica, afiC 
de obter para os cartórios do registro civil 0= 
livros ecclesiasticos dos assentos dc baptisraosd 
casamentos e obitos realisados antes do de- 
creto n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890. 

E' posto a votos e approvado o projecto 6 

passi para 2a discussão, indo antes ás Com' 
missões de Justiça e Legislação e de Finanças- 

Votação era P' discussão do projecto d" 
Senado n. 22, de 1896, regulando a concessãe 
de pensões ou mercês pecuniárias. 

E' posto a votos e approvado o projecto e 

passa para 211 dLcussao, indo antes às Cor' 
missões do Constituição e Poderes e de Fi' 
nanças. 

Continua a 2a discussão do projecto do Se' 
nado. n. 19, de 1896, considerando para to-ioí 
os eíb-itos a r-íorma concedida a 3 de fe' 
vereiro de 1894 ao vice-almirante graduad" 
Jo-é Luiz Teixeira, como si to.-se contra-íd" 
mirante graduado, a que tinha direito desde 

23 de novembro de 1893. 

O Sr. Itniníro I{nrcellos(l)—Sf- 
presidente, eu desejava votar consciencios»' 
mente sobre este projecto; sou, porém, i"' 
formado de que o oílicial a que elle se refer®' 
convidado para prestar serviços na occasiá" 
da revolta, declarou que não podia fazel-0' 
e sou informado também de que era pela n^' 
tureza do serviço de que o queriam encai" 

(1) Esta discurso não foi revisto pelo orador. 
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Jjenar, que elle não se julgou apto para 
Ueseinpenhal-o ; outros, porém, asseguram 
Que este offlcial declarou ao governo que já 
Uao se achava apto para o serviço activo, e 
hessag condições pedia a sua reforma. 
„Si assim é, não tem logar o que a commis- sao acceita, isto é, que a reforma do contra- 

aunirarite de que se trata, seja considerada 
como se fosse dada no posto de vice-almi- 
rante. 

Si for exato que este offlcial negou-se ao serviço, em época como aquella, de tanta an- 
gustia para a Patr a, de tantas difflculdades 

as autoridades legitimamente consti- 
Uiiias, acho que não é caso de premial-o, 

P0pquanto a sahida de um offlcial ('o quadro 
etivo, por meio de reforma, para não 

Prestar serviços, não lhe podo dar direito 
wa vir depois solicitar dos poderes públicos 
uelhoramento da sua reforma. 

Quem so mel te na vida militar, é para 
inh en^ar com todas as conseqüências a ella utierente ■, por isso mesmo que o militar tem 

leis <|0"0c-açà0 esPec'a^ favorável perante as 

9 militar que, na oocasião justamente em 
^ue se precisa de seus serviços, porque elle 
j, neue-sario para as occasiões, não é para 
j. uuber soldo e viver descansadamente ; o mi- ar, digo, que nessa occasião que pôde 

cia61"061, nohremente a sua profissão, vem de- drai. que n-0 g0 jU)ga apt0 para 0 serviço e 
Pu sua reforma, não tem absolutamente o 
feito a melhoramento de reforma, e nem 
fepresentantes do paiz lh'a podem dar. 
Tenho, portanto, escrúpulo em votar ; não 

QUero faZer injustiça. 
0 Sr. Severino Vieira—Os fundamentos 
Parecer convencem de que não é injus- doc, 

tiça. 

P ^ Sr' Ramiro 
Puvencem. 

O Sr. Leite 

Barcellos—A mim não 

de p "lanças ? 
e Oiticica—O da Commissão 

rio ®11- Ramiro Barcellos—Esse ó contra- 
Lvl^as não por esse motivo, e sim por mo- 
0 

s de outra ordem. Eu estou apreciando 
Gue,31"6061' <^a Coomissão de Marinha e 
Fino ' l"10 0 favorável; o da Commissão de auças ó contrario. 

da^n^11- Severino Vieira—Eu mo refiro ao 
uuimissão de Finanças. 

Pfo S'1" Ramiro Barcellos—Esse parecer 
Püe a não acceitação do projecto, 

haae
0
nhor 

dessa 
presidente, ha um meio para o Se- 

se convencer da justiça ou injustiça 
dirfff' ,Pr<'tenção: é requerer cópia do ofiicio gmo por este offlcial ao Quartel-General d» P'Por esl a Afinada... 

O Sr. Gomes de Castro—O mais regular 
é rejeitar-se o projecto, porque isto é que ó 
de lei. 

O Sr. Costa Azevedo—Não apoiado. 
O Sr. Ramiro Barcellos—Debaixo, pois, 

do ponto de vista de equidade, tenho escrú- 
pulo em fazer esta concessão ; debaixo do 
ponto de vista legal, eu assignei o parecer 
com a Commissão de Finanças. A commissão 
julga que não é da nossa competência dar 
melhoramento de reforma, porque isto im- 
porta melhoramento de vencimentos. 

Assim, pois. quando se trata do parecer 
da Commissão de Finanças,o meu voto já está 
conhecido; mas, tratando-se da questão da 
equidade, que para mim é duvidosa, eu tive 
de me referir ao parecer da Commissão de 
Marinha e Guerra, e acho que para bem se 
conhecer deste negocio, o meio melhor é pe- 
dirmos cópia do offlcio que este offlcial diri- 
giu ao quartel general da Armada declaran- 
do se inapto para o serviço. 

E' o que tenho a dizer, para que a Com- 
missão de Marinha e Guerra não julgue que, 
si assignei o parecer, foi porque tinha duvi- 
das debaixo do ponto de vista que tenho ex- 
posto. 

O Sr*. Oosta Azevedo (1)—Senhor 
Presidente, o honrado senador que acaba de 
pronunciar-se contra o parecer da Commissão 
de Marinha e Guerra, assentou as razões do 
s^u proceder em uma circumstancia que de 
todo não pôde influir na questão, que foi sub- 
mettida ao estudo e parecer de duas commis- 
sões da Casa, resumida no seguinte ponto ; 

O offlcial de quem se trata, de serviços im- 
portantes ao paiz, quer em tempo de paz, 
quer, e principalmente, na longa guerra que 
sustentámos com a Republica do Paraguay, 
teve ura direito preterido em época em que 
já se tinha declara-lo a revolta da esquadra, 
qual o de ser graduado no posto immediato, 
quando por uma promoção do qu*e lhe estava 
acima immediatamante na classificação, fi- 
cava elle sendo o n. 1 da mesma classe. 

Entendo, Sr. Presidente, que, quer a 
Commissão de Marinha e Guerra.quer a Com- 
missão de Finanças,interpretaram menos bem 
a disposição da lei que rege a matéria de pro- 
moções. 

Não é facultativo ao governo graduar ou 
não ao n. 1 da classe, de conformidade com 
a lei de 1873. 

O Sr. Ramiro Barcellos. — Mas o Con- 
gresso não é o poder que decide as allega- 
ções de direito. 

1 Este diíicurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR; Costa Azevedo.—E essa lei, Sr. Pre- 
sidente, bem ao inverso do que suppuzeram 
as Commissões de Marinha e Guerra e de Fi- 
nanças, determina positivamente que seja 
graduado o n. 1 da classe desde quando tenha 
merecimentos. 

Eu vou ler a lei para que se ajuize se 
estou ou não correcto acceitando por este 
modo a sua intelligencia. (Lê) 

Sr. Presidente, é com a opinião do Governo 
que eu vou accentuar, e de um modo irre- 
futável, que a condição única de que pre- 
cisaria esse oílicial para que fosse graduado, 
era o ter merecimentos reconhecidos pelo 
proprio Governo. 

O Sr. Gomes de Castro—Peço a palavra. 
O Sr. Costa Azevedo—Eu vou provar que 

a única condição necessária a esse offlcial 
para ser graduado, observando-se esse artigo 
da lei de 12 de setembro de 1873, era o Go- 
verno reconhecer que elle tinha mereci- 
mentos ; eu vou provar que o seu mereci- 
mento é reconhecido pelo Governo. 

A lei de 1856 , a lei que constituiu o 
Conselho Naval, em um dos seus artigos, de- 
clarou que o Governo só podia chamar para 
membros effectivos do Conselho Naval os 
offlciaes que fossem de patente superior, de 
capitão de fragata a almirante, escolhendo 
sempre dentre elles os offlciaes que, por seu 
mérito, se tivessem mostrado os mais dis- 
tinctos. E' a expressão da lei. 

Esse offlcial foi nomeado membro effectivo 
do Conselho Naval, e, mais do que isso, vice- 
presidente desse Conselho. O Ministro, pois, 
sob pena de ser considerado um desrespeitador 
da lei, reconheceu o mérito distincto desse 
offlcial, e mesmo deu demonstração disto o 
decreto que o nomeou membro do Conselho 
Naval, isto é, dentre os distinctos offlciaes da 
corporação, escolheu esse como um dos mais 
distinctos. 

Si, pois, era condição necessária e impre- 
seindivel para essa nomeação o merecimento, 
não podia o Ministro, quando promoveu o n. 1 
da classe a que esse offlcial pertencia, deixal-o 
no n. 1 sem graduação. 

O Sr. Leite e Oiticica—Então V. Ex. 
devia dizer que a escolha para o Conselho 
Naval importa a graduação no posto im- 
mediato. 

_0 Sr. Costa Azevedo— Perdoe-me;y. Ex. 
não attendeu á minha argumentação. 

O Sr. Leite e Oiticica—V. Ex. disse que 
era necessária e imprescindível a condição 
de merecimento para ser membro do Con- 
selho Naval. 

O Sr. Costa Azevedo—Não sou eu quem 
diz; é alei. 

O SENADO 
__   • 

O Sr . Leite e Oiticica—. .. e desta fôrma t í 
Ministro tinha obrigação de dar ao offlcial' 1 
graduação no posto immediato. 

O Sr. Costa Azevedo—O que eu disse, f ! 
não podia deixar de dizer, é que o Governo, 
para nomear qualquer offlcial para o Com 
sellio Naval, devia ter era vista a con- 
dição do merecimento; quanto mais a de- 
monstração da qualidade de distincto mere- 
cimento. 

O Sr. Leite e Oiticica—Mas este mereci- 
mento não poderia servir de motivo para 
obrigar o governo a dar a graduação, que e 
facultativa pela lei. 

O Sr.Ramiro Barcellos—Um offlcial pode 
ter uma vida inteira de merecimento e 
perdel-a depois. 

O Sr. Pinheiro Machado—Como succedeh 
a este. 

O Sr . Costa Azevedo—O Senado me per- 
mittirá tomar depois em consideração este 
aparte. 

Sr. Presidente,por muito que respeite a in- 
telligencia com que estuda as questões, come 
ainda a inteireza com que expende suas opi- 
niões o honrado Senador pelo Maranhão... 

O Sr. Gomes de Castro—Já pedi a palavra. 
O Sr. Costa Azevedo—...nas questões prin- 

cipalmente de direito publico o de execução 
e intelligencia das leis, ha de permittir-inç 
S. Ex. que eu diga que o art. 28 da lei 
de 12 de novembro de 1873 tem um sentido 
que não é suffragado pelo honrado Senador- 

Esta lei teve por fira obstar o abuso em que; 
havia cahido o Governo do paiz,de promover, 
dando graduação indistinctamente a qualquer 
offlcial, sem ser o n. 1 da classe. A lei cir- , 
cumsereveu esse direito, que'o governo havia 
até então exercido, de dar' graduação só- j 
mente no caso de, tendo merecimento o of- 
flcial, promover-se o n. 1 da classe. 

Esta ó a intelligencia, e assim tem sido 
sempre recebida. 

O n. 1 da classe, sendo offlcial superior 
perior ou general, é sempre graduado, desde 
quando e Governo lhe reconhece mereci- 
mento. 

O ministro que praticou esse acto contrario 
álei. fazendo uma grave injustiça, ó um doS 
melhores amigos que ainda hoje tenho na ma' 
rinha brazileira. 

Ligam-nos laços da amisade mais intima, 
nunca esfriada por attrictos quaesquer. 

Já aqui, quando pela primeira vez tratei 
desta questão, que teve quasi unanimidade 
de votos para ser approvada, pois teve pa- 
recer favorável unanime das Commissões de- 
Marinha e Guerra e de Finanças, eu disse ao 
meu amigo representante pelo Rio Grande do 
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Sul que liojo rompeu o delate, que sentia 
de criticar pelo modo acerbo por que o 

o procedimento do meu amigo quando 
- onistro da Marinha porque o via desviado 
j*0. caminho que sempre havia trilhado, o ca- 
roínho da obediência á lei e da justiça, e a 

mesmo signifiquei o meu pezar do o ver 
' rredio dessa linha em que sempre quizera 
Ger demonstrado achar-se. 

Não é, pois, idéa nova essa que trago hoje 
•J^cussão. A lei, como entendo e comoteein 

mendido todos os ministros, quer que seja 
graduado o n. 1 da classe, desde que sejam 
mciaes superiores ou generaes quando reu- 
ain merecimento reconhecido pelo Governo, 

co|noóocaso. 
jNão é só esse meu amigo, ex-Ministro da 
Jarmha, o Sr. Almirante Chaves, que reco- 
eooeu o merecimento desse oííicial general, 
.«tfmado hoje. EUe o reconheceu como mi- 

do f0' cleixan<'o es*0 offlcial como vice-presi- cute fio Conselho Naval, quando a lei lhe 
hermittia exoueral-o, e era o caso de exone- 
ar de membro elTectivo do Conselho Naval 

Wando o Governo reconhecesse que não cum- 
^la com o seu dever, e não estava na altura 
emCar^0• assim que a lei deu ao ministro, 01 qualquer tempo, o direito de ajuizar do 
0Ocedimento de seus antecessores, na no- 
j®aÇão dos membros effectivos do Conselho 

aval, que não tenham sido, pelo mereci- 

em '• escoll1idos do entre os que o teem 0 maior somma, pelos ministros anteriores. 
Cra, o oíHcial de que se trata, havia sido 

Q meado talvez ha tres annos ; os ministros aae se succoderam, o reconheceram como di- 
^nainente nomeado e o proprio que praticou 
„ justiça e offendeu a lei não lhe dando a 
va Ua^^0' 0 r00onlieceu, quando o consor- va no eievado cargo do vice-presidente do 

conSe/'10 f;rava'' dirigindo os trabalhos deste lei 0, na ausência do ministro, que pela 
era o seu presidente. 

dem P0'8-01"6'0 ter deixado perfeitamente .'^nstrado que este oííicial, no tempo em 
tini 86 ^ornou 0 primeiro da sua classe, já 
e c Merecimento reconhecido pelo Governo, 
de j^guintemente não posso deixar sinão de 
deix rar (tue ma'80 conduziu o ministro então, 
mnu'10 ''e graduar este offlcial na época ; e 
ine 

0 menos do criticar esse procedimento de 
os« airi^0,quando ello conhecia por st mesmo 
do p v'ços relevantes do offlcial na guerra dog ^uay, onde se distinguiu como um 
na .ímús bravos ; e quando pelas relações 
te/eulares sabia que era um dos mais in- 
q "Sentes e ura dos mais instruídos offlciaes 
ónn a nossa marinha não só tinha naquella r ca, como dos que sempre tem tido. 

lavr0SSO ass0Ê>urar, si porventura minhas pa- 
talv *'eem algum peso, que não conheci ' vez nem meia dúzia de offlciaes de tanta 

capacidade intelleetual, de tantos estudos e 
tão bem preparados. 

Não pôde, pois, quem quer que seja, por 
mais apaixonado, deixar de reconhecer por 
estes factos que este offlcial tem merecimen- 
tos; merecimentos por serviços na guerra, 
merecimentos por serviços na paz, mereci- 
mentos pela sua intelligencia cultivada, uma 
das mais cultivadas que já teve a Ma- 
rinha. 

Para que e Senado veja que não fallo sem 
razão, eu mesmo, na occasião em que se dis- 
cutiu este assumpto, o anno passado, declarei 
com franqueza, que, chamado aos conselhos 
da corôa, no tempo da monarchia, não ob- 
stante, e o Senado não me fará a injustiça de 
acreditar que com isto eu prove immodestia, 
não obstante alguns conhecimentos que tinha 
dos negocios da Marinha, não só pelo tempo 
em que nella servia, como pelas muitas via- 
gens em comraissões do Governo por todos os 
paizes da Europa e pelos Estados Unidos, 
especialmente incumbido de informar tudo 
quanto occorresse nas marinhas extranhas, 
não obstante isto, fui buscar este offlcial que 
exercia então um logar que lhe deixava livres 
algumas horas para trabalhos diversos, fui 
buscal-o como um auxiliar de administração, 
e, noto o Senado como os tempos mudam, sem 
receber um real siquer durante todo o tempo 
que fui ministro, sem receber uma única re- 
muneração do pesadíssimo encargo que eu lhe 
dava de estudar as questões e de m'as trazer 
de modo a poder eu resolver com mais 
acerto. 

Evidentemente o Senado concebe que eu 
não iria buscar este offlcial para trabalhos que 
me dariam allivios nas pesadas funeções de 
Ministro de Estado por méra alfeição: fui 
buscal-o porque reconheci nelle todas as qua- 
lidades necessárias para um auxiliar util, isto 
é, a probidade, a inquebrantavel lealdade, a 
sua grande intelligencia e os conhecimentos 
especiaes de marinha, que, como disse, eram 
justamente reconhecidos e respeitados por 
toda a corporação da Marinha. 

Ao convidar para auxiliar-me este offlcial, 
o primeiro que chamei, não para offlcial do 
gabinete, ao convidal-o, suas primeiras pala- 
vras foram: sempre vos seguirei; mas não 
quero que por maneira alguma possais pensar 
por um momento siquer que procuro inter- 
esse outro que não seja o de vos pagar em 
dedicação e serviços as vossas attenções e a 
vossa amisade. 

E o Senado me permittirá dizer que pro- 
curei mais a dous offlciaes, também distin- 
ctos; um, medico da Armada, o Sr. Dr. José 
Caetano da Costa, e outro então lente jubilado 
da Escola de Marinha, e todos elles compre- 
henderam de prompto que deviam seguir o 
mesmo trilho e me disseram; nós vos auxilia- 
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remos, mas sem cogitardes de remuneração, 
qualquer que seja. 

E assim foi, Sr. Presidente; de todos os 
auxiliares que tive na administração,nenhum 
teve nem siquer estas remunerações que a 
monarchia costumava dar de ordens honorí- 
ficas. Todos serviram por amor ao paiz, por 
dedicação ao amigo e por amor entranhado 
que tinham ao serviço naval. 

Os tempos mudam, e nós temos visto até 
onde chegou o interesse individual, sobrepu- 
jando os máximos interesses moraes de ser- 
vir ao paiz desinteressadamente. Não quero 
apontar os íãctos, porque todos os conhecem; 
mas sirva esta declaração franca e verdadeira 
de protesto contra quem quer que queira 
fazer um juizo menos exacto da integridade 
moral desse offícial. 

Sr. Presidente, posso assegurar ao Senado 
que todos os papeis que devem ter sido en- 
contrados nas pastas do Ministério da Mari- 
nha, todas os planos que eu havia cogitado 
para reorganisação geral da Marinha e todas 
as reformas que deixei preparadas, segura- 
mente eu não poderia fazer sinão tivesse en- 
contrado auxiliares tão dedicados, tão intel- 
ligentes, tão dignos de consideração. 

E', pois, para mim, e agrada-me ter este 
juizo, é pois para mim certo que não haverá 
um único dos honrados Senadores que con- 
teste os merecimentos deste offlcial. 

O Sr. Domingos Vicente—Nem estão em 
discussão os merecimentos delle. 

O Sr. Costa Azevedo—Si elle tem mereci- 
mentos que não estão era discussão e que 
podem estar, como diz o honrado Senador 
pelo Espirito Santo, claro é que elle tinha 
satisfeito esta única condição que faltava 
para que o ministro de então o houvesse gra- 
duado, quando elle se tornou n. 1. 

Accresce, e peço para isto a attenção do 
Senado, tuna circumstancia que muito accen- 
tua o valor do mesmo offlcial: este mesmo 
ministro, que assim offendeu a lei, esto meu 
amigo, convidou, instou, para que este offl- 
cial viesse a ser seu offlcial de gabinete, por- 
que sabia, por conhecel-o bem de perto, que 
elle tinha os méritos necessários para auxi- 
liar na administração a este almirante, o Sr. 
Chaves, que ia encontrar-se pela primeira 
vez nos escolhos de uma administração diffl- 
cil e de grande responsabilidade. 

Dahi, e infelizmente, tenho de accentuar o 
íacto, dahi o enfraquecimento da amisade do 
meu amigo almirante Chaves para com esse 
offlcial. As conseqüências não se fizeram es- 
perar; o resultado foi o não ter o ministro 
graduado o seu amigo até então, esse offlcial 
de todos reconhecido como distincto entre os 
mais distinctos; e fazendo-se isto com uma 
injustiça clamorosa, ferindo direitos conquis- 

tados dia a dia por esse distincto membro d' 
corporação da Armada. I 

O Senado deve comprehender que eu não 
falaria com esta franqueza, não traria este., 
histórico com tanto desembaraço, se não ntf 
achasse inteiramente convencido de que e 
preciso reparar um ataque ao direito, e que 
só teve por base o enfraquecimento das re- 
lações, que não devia nunca preponderaf 
para a decisão de um acto governamental- 
Pois bem; esse offlcial ficou, com o seu dH 
reito preterido, chefe de classe. Pouco tempo 
depois já a revolta estava em campo, e creio 
que de t il ou qual modo possante. E, nessa 
occasião, quando já o offlcial se sentia feridoj 
nos seus direitos, quando dolorosamente no-j 
tava esse procedimento do amigo da vespera.' 
é nessa occasião que o ajudante general o Sr. 
Coelho Netto, naturalmente por ordem do 
ministro, noraeia-o para commandar a fio- 
tilha de torpedeiras. Honrado, como elle é, 
de inquebranmvel lealdade, como procedeu 
esse offlcial ao receber essa ordem ? Procurou 
o seu superior, o ajudante-general da Ar- 
mada, e disse-lhe:—Para tola e qualquer 
commissão estou prompto: para a do com- 
raando de torpedeiras, permitta-me que lhe 
diga que não estou habilitado:—como não 
estão habilitados, Sr. Presidente, a grande 
maioria dos melhores olíiciaes da nossa Ar- 
mada, como não estão a maioria dos officiaes 
de todas as marinhas do mundo, porque esse 
serviço constitue uma especialidade, para a 
qual se exigem estudos, e os governos todos 
determinam meios e escolhem olíiciaes pira 
os fazer olíiciaes torpedistas, que formara 
umasccção dos olíiciaes combatentes de todas 
as marinhas. Não quiz esse distincto offlcial 
comprometter o melhor êxito das operações 
das torpedeiras, nem quiz fazer o ridículo 
papel de commandante de uma divisão de 
torpedeiras, não sabendo ello o jogo dessa 
arma importantíssima, e tendo debaixo de 
suas ordens alguns commandantes que bem 
sabiam do jogo desses elementos bellicos. 

Ao envez de se elogiar essa integridade de 
caracter, essa lealdade, em uma carta se lhe 
insinua que, ou cumpra a ordem do ministro, 
ou então que declare por escripio que não 
pôde servir. Esta é a verdade. Eu tenho 
aqui a carta original e uma publica-fórraa 
delia está entre os papeis das Comraissoes de 
Marinha e Guerra e Finanças. 

Um mez depois do serem feridos proposi- 
talmente os direitos desse offlcial, olfenden- 
do-se a lei, que devia ser observada, o aju- 
dante-general fez dirigir a esse olllcial a se- 
guinte carta: 

« Quartel-general da Marinha — Rio de 
Janeiro, 27 do janeiro de 1894. 

lllm. Sr. Capitão de mar o guerra José 
Luiz Teixeira—De parte do Sr. Contra-Alrai- 
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wnte Chefe do Estado-maior vos comrnunico 
Que o Sr. Vice-Almirante Ministro da Mari- 
nha, a quem foi presente o vosso odicio de 
uontem, vos manda declarar que, uma vez 
Que vis t.ão sentis mais apto para o servigo 
acíivo do mar, podeis apresentar, que será 
acceito,o vosso peaido de reforma. 

Transmittindo-vos esta communicação.sou, 
uomo sempre, vosso camarada e amigo.— 
Quintino Costa, Sub-Cliefe.» 

Sr. Presidente, si precisasse buscar provas 
' 6 que o meu distincto amigo, então Ministro 
ua Marinha, estava desviado do melhor ca- 
dinho, bastaria essa ordem delle, em que se 
ujz a um olFicial que está bom. que pcHe pe- 
un' a sua reforma, porque lhe será concedida, 
Quando a lei só admitte reforma no caso de 
Preenchimento de certa idade pela compul- 
?oria, e quando a invalidez torna o offlchil 
'Uiposs hditado de servir ; o ainda neste caso 
ueverá elle ter passado um anno na reserva, 
Para que só depois se verifique si a sua in- 
capacidade physica ainda era a mesma que 
deveria ter sido constatada pela junta rae- 
dtea ao tempo do pedido de reforma. 

O ministro mais uma vez. em relação a 
Qste official, desobedecia a lei expressa e.mais 
10 que isto, dava ao seu subordinado o ex- 
;lnPlo da desconsideração da lei, aconselhan- 
,0""0 a pedir uma reforma que lhe seria 
jT.ua, ainda a despeito das positivas defer- 
JJpUaçchs da mesma lei, e de outras resolu- 
x0Cs que mandam que o ollicial, antes do re- 
urmado, tenha a primeira inspecção medica; 

Que, si porventura essa inspecção dsser 
QUp epe está incapaz para todo o seviço, ainda 
y ue ura anno em observação, findo o qual 
„ ,tando novamente á impeção medica, ihe 
0 

ra dada a reforma, si a inspecção confirmar, 
j QUe anteriormente houver dito sobre a sua 

capacidade absoluta para o i-erviço activo. 
tim im' parece-me ter demonstrado à ul- ma evidencia, não só o merecimento do olli- 
ern' 

como a má vontade governamental, que 
Sjv Posta em pratica por meio dè aetos offen- 

os da lei expressa. 
atí j

ao' u meu amigo, que então era ministro, 
'Jgo dedicado ainda hoje, nunca me ouvirá 

Og,7° Profligar o modo polo qual si houve 
actm Q"68150- De-cOnheço S. Ex. por esses 
0 tiv Porclue sempre o vi correcto, sempre 
exei 

co|no um dos melhores elementos de 
ceit^P'0 e disciplina o da obediência aos pre- 
^ Ç18 da lei. A época, porém, era anormal. 
todo®Volta da esquadra havia perturbado 
üiaj .08 ânimos. Mesmo os mais serenos, os 
tu,..1 Uclinados ás normas disciplinares per- 
diçõp'1'''171"86' ficaram doentios; e nestas con- 
iam - suppondo melhorar a grave situação, 
tican ?e s.alt0 ern salto' íerindo direitos, pra- 1U(> injustiças, olfendcndo leis perfcita- 
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mente claras e efflcientes para o bem do 
serviço de que cogitiivam. 

E' certo, pois, quando esse ofllcial se tornou 
n. 1 da classe, foi em época anterior a 
essa ordem da comraissão, que elle recebeu 
mas não executou, não porque não quizesse 
executal-a, mas porque tendo feito conside- 
rações que a lealdade lhe impunha, que o 
bem pátrio lhe exigia, porque não se julgava 
apto para o commando de torpedeir.is, ele- 
mento que nunca tinha sido por elle estu- 
dada, logo após se determinou positivamente 
que se retirasse do serviço activo, pedindo a 
reforma. 

O Senado deve bem conceber que é preciso 
pormos os pontos nos ii. Nessa época de 
pressão, em que até senadores foram para a 
Correcção, sem que desta Casa partissem 
brados unanimes em protesto, que poderia 
fazer um capitão de mar e guerra, sinão cur- 
var-se á prepotência, esperando melhores 
dias ? Principalmente quando esse ofllcial 
tinha uma família grande, era pobre de for- 
tuna monetária, mas rico de serviços e de 
sentimentos patrióticos? O que poderia elle 
fazei' ? Curvou-se, obedeceu á ordem ema- 
nada de seus superiores, que oífendia a lei, 
esperando melhores dias. 

Tão logo esses dias appareceram, elle não 
se deixou esquecido. Recorreu ao Congresso 
Nacional, expondo todos os factos com uma 
lealdade tal que serve de base á Commissão 
de Finanças para sustentar, com as palavras 
desse ollicial no seu requerimento, que a sua 
graduação era facultativa, e não imperativa, 
em virtude da lei, por ter comprehendido a 
lei como o nobre Senador pelo Maranhão a 
comprehende, mas não como a comprehendo 
eu. 

O Sr. Gomes de Castro—Já pedi a palavra 
para responder a V. Ex. 

O Sr. Costa Azevedo—Sinto que o nobre 
Senador tenha pedido a palavra, porque, 
realmente, no interesse da justiça, sahindo 
eu a campo em defeza desse ofllcial, vejo o 
meu naufrágio deantc dos recursos immensos 
que o nobre Senador tem. 

O Sr. Gomes de Castro—Pedi a palavra 
no intuito de defender a Commissão de que 
faço parte, e não para contestar o mereci- 
mento do ollicial. 

O Sr. Costa Azevedo — Ainda bem que, 
paru o motivo que me leva a criticar o acto 
do Governo, tenho já também a opinião da 
Commissão de Finanças, isto é, o reconheci- 
mento do merecimento desse distincto of- 
ficial. 

Appliquemos essa circumstancia ao ort. 25 
da lei de 12 de novembro de 1873, e não se- 
jamos nós os juizes. 

10 
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O Sr. Gomes de Castro — E' o que se 
quer. 

O Sr. Costa Azevedo — Deixeuios que ou- 
tro applique essa circumstancia e tire as 
conseqüências, si porventura a intelligencia 
da lei é ou não aquella que lhe dou, e que 
lhe teem dado todos os ministros da marinha 
e da guerra desde o tempo do império, por- 
que a lei é de 1873. 

Como ia dizendo, quando lhe feriram o di- 
reito, por um modo que não era eompativel 
com a honorahilidade do ministro de então; 
quando lhe feriram o direito, que elle hoje 
pede que seja reparado, foi um mez antes da 
ordem offensiva da lei, partida do proprio 
governo que, com justa razão, profligava a 
revolta naval, porque essa revolta demons- 
trava, por parte dos revoltosos, o desconhe- 
cimento das leis, sobretudo da lei principal, 
qual a de respeitar as autoridades legalmente 
constituidas. Pois, quando o governo por tal 
modo accentuava a sua justa censura aos re- 
voltosos, por offensa da lei, é nessa mesma 
occasião que o governo, com a ostentação 
que só poderia ter quem estivesse na certeza 
de não poder ser chamado a responder pelos 
seus actos, oífende a lei com intenção mani- 
festa de ferir a quem não se quiz prestar, 
quaesquer que fossem os motivos, e eu não 
approvo que esse official não se quizesse pre- 
star a ser auxiliar de uma administração, que 
talvez pelos seus proprios sentimentos de 
dignidade suppuzesse que não podia íãzer os 
melhores beneíicios á Patria, que é sua. 

O Sr. Domingos Vicente — E elle recla- 
mou contra a injustiça? 

O Sr. Costa Azevedo — Reclamou tão 
logo que a imposição despotica, que V. 
Ex. e outros supportaram, deu-lhe logar 

O Sr. Domingos Vicente—V. Ex. não 
supportou ? 

O Sr. Costa Azvedo—Não supportei, por- 
que estavajno Celeste Império. 

O Sr. Domingos Vicente— Sinão havia de 
supportar. 

O Sr. Costa Azevedo—Digo que seria esle 
o caso. Emfim não posso assegurarão hon- 
rado Senador qual seria então a minha posi- 
ção,porque a minha natureza é um pouco re- 
belde. 

O Sr. Pinheiro;'Machado—V. Ex. já fez 
constar que, si estivesse presente,auxiliaria 
o Governo legal. 

O Sr. Costa Azevedo—Não ha duvida, e 
insisto em tudo quanto disse; seria sempre 
contra a revolta para ver se poderia vencel-a, 
mas nunca obedeceria a ordens que me pare- 
cessem contrarias ao flra em vista, e mais do 

que isso prejudiciaes á honorabilidade da go- 
vernação do paiz. 

Nunca fui revoltoso, não sou e espero não: 
sel-o : mas daqlti para supportar como uni 
cordeiro, todas as aggressões da autoridade: 
quesae dasraias da lei a differença é enorme,] 

Mas, como ia dizendo, o Governo que, com 
justa razão, se oppunham aos desvarios da- 
quelles que deveriam estar na obediência da 
lei não poderia,sem se mostrar desorientado, 
praticar acto algum que fosse offensivo a 
lei, e muito principalmente quando não ti- 
vesse intima ligação com as providencias 
necessárias para vencer a revolta. 

Em que, Sr. Presidente, poderia prejudie 
car a victoria da legalidade, então, a obser- 
vância da lei do dezembro de 1893, em refe- 
rencia a esse oílicial ? 

Acaso passaria pela mente do Governo, 
que, mostr,mio-se disposto a offender todos 
os direitos, calcando as leis, impunha medo, 
fazendo com que mais rarefeitos, dia a dia, 
fossem os quadros dos revoltosos ? 

E provável que assim fosse, mas isso não 
vem, de modo algum, prejudicar o direito 
que reclama esse oflicial. 

Admira, Sr. Presidente, as opiniões de al- 
guns especialmente expressas pelohorado Se- 
nador pelo Espirito Santo,de que não cabe ao 
Congresso reparar uma injustiça derivada 
de oífensa de direito, de uma prostergação 
de leis! 

O Sr. Domingos Vicente—Não cale dar 
melhoramento de reforma. 

O Sr. Costa Azevedo—Si V. Ex., por ui» 
momento, admitte que ao Congresso cabe re- 
parar injustiças nesses termos, ha de convir 
que também cabe-lhe acceder ao pedido... 

O Sr. Domingos Vicente—Fazer promo- 
ções, não? 

O Sr. Costa Azevedo—... ereparar um® 
olfensa da lei, dando, como tendo sido gra- 
duado na época que a lei determinava, esse 
distincto oílicial. 

E' a reparação de uma injustiça que me 
tenho esforçado para salientar e os exemplo^ 
são innumeros. 

Ainda hontom o honrado Senador pcl" 
Pará deu uma prova de que cabe ao Con- 
gresso agir de conformidade com o quo re- 
quer o Sr. Vice-Almirante José Luiz Tei- 
xeira. 

O Sr. Domingos Vicente—V. Ex. entende 
que o Congresso é que ha de reparar todas nS 
injustiças. Eu entendo que não. 

O Sr. Costa Azevedo—V. Ex. circumscreV1 

um pouco a minha proposição: todas as im 
justiças derivadas de olfensa manifesta n3 

leis. 
O Sr. Antonio Baena—Essaó a questão. 
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O Sr. Costa Azevedo—Mas, o honrado Se- 
hador pelo Pará, de cujo discurso só ouvi o 
rinal, quando voltava da conferência da Com- 
ttdssão de Finanças com o Ministro do Ex- 
terior, deu provas de que temos esse direito 
'We o honrado Senador pelo Espirito Santo 
Parece contestar; S. Ex. leu projectos offe- 
reoidos na outra Casa do Congresso. 

O Sr. Antonio Baena — Leis já sanccio- 
nadas. 

O Sr. Costa Azcvedo — Em todo o caso, 
esses projectos, S. Ex. o disse hontem, con- 
finam o que S. Ex. asseverou e o que as- 
severou a Commissão de Marinha e Guerra, 
fe competia ao Congresso tomar conheci- 
mento do assumpto. 

Ei por acaso ha alguma disposição que 
'ltnite o direito de legislar o estatuído pela 
fnta política de 24 de fevereiro do 1891 i1 

. Não creio que o Congresso tenha impossi- 
miidade do legislar até sobre casos pessoaes, 
? 0 Congresso, não só o republicano mas 
mjnbemdo tempo da monarchia, do continuo 
ttendia,como hoje tem attendido,a assumptos 

p inesma natureza. O nobre Senador pelo 
fiará citou uns tros ou quatro casos ideá- 
mos ao que ora está em discussão. 

, f Ex. citou os decretos legislativos mos- 
. "Bido a situação de ofliciaes, por effeito de 

■instiças praticadas, 
gp VÇÍ0 alguns escrúpulos no attender- o ao parecer da Commissão de Marinha e 
morra, pelo pensamento de que o Thesouro 
f de fazer alguma despezamais. 
8r. Presidente, não será com o raeu^ voto 

jjJJf,80 aggravem despezas publicas não justi- 
vot ' corao lambem não será sem o meu .fo que se augmentem algumas migalhas de 

®5Pezas que fazemos, quando, como no caso 
r esente, for para reparar os erros do Go- 
. r"0; tão bem acccntuados como esses que 

Aduziram a questão que se debate, 
cpi v' hontem um aparte do nobre senador 
L 0 .Maranhão, que tanto nos domina pela 
(165 "'diligencia e pela correcção com que u^mpenha og seiig deveres, que nesse pro- 

to que a commissão de Marinha e Guerra 
çjj^ontou, vem um novo almirante Gon- 

le.^ão ha semelhança no projecto com essa 
fiCi l"6 fez voltar ao serviço activo um of- 
annf reformado havia quasi duas dezenas d.e 

q^
ao Pôde ser esto o caso do projecto, por- 

in aqui o oíllcial não sahe do quadro da 
atividade, não pôde ter vencimentos. 
Sr„ Gomes de Castro — E o soldo ? 

o n„?PV Costa Azevedo — Terá o soldo, mas, 
Ou f ? S0ldo ? 

de mi a diílorença de soldo entre o capitão «ar e guerra ou o chefe de csqudra re- 

formado e o que devia ter recebido si hou- 
vesse sido reformado em Vice-Almirante, 
como requer ? 

Eu não fiz o calculo e nem esperava vol- 
tar ao assumpto. 

Mas, dando de barato que a differençaseja 
de 200§ mensaes, 2:400$ por anuo, do 94 a 
97 vão três annos, são 7:200$000. 

Feliz deste paiz Sr. Presidente, si fossem 
todos os seus encargos iguaes a esto! 

Não, isto ó uma gotta de agua no oceano, 
em vista dessa ameaça que o Thesouro tom 
sobre si pelo modo por que o Governo da Re- 
publica tem procedido diante das reclama- 
ções estrangeiras, reclamações que parecera 
0 pomo da discórdia. 

Nós, brazileiros que devemos nos empe- 
nhar com ardor, em conseguirmos a conci- 
liação dos dous partidos que tão profunda- 
mente separaram-se em virtude da revolta 
de setembro de 1893, devíamos seguir caminho 
differente do que nos parece traçar o Go- 
verno nessa questão. 

Não, Sr. Presidente, actos do Poder Ex- 
ecutivo que venham minorar os desgostos 
produzidos por tantos actos de injustiça, è o 
que devemos praticar. 

Os actos do Poder Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário, são o melhor elemento da 
ordem, do progresso e da estabilidade das 
novas instituições inauguradas a 15 de no- 
vembro de 1889. 

Lastimo que o honrado Senador polo Ma- 
ranhão não me faça a Justiça do acreditar que 
é profunda a minha dôr vindo_ não só im- 
pugnar este parecer da Ccmmissão de Mari- 
nha e Guerra pelo facto da pequena differença 
de gastos para o Thesouro da União (7:200$). 
Como ainda mais trazer corao motivo de seu 
voto contra o parecer, como o fizera o hon- 
rado Senador pelo Rio Grande do Sul, inci- 
dentes cccorridos nessa occasião e que moti- 
varam haver esse offlcial,depois que os tempos 
serenaram, recorrido para o único poder que 
poderia attendel-o. 

Ao Poder Executivo não cabia attendel-o 
no assumpto, reparar a injustiça praticada, 
a offensa da lei. 

Ao Poder Judiciário tão pouco, porque 
(desculpem-me si por abi vae heresia capaz de 
chocar ouvidos dos entendidos) a elle só po- 
deria ir essa pretenção como recurso de de- 
negação de justiça impetrada ao poder que 
houvesse ceramettido o acto. 

O Poder Executivo,como já disse, não podia 
tomar conhecimento do assumpto, porque a 
lei não autorisa a isto, é um caso fóra da sua 
alçada. 

O Poder Judiciário não pó le fallar sinão 
depois de ter fallado outro qualquer poder, 
trazendo um correctivo para o caso, como 

1 recurso. 
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O Poder competente, pois, é o Legislativo; 
não ha outro, os tres reconhecidos na Consti- 
tuição de 24 de fevereiro de 1891. 

Que fez este oílicial? Veiu ao único poder 
que lhe poderia attender; e não só lhe po- 
deria, como lhe deveria attender. 

Si são heresias essas proposições; os hon- 
rados collegas, entendidos na matéria terão 
a gentileza de desculpar o intruso na scien- 
cia do direito, que nunca fez cogitação qual 
a que assim ousa para discutir. 

Pois bem, o que desejo accentuar, pedin- 
do a approvoção do Senado par i o parecer, 
é que só ao Poder Legislativo cabe tomar co- 
nhecimento do assumpto: o Poder Legistativo 
composto do Senado, da Gamara dos Depu- 
tados e do chefe'do Ex 'cutivo pela referenda. 

Duas secções das tres do Poder Legislativo 
já se haviam pronunciado. 

Esta do Senado, inteiramente, favorável ; 
e, quanto á outra, a Gamara dos Depu- 
tados, notem os honrados Senadores o se- 
guinte: 

A Gamara pela sua Coramissão unanime, 
composta toda de-olliciaes militares e dos que 
mais se dedicaram á legalidade, represntada 
pelo Sr. Marechal Floriano Peixoto, e, por 
conseqüência, podendo de tal ou qual modo 
ser influencia Ia pelo espirito dedesharmonia 
que existia e ainda existe entre os que to- 
maram parte narovolta e os que continua- 
ram firmes no dever de respeitar as autori- 
dades constituídas ; esta Commissão unani- 
memente deu parecer de conformidade à vo- 
tação do Senado. 

O projecto cahiu lá é certo; mas cahiu 
como? Foi uma surpreza. Eu poderii e 
sinto não vér presente, appellar para o hon- 
rado Senador por Pernambuco, que então 
presidia a Mesa da Gamara, e rogar-lhe o 
gentilez§, de dizer quaes as opiniões emitti- 
das então sem reservas a este official que 
hoje está encontrando embaraços por parte 
de alguns honrados Senadores. 

S.Ex.,homem verdadeiramente consciente 
da necessidade da justiça, disse por varias 
vezes a este official que nada tinha de fazer 
na Gamara, que não era necessário lá ir, 
porque a sua pretenção era acolhida, como 
deveria sel-o, pela justiça de sua causa. 

O projecto cahiu por surpreza. Eu não 
esperava como argumento, para accentuar 
uma votação nesta Ca-a a contrariedade que 
teve a pretenção na outra. Sinto que tenho 
p ir demais fatigado a attenção da Casa (não 
apowdo); e, principalmente, sinto a incnr- 
recçáo do meu procedimento, tomando por 
mais tempo a tribuna, quando o honrado 
Senador pelo Maranhão pediu a palavra, 
que deve ser ouvida com toda attenção; de 
modo a demorar a presença na tribuua de 

S. Ex. muito embora talvez perigue a causa 
que defendo pelo que S. Ex. tem de dizer. 

Em todo caso. já eu preciso agradecer a 
S. Ex. a confirmação do que vee fazer na 
tribuna, porque já o disse em aparte, de que 
tanto a Commissão de Finanças como a de 
Marinha e Guerra, não nega-o, antes accei-i 
ta-o, a allirmativa que tenho feito, de que 
este official tem merecimento. 

Vou sentar-me, Sr. Presidente, lastimando 
não estar na altura de defender uma causa 
tão justa (não ópoiado) pelas rainhas relações 
pessoaes com os que vão decidir este 
assumpto, que poderão trazer o que tanto 
desejo, não pela amisade que voto ão Sr. José 
Luiz Teixeira, não pela gratidão dos serviços 
que elle me prestou, porque os prestava ao 
paiz que é no-so, quando me auxiliou na 
alta administração do Estado, mas o faço 
tão somente porque tenho o proposito de 
envelhecer sempre ao lado das boas causas, 
como eu assupponho, podendo estar em erro- 

Já hontem dei aqui uma prova disto : nunca 
poderia passar-me pela imaginação a p ssa 
bilidade de ter de levantar desta tribuna » 
minha voz em defe-a de um official punido 
pelo Governo, accentuando quo esta punição 
era resultado de acto de indisciplina, quando 
centra este offlciaí, nqni mesmo da tnbnnai 
pronunciei-me de modo mais severo contra 
seus actos de indisciplina e de insubordi- 
nações acolhidas de boa vontade pelo go- 
verno, que hoje parece es ]uecer-se da incor- 
recção do seu procedimento de outr'orai 
quando recebia estes actos de indisciplina, do 
ataque directo à ordem publica, quando 
recebia estes actos contra os quaes aq d mo 
pronunciei, quando recebia-os como motivo 
para mandar telegramraas aos diversos Es- 
tados declarando que estivessem tranquilloS 
que a restauração não se f iria, porque a 
classe militar já se tinha manifestado contro ■ 
ella. 1 

Agora, porém, este mesmo official que então 
qualifiquei de criminoso, e qualifiquei beto 
porque o foi, como foram estes 200 ou 300 o 
tantos quo assignaram esta moção, que feliz- 
mente teve contra si um numero não tão ele- 
vado, mas uma boa soturna de ufílciaes dis- j 
tinetos, os quaes rejeitaram o convite de 
assignar a moção, dizendo que era isto u;0 

procedimento contrario ao dever dos mili- 
tares. 

O Senado viu que hontem vim, sem resul' 
tado algum, é certo, porque nenhuma iffi- 
portancia política tenho (não apoiados), viu1 

defender o mesmo oííici 1 que outr'ora accu- 
soi, e contiuüo a sustentar que acho-me cof1 

ct razao. 
O governo que publique, si existem, u.0 

Diário Official as leis e regulamentos disciph' 
nares que foram oífendidos por este oflloia'' 
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■J0 theatro SanfAnna, quando, com a. leal- 
uade precisa a todo o homem de bem, expen- 
cl0u o seu juizo que não discordava, não dis- corda e não discordará jamais da opinião 
80ral do paiz, tendo elle tido o cuidado, poi- 
lue sabe como é fácil o governo que lia de- 
Pois de 15 do novembro de 1894. como é fácil 

pôr de parte a lei quando isto lhe convém, 
tendo ello tido a cautela de dizer que ia á 
retiaião e que se pronunciava, porque sabia 
'Ife não levava era mira o pensamento dos 
^unidos fazer opposição ao Governo. 

A despeito desta declaração, que não devia 
laZ6r, porque se tinha consciência, como de- 

ter, de que cumpria seu dever de cida- 
' ao, seu procedimento deveria ser explicar- 
®e claramente, sem procurar de certo modo 
jornar o melhor a sua posição perante o Go- 
verno. 

Si o Governo tem leis, tem artigos regi- 
Dl6ntaes de disciplina que houvesse este 
coronel olTendido, publique-os no Diário Offi- 
ClaA foça com que o paiz saiba que aquelles 
lhe acompanham a opinião nacional... 

,.0 Sn. Severino Vieira — V. Ex. pôde 
ZeP: parte da opinião nacional. 
0 Sr. Costa Azevedo— A maioria, e nós 

ctitos que a maioria sempre governa. 
-.6 Sr. Coelho Rodrigues — V. Ex. acre- uita qne a reunião foi favorável ao Governo? 

^ Sr. Costa Azevedo — Não. 
P Sr. Coelho Rodrigues — Então não ser- 

de nada a declaração doolilcial. 
® Sr. Severino Vieira dá um aparte. 

„ 6 Sr. Costa Azevedo — Está enganado: o 
ícto não se deu assim. Estou promptoa 
scutir este e outros íáctos que se deram ao 

®mPo em que M ministro, logo que haja 
"ccasião. 

0 Sr. Coelho Rodrigues dá um aparte. 
pp Sa. Costa Azevedo — Entretanto, Sr 
e ®sidente, estou exercendo um direito meu. 
.nenhum poder, avolume-se pelo numero 

Ma força me ha de tirar o uso dello: 
de faliar dessasombradamente... 

tu?-SR" CoEU10 Rodrigues — E a Consti- Çao lhe garante este direito. 
1 P Sr. Costa Azevedo — ... sempre que a 

faculte isto. 
rg^P Ex. me desculpe, pelo muito que lhe 

epeito, mas é preciso que eu diga isto. 

^R- Coelho Rodrigues— Eu também lhe 
con desculpa, porque é preciso estar muito "incido de opinião contraria á de V. Ex. 
rom interrompel-0 110 tom cm h110 0 iuter- 

0 Sr. Costa Azevedo — E', pois, px-eciso 
dizer a S.S. Exs. que mantenho minhas opi- 
niões. Quando combati aqui pelo modo que 
o tiz esta moção militar, si appiausos houve 
foram silenciosos, reservados, eu não os vi 
sahirem a fortificar minhas opiniões. O que 
eu vi foi o Governo pronunciar-se aborta- 
raente contra tudo quanto eu disse, fazendo 
disto norma de conducta para a classe mi- 
litar. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Eu apoei V. Ex. 
uaquella occasião. 

O Sr. Costa Azevedo — Entendo, quo o 
Governo... 

O Sr.Coelho Rodrigues—O Governo applau- 
diu, passou recibo e inundou communicar 
aos Estados. 

O Sr. Costa Azevedo —O honrado Senador 
accentuou perfeitamente: o Governo applau- 
diu, passou recibo e comraunicou a todo o 
paiz. para que não houvesse um nnico Estado 
qüe não soubesse que o Governo dava direito 
á classe militar de dizer : eu vos acompanho 
neste terrer o. 

Enteado que, si a classe militar tem o di- 
reito de dizer em que terreno acompanha o 
Gover no, tem igual direito de dizer : eu não 
vos acompa nesse outro. 

E' preciso accentuar bem até onde vae o 
direito... 

O Sr. Severino Vieira — Então reconhece 
V. Ex. que o Governo errou então e acer- 
tou agora. 

O Sr. Costa Azevedo — E' o que eu não 
vejo. Naquelle caso, a attenuante que eu 
acho para o procedimento do Governo é de 
que elle viu-se diante de uma onda tremenda; 
e como não estava preparado para mergulhar 
e reapparecer além, vendo que ia ser envol- 
vido, por essa onda, conseguiu navegar do 
melhor modo para que a on-la passasse, dei- 
xando-o todavia em forte movimento, como 
um navio aç/iitado por grande tempestade 
nos mares os mais proediosos. Agora, o Go- 
verno só se via deante de um militar no exer- 
cício de um direito de cidadão, direito que o 
Governo devia reconhecer, devia acatar, e 
tendo já, segundo é voz corrente, tomado 
certas precauções, de modo que não se con- 
sentiu uma reunião annunciada para esta 
praça, em frente ao quartel, o que era incon- 
veniente, mas que não autorisava o modo 
pelo qual a Policia intimou os que convida- 
vam para a reunião, ferindo assim leis ex- 
pressas, direito constituído da livre enun- 
ciação do pensamento, da liberdade de reu- 
nião, nos moldes traçados pela lei, 

O Sr. Severino Vieira— Procurou obstar- 
se que as reuniões fossem feitas em iogar 
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i 
nconveniente ; mas deixaram todos os ou- 

tros logares para se fazerem as reuniões. 
O Sr. Costa Azevedo — Ainda sendo assim, 

não concederam aos convidantes que se reu- 
nissem em uma praça ; foram abrigar-se ás 
paredes de um tbeatro, seguramente porque 
nesse pequeno espaço não se poderia conter 
maior numero de pessoas; e para assim dizer, 
o verdadeiro povo, o povo miúdo ficaria fóra 
do direito de tomar parte no que se passasse 
na reunião. 

Eis aqui a razão por que vim defender o di- 
reito conculcado pelo Governo, direito per- 
mittido pela Constituição e garantido pela 
lei criminal. E' porque eu vi nesse acto, 
não a perfeita consciência do Governo de que 
devia pratieal-o para conter as demasias do 
militar, mas sim porque seria conveniente 
dar taes ou quaes mostras a outros, de que o 
Governo não estava com a opinião, que nesse 
ajuntamento do povo se manifestava. 

O Sr. Joakim Catunda — Quaes são esses 
outros ? 

O Sr. Costa Azevedo—Eu receio responder 
ao honrado Senador. Como grumete nesta 
Casa, desconhecendo até onde posso ir, eu es- 
tou sempre com medo de uma advertência do 
honrado Presidente, como outro dia levei; e, 
portanto,o honrado Senador não levará a mal 
que eu não diga quaes são esses outros. 

O Sr. Severino Vieira—Ha muito tempo 
que V. Ex. está fóra da róta. 

O Sr. Costa Azevedo—Sr. Presidente, en- 
trando na róta, como me convida o honrado 
Senador pela Bahia, que reconheço como 
piloto amestrado na navegação que se faz nas 
casas de Congresso, eu venho de novo pedir 
desculpa ao honrado Senador pelo Maranhão 
de haver retardado a sua vinda á tribuna; e 
si não fosse o grande respeito que tenho por 
S. Ex., e' si acaso pudesse tirar proveito de 
evitar a presença de S. Ex. na tribuna, para 
o triumpho da causa, seguramente o honrado 
Presidente teria de mandar fazer a luz nesta 
Casa, porque eu entraria pela noite, com este 
fim somente, e si o regimento permittisse 
alongar tanto a discussão. 

Conclúo pedindo pela segunda vez aos hon- 
rados Senadores que acreditem que fallo sem 
ser levado por sentimentos de amisade, não 
obstante, como já disse, ser amigo do almi- 
rante José Luiz Teixeira. 

Commandei-o em tempos de guerra e em 
tempos de paz; lidei muito com elle; conhe- 
ço-o quasi tanto como a mim proprio; e seria 
digno de censura si, tendo elle uma preten- 
çãoque eu considero mais do que justa, me 
conservasse em silencio, diante das cargas 
que recebeu a sua pretenção, por parte dos 
honrados Senadores pelo Rio Grande do Sul, 

que podem dizer que teem em mim um amigo i 
dedicadissimo, respeitador em extremo, e < 
mais ainda, teem-me como um rio-gran- 1 

dense... 1 

O Sr. Ramiro Barcellos — Honramo-noS 
muito com isso. 

O Sr. Costa Azevedo—...ombora lá não te- 
nha nascido, mas lá criei família; e é tradi- 
cção nessa terra que, quando a então provim: 
cia achava-se subjugada pelo Governo conser- 
vador, dirigida pelo honrado Barão de Qua- 
rahim, dizem os jornaes que ojoven, (eu) en- 
tão l" tenente de marinlia croava por conta 
própria um jornal dando batalha ao Presi- 
dente da província e ao Governo; e pudo, pela 
grande generosidade daquelle povo, pude 
até ser posto em mais evidencia, atirando-me 
a uma eleição para combater o Sr. Barão de 
Maná pelo 2o districto ; tendo sido vencido 
por uma minoria tal de votos que, reconhe- 
cida a pressão governamental, so podia dizei' 
que fôra um triumpho, não meu. mas desses: 

rio-grandenses mais moços, que se uniram ao 
joven tenente que no tempo do' império tinha 
uma imprensa política sua, era redactor prin- 
cipal de um jornal político; e todavia o Go- 
verno do Império respeitava-o, não lhe to- 
lhia os passos. 

O Sr. Joakim Catunda — Isso era muito 
disciplinar ! 

O Sr. Costa Azevedo—A Constituição da 
então, como a de hoje, permittia-o. Eu cum- 
pria as ordens do Governo, no que dizia re- 
speito ao militarismo ; cumpria os meus de- 
veres como cidadão, no que dizia respeito á 
política. Na occasião de estar mais aferrada a 
minha opposição ao Barão do Muritiba, en- 
tão Presidente, tendo como chefe de policia o 
desembargador Oliveira Bello o que o Governo 
fez, para desviar-se desse incommodo, foi I 
convidar-me, da maneira a mais gentil, para ^ 
ser o chefe de uma commissão que fosse á : 
Guyana Franceza tratar com o Sr. Carpen- 
tier, então commissario mandado da França, ! 
mandado para alli, afim de discutirmos, es- , 
tudarmos c darmos todos os elementos para ! 

que os dous Governos dissessem, depois da 
conferência entre o Sr  e o Visconde de 
Uruguay.qual era o direito de cada um á zona 
contestada. 

Era assim que no tempo do império eram 
respeitados os militares que, com consciência 
e não atrabiliariaraente, cumpriam os seus 
deyeres políticos de cidadãos. 

Sinto-me, pois, orgulhoso em vir por este 
modo render homenagem á liberdade que en- 
tão tinham ainda os oíliciaes militares, para 
a interferência nos negocios políticos do seu 
paiz. 

Quero para a Republica, para as nossas in- 
stituições que adopto de todo o coração, e 



SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1896 79 

J (iue, embora a minha vida não dure tanto 
conio ellas, hei de defender até morrer ; é 

confissão franca, sincera, convencida, 
fine faço, não podendo,portanto,ser suspeito ; 
finero para a Republica, digo eu, as liberda- 
nes que, no tempo do império, tinham os mi- 
"tares. Para mira virão tarde, porque já não 
Sou_militar, minha acção é completamente a 
^Ção do cidadão civil; mas quero para o ci- 
dadão militar aquillo que eu tinha no tempo 

0 império, isto ó, perfeita liberdade de enun- 
ClaÇão de meus pensamentos. 

Aqui mesmo, nesta Capital, collaborei com 
pGf. Rangel Pestana, Limpo de Abreu e ou- 

no Correio Nacional, onde combatíamos 
o Governo de então, sendo um dos ministros 
n® fios meus mais dedicados amigos, o Sr. 
«arão de Cotegipe.Continuei a ser respeitado, 

0ni todos os outros, porque eu não fazia ex- 
ePção, não tinha importância nenhuma para 

pe só se garantisse a liberdade, como eu a 
lnha, para mim proprio ; continuei a ser 
®sPeitado, como todos os outros, pela con- 
vencia, que tinha o Governo de então, de 

fine devia respeitar os direitos que a Consti- ujÇão de 25 de março de 1825 garantia, 
anv I>esumo) tornarei a dizer que não é a 
gi^

lsade intima que tenho a esse ollícial, mas 
„ ^a gratidão por tudo quanto elle fez, 
siinv^0 m0 acliei 110 Governo que me fez as- a posição que assumi, insistindo pelo 

(jue se acha cm litígio. 
Aao sr_ presidente ; ostou acima desse 

r ano, Vim 4 tribuna, e tenho dito tudo 
wanto ó possível, somente com o fim de de- 

Pni e distineto cidadão brazileiro, que foi vor modo insólito offendido no seu direito, 

ain i11111 ministro' que é meu intimo amigo 
^ hoje, que tem mais relações commigo 
qyfihe esse mesmo almirante requerente, mas 
o qi 116 lôr, como já leu no anno passado, 
Pfl eu digo da irregularidade do seu 
ej^dimento no governo, procedimento sò 
qna '-Cavel P0^a situação de então, que fazia 
aehn' totlos 03 ânimos doentios, como se 
Parp 0 antmo do distineto almirante, meu "eular amigo, o Sr. Rodrigues Chaves. 
tiça

Jt0. pois, por estas considerações dejus- 
da f6 r®ito, que são em favor do parecer 0himissão de Marinha e Guerra. 

sident '■-GJomcs 016 Sr. pre- 
honn i nao me Pr0P0nh0 a acompanhar o 
Azevp) senador pelo Amazonas, Sr. Costa 
Senta,] ' na 'onga serie de observações apre- 
attena3,8. P01' s- Ex- Procurarei, porém, assUm Í' áquellas que teem relação com o 
receri , fiue'como sa'je 0 Senado, ® 0 Pa" 
^^^Gommissão de Finanças, contrariando 

^s'0 discurso não foi revisto pelo orador. 

a pretenção do vice-almirante José Luiz Tei- 
xeira, patrocinada pelo parecer da honrada 
Commissão de Marinha e Guerra. 

O almirante, que tão distinetamente repre- 
senta o Estado do Amazonas, asseverou que 
nunca está sinão ao lado da boa causa. 

0 Sr. Costa Azevedo—Supponho isso. 
O Sr . Gomes de Castro — Peço licença ao 

honrado senador para, por minha vez, pre- 
sumir que, nesta questão, S. Ex. não está 
ao lado da boa causa. 

E' inútil commeraorar os serviços, encarecer 
o merecimento do distineto offlcial de ma- 
rinha, Sr. vice-almirante Teixeira. 

Nem a Commissão de Finanças, nem uma 
voz no Senado se levantará para contestar o 
mérito desse offlcial. 

Portanto, tudo quanto o honrado senador 
disse foi ex-abundantia cordis, foi uma justi- 
ficação, direi graciosa, porque não houve 
accusaçâo. 

Este offlcial é conhecido, recommenda-se 
pelas suas habilitações e pela bravura, mas, 
a verdade é que não tem direito à graça que 
implora, e quando tivesse não era o Senado, 
nem o Congresso, autoridade competente para 
a deferir. 

Um Sr. Senador — Recorra para o Poder 
Judiciário. 

O Sr. Gomes de Castro— O Sr. José Luiz 
Teixeira era capitão de mar e guerra quando 
requereu a sua reforma. Esta foi concedida 
com o soldo de contra-almirante e graduação 
do vice-almirante. S. Ex., porém, não está 
satisfeito com isto, que era de lei, quer que a 
a sua reforma seja com o soldo de vice-almi- 
rante e graduação de almirante. 

Isto ó o que elle pede ao Senado, mas isto é 
também o que Senado não lhe pôde dar 

Procurei ouvir com toda a attenção o 
longo discurso do honrado senador pelo Ama- 
zonas ; procurei argumentos, mas apenas 
vi a infusão de uma amizade muito justifi- 
cada e a eloqüência ao serviço da causa de 
um amigo. 

Argumentos não vi. O único que me pare- 
ceu invocado por tão distineto membro do Se- 
nado, que foi um dos luzeiros da nossa 
marinha de guerra, o único argumento pro- 
duzido foi que aquelle offlcial, tendo sido no- 
meado para o Conselho Naval, commissão que 
pela lei, só podia ser conferida a offlciaes su- 
periores distinetos, não podia deixar de ser 
graduado no posto immediato ao de capitão 
de mar e guerra, em virtude da lei de 1873 

Observei que a lei não era muito favo- 
rável, desde que S. Ex. custou muito a 
chegar ao fim do art. 125, e fez acompanhar 
cada palavra do artigo de um commentario 
porque de facto o artigo condemna a ar"u- 
rnentação deS. Ex. 
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O Sr. Costa Azevedo—V. Ex. mo empresta 
intenção que não tenho. 

O Sr. Gomes de Castro — Não empresto, 
deduzo dos íãctos a sua intenção. O art. 25 
da lei de 1873 não torna obrigatória a gra- 
duação de chefe de classe pelo governo, o que 
este artigo diz é o seguinte: 

« Ficam prohibidas: 
Io, qualquer promoção com a clausula — 

sem prejuízo da antigüidade de quem a tiver 
maior; — 21, a concessão de graduação 
no posto superior, é certa, ao mais antigo 
em cada classe dos offlciaes superiores e ge- 
neraes, quando se recommendem pelo seu 
merecimento.» 

H iviain estes dous abusos do Governo con- 
ceder promoções sem prejuízo da antiguidadé 
de quem a tivesse maior, e de conceder gra- 
duações fóra desses casos de merecimento. 

Isto foi que a lei não prohibiu e não 
tornou abrigatorio ; a gra 'uiçâ > flcou a ar- 
bítrio do Governo, que podia graduar se en- 
tendesse, porque era o juiz do merecimento. 

O Sr. José Luiz Teixeira foi nomeado para 
membro do Conselho Naval, e o honrado se- 
nador entendeu que issoé reconhecimento do 
seu mérito em vista do que dizia alei. 

Mas. dahi não se conclue que a lei irapu- 
zesse aq_Governo a obrigação de gra lual-o, e 
tanto não se conclüe... Aqui o meu vexame 
é muito maior, ao que allegou o hon- 
rado senador por entrar em terreno alheio, 
meu vexame ó maior porque S. Ex. estudou 
no seu curso direito publico... 

O Sr. Costa Azevedo—Não, senhor; tenho 
apenas tendência para ler. 

O Sr. Gomes de Castro—V. Ex. até foi di- 
plomam, e não pôde ignorar o direito publico, 
como eu; mas, a minha ignorância não chega 
a este ponto. 

Si, pois, o Governo preteriu um offlcial que 
tinha direito, ello usou do recurso que a lei 
faculta ao offlcial injustamente preterido? 
Não ; e, si não usou, ó porque reconheceu 
que a graduação era um favor que o Governo 
podia conceder ou deixar de conceder sem 
infringir lei militar nenhuma, porque elle 
era o Juiz do merecimento. 

Este offlcial desmereceu em uma certa 
época, e o Governo deixou de promovel-o ; 
elle pediu a sua reforma, e esta lhe foi con- 
cedida de conformidade com a legislação 
vigente. Portanto, não se lhe fez injustiça 
nenhuma, deu so-lhe o que a lei mandava dar 
—o soldo da patente immediatamente superior 
e a graduação também do posto immediata- 
mente suparior, de sorte que este offlcial 
passou a receber o soldo de contra-almirante 
e a graduação de vice-almirante. 

Não contente, porém, com isto que a lei lhe 
dava, vem pedir ao Congresso que lhe con- 

ceda o soldo de vice-almirante e a gradnaçã0: 
de almirante. Eis a questão nos seus termoj 
mais simples, e que motivou o bellissimo diS": 
curso do honrado senador. 

Eu não indagarei si a reforma teve por! 
motivo a recusa de serviço que o Governo de 
então determinou a esse offlcial ; não pro- 
curarei saber, como o honrado senador pel<| 
Rio Grando do Sul, si de facto esto offlcialj 
recusou-se ao serviço, pela sua idade, pelos 
seus solfrimontos, ou por qualquer outro 
motivo. O que é verdade ó que recusou si ao 
serviço em occasião em que o Governo pre- 
cisava do concurso de todos os militares, 
sendo elle o único competente pira saber 
qual o militar que podia desemponhar este 
ou aquelle serviço ; para conhecer-se o of- 
flcial designado por ello tinha ou não as ha- 
bilitações necossarias. 

Senhores, onde iremos parar, si se deixar» 
cada um dos offlciaes o direito de recusar as 
cummissões que o Governo lhe determinai' 
no momento em que a Patria pede e solicita o 
serviço de todos ? Para que se exige deste 
pobre povo brazileiro centonares de contos de 
réis para pagar a força armada, si ella tem o 
direito de subtrahir-se ao direito, quando este 
é mais urgente e mais necessário ? 

Eu acredito que este offlcial, tão distineto 
como sei que ó, e quando eu não soubesse, 
devia crer pelas afflrraações tantas vezes rei- 
teradas pelo honrado senador, teve motivos 
justos. 

O Governo podia reformal-o como diz » 
carta lida ao Senado pelo honrado senador; 
não podia, pois, infringiria a lei e o offlcial 
teria o direito de recorrer, não á autoridade 
do Congresso, mas a autoridade que a Consti- 
tuição encarregou de fazer vingar a lei, resta- 
belecer o direito privado violado por acto do 
Governo. Si elle peduse a sua reforma nlle- 
gando a invalidez ou por idade, ou por mo- 
léstia, tinha de ser submettido a inspecção de 
saúde; si essa inspecção confirmasse o alle- 
gado, elle tinha de ficar durante um anno » 
espera de segunda inspecção que confirmasse 
ou invalidasse a primeira, o, só então, n» 
primeira hypo_these, lhe podia ser dada a re- 
forma. mas não deante deste simples convite 
para pedir a sua reforma, ao qual elle an* 
nuiu. 

E', pois, acto seu. A reforma foi-lhe dad» 
de accordo cora a lei, e, portanto, a nada mais 
tem direito. 

Sr. presidente, nesta questão eu precisai 
pedir permissão ao honrado senador para pef' 
guntar-lhe si ello não votou pelo parecer da 

Commissão de Fazenda do senado repellind0 

o projecto enviado pela Gamara mandand" 
rea'1mittir no quadro do exercito o Sr. Ser- 
zedello Corrêa ? 
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0 Sr. Costa Azevedo—O caso é muito di- 
Terso, então tratava-se de um paizano. 
, 0 Sr. Gomes de Castro—As apparencias 

vezes illudern ; o nobre senador desça ao 
■rF^go da questão e achará, sob apparencias 
"iversas, o mesmo principio. 
, A Constituição creou os tres poderes que o 
lonrado senador invocou; deu a um o direito 
e legislar, a outro o direito de administrar, 
ao terceiro esta preciosa faculdade do atten- 

lp as reclamações do opprimido e restabe- 
„e.r a lei e o direito offendidos. 

como a. Ex. aílirmou no seu discurso 
continua a afflrmar nos commentarios com 

loo vae honrando o meu; si o nobre senador 
Acende que a graduação dá um direito, não 

hin favor, um acto entregue ao poder des- 
'Cionario do Governo, mas um acto forçado 
o virtude do lei que tornava obrigatória 
p moção, porque o oíílcial não recorreu a 

pat® oeto do Governo que o despojava de uma 

® Sr. Costa Azevedo—Não podia então. 
0 Sr. Gomes de Castro—Mas hoje ainda 
sa sobre o paiz o estado de sitio ? 
^ Sr. Costa Azevedo—Pesava então. 

de^r R'- ®0MES DE Castro—Aqui não se trata q,,n .fcito adquirido, trata-se de um oílicial 
p e o n. 1 de sua classe, 

dire + ^ Preterido por outro, ferido em seu 
correr res^a~^ie POIAanto 0 direito de re- 

a 0,nobre senador entende e sustenta que 
Xeir •açao' no caso do Sr. almirante Tei- 
deiJ^dd-lhe um direito, o Governo não podia 
ren ^ gradual-o. Forque elle não rrcor- 

^ Porque não usou dos meios legaes ? 

isso Costa Azevedo—A lei não permitte 

fls2-Sl'Y Gomes de Castro—Ahi está a con- 
^ 0 de que não era um direito. 

er, l*11-Coelho Rodrigues—Si fosse direito 
J^ndado na lei. 

dor Comes de Castro—Si o nobre Sena- 
Sp. |a.convencido do que a graduação do 
i|u'e 'p|| 'f^nte Teixeira era um ilireito, por- 
iniiiof- nao reclamou do Governo contra a ystiça ? 

dOesr eu disse, Sr. Presidente, que nesta taiite
ao envolvem-se outras muito impor- 

dcurn' hne este Senado fez cm 1894 e mais 
co^nT1, vez citada no art. 13, invocado pelas 
tiça 1Síioes, não só do fazenda-como de jus- 
copn^.F^Postas de pessoas da mais elevada 

Em- Cia na matéria diz (Lê): 
hin n^0' si esse oíílcial foi prejudicado por 
Uo p0, do Governo, elle tem de dirigir-se 

' Executivo o não ao Congresso. 
^enatlo y ^ iy 

Porque o honrado senador não votou pelo 
projecto do nobre senador, o Sr. Pires Fer- 
reira,mandando admittir no exercito oíficiaes 
reformados ? 

O nobre senador invocou os precedentes 
para dar ao Congresso competência, não para 
legislar, mas para administrar. 

Porque é que S. Ex. não attendeu aos pre- 
cedentes invocados pelo Sr. Pires Fer- 
reira ? 

O Sr. Costa Azevedo dá um aparte. 
O Sr. Gomes de Castro—Já vejo que não 

tenho a fortuna de fazer-me comprehen- 
der. 

O Sr. Teixeira foi reformado com as van- 
tagens que as leis lhe davam, como é que 
vem pedir ao Senado uma cousa que per- 
tence aos tribbunaes ? 

Elle disse que tem direito; mas si não tem 
seria um favor que o Congresso faria sem 
poder e sem dever fazel-o. 

O nobre senador procurou amesquinhar o 
facto, dizendo que sete contos e tanto seria 
uma migalha deante dos compromissos do 
paiz. 

Li no Diário do Congresso de Buenos 
Ayres, que me é dirigido não sei por quem, o 
seguinte : Trata-se de uma pensão dada ás 
netas de um grande servidor daquelle paiz, e 
por motivo de sacrifício de sangue, motivo 
quasi sempre, invocado para concessão desses 
favores. 

Mas tratava-se de uma pensão que era in- 
signilidante, muito menos do que esses 
7:200$; e o Sr. general Mitre, com autori- 
dade de sua tão longa carreira publica, e, 
mais do que isto, com a do seu saber e patrio- 
tismo, proferiu estas palavras, que peço ao 
honrado senador que receba como elles são, 
áem intenção nenhuma da minha parte : «é 
muito fácil ser generoso com o alheio, e o 
alheio é o dinhero tirado do pobre e do 
rico.» 

Esses sete contos e tanto, Sr. presidente, 
são arrancados de um povo que já verga ao 
peso de tributos, e tão despreciada está a 
moeda com a qual o Governo paga, que vale 
menos de 1/3 do seu valor legal. 

Sr. presidente, si tivesse intimidade com o 
illustre cidadão que preside hoje os destinos 
da Republica, si lhe pudesse dar conselhos 
que não os desta tribuna, porque aqui ô di- 
reito meu dal os, diria a S. Ex. que tivesse 
dous únicos objectivos no seu governo, certo 
de que, cora a consecussão delles, S. Ex. será 
levado não ao repouso do seu lar, mas ás 
paginas mais fulgurantes e gloriosas da nossa 
historia. 

Os dous objectivos são: respeitar a lei e 
economisar os dinheiros públicos. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Muito bem. 
ii 
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O Sr. Gomes de Castro — Respeitar a lei 
é hoje um grande programma. porque difll- 
cilmente se acharia na nossa longa e exten- 
sissima collecção de leis uma que não tenha 
sido violada ! 

Diria ao Sr. Presidente da Republica que, 
quando os miseráveis cidadãos que teem 
em seu favor, não uma constituição, mas 
duas... 

O Ss. Coelho e Campos—A federal e a es- 
tadual. 

O Sr. Gomes de Castro—...sãoamarrados, 
mettidos no tronco, recolhidos a quartéis 
para serem praças... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Como volun- 
tários ! 

O Gomes de Castro—... não se contentasse 
em mandar relaxal-os da prisão ; fosse ade- 
ante, fizesse effectiva a responsabilidade do 
violador da lei... 

O Sr. Coelho e Campos — Apoiado. 
O Sr. Gomes de Castro—. .. desses que se 

aproveitam da posição que occupam para 
praticarem taes actos, verdadeiramente in- 
dignos, com tanto desembaraço ou, o Senado 
lhe permittirá o termo, com tanto cynismo t 

O Sr. Coelho e Campos —E' a expressão. 
O Sr. Gomes de Castro—As pobres vi- 

ctiraas, uma vez livres da prisão, contentam- 
se com a liberdade, fogem sem olhar para 
traz, com medo de que não venham romper o 
habeas-corpns, que felizmente vae sendo o 
único anjo tutelar das nossas liberdades. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Mas o Governo 
terá forças para isto ? 

O Sr. Gomes de Castro—E' seu dever ; 
desde que é governo, deve ter força, porque 
não cornprebendo ura governo fraco. Um go- 
verno que não tem força, por ninguém é 
respeitado, não conserva a ordem, nem man- 
tém a liberdede. 

Nem eu admitto que se possa suppor que o 
Presidente da Republica se conservasse no 
podur sem força o fraco deante desses lilipu- 
tianos. que só abusara, só coramettem actos 
de prepotência contra o pobre, contra o des- 
protegido ! 

O outro desideralum è o de economia dos 
dinheiros públicos. 

Senhores, não nos illudaraos. A nosssa si- 
tuação se agrava ao ponto de pôr em perigo 
as instituições. O povo está proximo da 
fome. 

O Sr. Coelho Rodrigue;—Apoiado;estamos 
proximosda revolução pela fome. 

O Sr. Gomes de Castro—As condições fi- 
nanceiras do paiz cada vez se tornam mais 
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terríveis, e porque ? Por que não se quer o 
verdadeiro remedio. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Qual é ? 
O Sr. Gomes de Castro — Não queréj 

dizer, que a pergunta do nobre senador o 
maliciosa... 

O Sr. Ramiro Barcellos—Como me in- 
teresso muito no assurapto, perguntei. 

O Sr. Gomes de Castro—... mas satisfarei 
a S. Ex. Não ha ninguém que não se levan-i 
te na outra casa, sem fallar em economias. 
O presidente do Banco da Republica, com- 
pungido deante da calamitosa baixa do cam- 
bio, reúne os outros directores dos bancos e! 
todos são accordes na mesma opinião. O Go- 
verno, nos seus relatórios, encarece a neces- 
sidade de economias. 

Pois bem, o que não se quer ó o meio ver-í 
dadeiro de melhorar a nossa situação. 

Este meio... V. Ex. me permitta a di-I 
gressão, porque vou seguindo muito dC; 
longe o exemplo do honrado senador peloj 
Amazonas. Não se quer o verdadeiro meio-! 

Como ainda sou pela cartilha antiga, ü 
procuro a causa do mal, para atacal-o; e 

acho que ó uma péssima medicina cura'' 
pelos symptomas. A escola medica a que 
pertence o honrado senador pelo Rio Grande 
do Sul, que me fez a pergunta, combate a 
homoepathia e a cobre de ridiculo, por que 
cura pelos symptomas. Creio que ella teiU 
razão, porque realmente curar symptomas. 
deixando a causa, é permittir que o ma' 
centinue. 

Eu entendia que a causa verdadeira, por- 
que ha causa complexa,ó o excesso das emis* 
sões. O honrado senador pelo Rio Grande d" 
Sul, que me fez o favor de interpellar... $ 
tomo a liberdade de dirigir-me agora a" 
honrado senador pelo Amazonas, pedindo' 
lhe1 muito respeitosamente que me permiti 
esta digressão, com o protesto de voltar í1 
S. Ex. 

O Sr. Costa Azevedo — Seria melhor # 
continuasse por lá. {Riso.) 

O Sr. Gomes de Castro — 0 nobre senadof 
quando teve occasião de discutir, com a pro- 
ficiência que lhe é notoria, o projecto honteid 
aqui votado, não achava que fosse exagerad|, 

a massa do papel-moeda. 
O Sr. Ramiro Barcellos — Disse q110 

ignorava, não sabia em quanto importa^ 
exactamente. 

O Sr . Gomes de Castro — V, Ex. deixo" 
ver que não achava excessiva, e até co®0 

que procurou justificar o seu acerto com aS 

circurastancias econômicas do paiz. 
O Sr. Ramiro Barcellos dá um aparte. 
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0 Sr. Gomes de Castro — Rem ; em todo 
1 caso, o honrado senador não achou que 
tosse demasiada a massa de papel-moeda, e 
somente atribuiu á péssima qualidade delia 
05 effeitos que o paiz sentiu. 

Sr. presidente, acho que um papel publico 
sempre que é incouvertivel, é de péssima 
dualidade. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Apoiado. 
0 Sr. Gomes de Castro — Chegamos a 

este accordo. 
Mas o honrado senador não atribuía a esta 

C!lusa a péssima qualidade do papel. 
S; Ex. dava como causa o máu emprego dos 

e^pitaes, em que os bancos emissores ti- 
huam convertido esses papeis, que ficaram 
P01" este motivo sem valor, em virtude desta 
aPplieação mal planejada e mal administrada. 

Eu pediria ao honrado Senador que refle- 
tisse si esta causa pôde ser invocada para 
|xpUcar o conjuncto de males da nossa si- 
tuação financeira. Pelo menos, parece-me 
HUe ella não pôde ser allegada como meio de 
■justificar a baixa do cambio, de que actual- 
mente nos queixamos com tanta razão. 

Eu peç0 licença ao nobre Senador, de quem 
■J16 confesso discípulo muito aproveitado est6 assumpto, para dizer que a esta causa 
^meu entender, não pôde ser referido o 

o s- Ex. mesmo confessou que este papel, 
•u® está ahi em circulação, ainda é acceito, 
phda vale um terço do seu valor, pela qua- 
luade do flador, que é o Thesouro Nacional. 

d 
üra, se assim fosse, e peço ao nobre Sena- 

.0r que me ouça com attenção e benevolen- 
(1
a' Porque tenho muito modo, neste ponto, 
. ueslisar em algum escorrego; so assim 
e 

Sse> como invocar-so outra causa sinão o 
len830.110 PaPel ^ Quando eu vejo que uma 
en i ® ucceita por um indivíduo fallido, mas 
hão Sa^a P01' uin domem do credito solido, 
fali so^re cila nada pela acção reflexa da 
pon0*8,116 Quem a acceitou, porque um res- isavei tem mais importância que um irres- 

osavel. e o credito floa salvo. 
Ujaj a differença me faz crer que o que o do 
So'

s 6 a emissão, que o fiador, que é o The- 
Ur d' está tão onerado que deixa suspei- 
ago. 6 sua solvabilidade, e esta desconfiança 
op°ravada por outras causas, quo em occasião 
Veí. íUna teroi ensejo melhor para desenvol- 
o ivj. a'a do modo tal a confiança, que todo 
Uiht ^ só so julga bem garantido dando 
8arantço va'or ^6S^a moeiia l110 0 governo 

.n^u ver ha dous meios únicos do re- 
todoar a isto, e são simples, ao alcance de 
risam' Porf!ue lima das cousas que caracte- (1:1(|G 

08 Processos melhores ó sua simplici- 

Um destes meios é recolher o papel-moe- 
da, não de todo, porque seria um sonho, uma 
utopia que não acreditaria muito o bom 
senso de quem o sustentasse: mas recolher o 
papel gradualmente, de modo certo, como 
um systeraa que não fraqueija deante do 
exigência alguma, como um compromisso 
tomado pelos poderes públicos para com os 
credores do Estado de não infringir esta 
regra. 

Logo que o papel fosse reduzindo a sua 
proporção natural, que nós não podemos as- 
sigoalar a priori, mas que o resultado das 
operações viria provar que se tinha attin- 
gido, elle ficaria valorisado, pois haveria me- 
nos offerta de papel, logo o papel encarece- 
ria, quer dizer, os preços desceriam, a si- 
tuação da Nação melhoraria, não só a situa- 
ção do Governo como a do contribuinte, que 
já não pôde mais, porque, além de pagar os 
impostos triplicados, quadroplicados, e al- 
gumas vezes decuplicados, recebe uma moeda 
que não vale sinão o terço daquillo quo o 
Thesouro garante que vale. 

O outro processo, que ha de ser com- 
cumitante deste, porque este só não pode 
produzir todos os effeitos desejados, o outro ó 
a economia. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Porque não a 
cobrança das rendas que a Republica deve 
ter? 

O Sr Gomes de Castro — Eu me compro- 
metto com o nobre senador a estar ao lado 
deS. Ex.: tomarei o lado esquerdo porque 
sei que o direito não me compete. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Compete, sim 
senhor. 

O Sr . Gomes de Castro — Agora vou-me 
encaminhando para as aguas do rio-mar. 

O Sr. Ramiro Barcellos — No outro ha 
baixios, e V. Ex. pôde encalhar. (Ha outros 
apartes.) 

O Sr. Gomes de Castro — Y. Ex. sabe que 
tem so gasto grandes somraas com o alarga- 
mento da lagoa dos Patos. O outro meio, já 
o disse, é a economia. 

O projecto que a Commissão de Finanças 
propoz e o Senado teve a longaminidade de 
acceitar, é, a meu ver, o inicio de uma re- 
forma, de um systema salvador, mas o sys- 
teraa mais efflcaz é o da economia, e esta não 
pôde ser feita pelo Congresso, que nunca 
a fez. 

AsCamaras são naturalmente inclinadasao 
augmento de despezas; seus membros são 
altos fun '.cionarios eleitos, teem atrás de si 
um corpo eleitoral que elles desejam ter 
sempre favorável, benigno, ou por outra, be- 
nevolo, e é necessário augmentar as despezas 
creando empregos, melhorando empregos, e 
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até melhorando aposentarias e reformas, isto 
é, augmentando o sacrifício do Thesouro, 
quando os funccionarios descançam no ocio. 

O Sr . Coelho Rodrigues — Ocio com pe- 
cunia. 

O Sr. Gomes de Castro — Não os invejo, 
mas peço-lhes que não venham aggravar a 
situação do Thesouro com o augmento de fa- 
vores de que elles gozam em virtude de leis 
que existiam no momento em que deixaram 
de trabalhar. 

Sr. Presidente, estas medidas de economias 
não podem ser feitas pelo Congresso : hão de 
ser feitas pelo governo, e eu tenho o pro- 
fundo pezar de reconhecer e confessar pe- 
rante o Senado que o governo, ou não tem o 
mesmo medo que eu da nossa situação, que é 
muito má e que se vae aggravando, e nos 
ameaça com um desenlace triste em muito 
breve tempo, ou então o governo entende que 
quanto maior for a despeza mais longe ficará 
o desenlace fatal que todos annunciam, ou 
que pelo menos alguns presumem já pró- 
ximo. 

E' assim que temos o Arsenal de Marinha 
desde que existe o Brazil naquelle logar, 
e o governo veiu a pedir um credito de 
300 contos para estudos de um novo arsenal, 

O Sr. Ramiro Barcellos—Ha um exercito 
de empregados que não produzem nem a vi- 
gessima parte daquillo que consomem. 

O Sr. Gomes de Castro— Os encarregados 
de examinar estes planos acham sempre que 
a despeza é inadiável, é urgente, que a se- 
gurança do paiz está presa à ella. Ora, fallo 
aqui deante de pessoas muito competentes e 
até de altas patentes de exercito e da ma- 
rinha ; o Senado acredita que è mais efflcaz 
para a defeza do paiz mudar o arsenal daqui 
para o Realengo, para a ilha Grande, não sei 
para onde, do que melhorar a nossa situação 
financeira, desafogando o Thesouro e levan- 
tando o nosso credito, de mo !o que possamos 
ter empréstimos quando as necessidades da 
defeza publica o exigirem ? 

O Sr. Severino Vieira— E comprar uma 
esquadra em 24 horas. 

O Sr.Gomes de Castro—Não chego a tanto; 
mas não é com a mudança do Arsenal que o 
nobre Senador ha de comprar esquadras. 
• O Sr. Severino Vieira—Estou abundando 
nas considerações de V. Ex. 

O Sr. Gomes de Castro—Melhor ainda. 
Agora ha mais um projecto creando uma 

Secretaria do Supremo Tribunal Militar. Ora, 
acho que isto é necessário, é muito util, mas 
pôde adiar-se, pôde esperar época melhor. 

A Gamara e o Senado levam a perder tem- 
po a discutir; até eu tomo às vezes a au-; 

dacia, a liberdade de levantar-me aqui 0 
fallar perante pessoas tão distinctas, pedindo 
que se faça esta ou aquella economia; mas é 
inútil, porque o orçamento é uma burla ! 

Todos os dias votamos créditos não só para; 
exercícios encerrados, em que se tenha veri- 
ficado defüciencia das verbas por este oU 
aquelle motivo, mas também para as despezaS 
do exercício corrente, alterando os orçamen- 
tos que votamos, porque é urgente o serviço 
para o qual é preciso o credito. 

O Sr. Coelho Rodrigues—E porque o Se- 
nado não recusa. 

O Sr. Gomes de Castro — Si o Sr. Presi- 
dente da Republica quizer levar á historia o 
seu nome cercado das mesmas sympathias 
com que elle recebeu a suprema investidura 
do cargo que exerce, é preciso que abra os 
olhos e faça o firme protesto de salvar nossaí 
finanças, custe o que custar. 

Si não fizer assim, não direi que S. Ex. vá 
á valia comraum, porque para esta vamos eU 
e os pobres de espirito que ainda acreditam 
na medicina antiga, mas não ha de recolher- 
se á sua formosa e saudosa Piracicaba acom- 
panhado das saudades e coberto das bençãoS 
desta população que se levantou quasi una- 
nime, saudando seu advento como uma éra 
de paz e de esperanças, que infelizmente, nãa 
direi que não chegou ao Zenith, mas cujo 
occaso deixou apenas as trévas do desconhe- 
cido, e ameaça de uma tempestade medonhai 
que é a tempestade da bancarota. 

Si elle não fizer isto, si os seus ministro^ 
não se compenetrarem de que esta é a missão 
de gloria que o momento presente da nossa 
historia reserva a sou governo, é inútil es- 
tarmos aqui a fallar e, eu estar já extenuado 
pela idade, cançando a attenção do Senado 
com uma propaganda inútil, estando nós 
como tristes Cassandras, que nem siquef 
somos ouvidos por aquelles sobre cujos hom- 
bros pesa a maior responsabilidade do mo- 
mento presente. 

Sr. presidente, S. Ex. ouviu o honrado 
Senador pelo Rio Grande do Sul prova? 
daquella tribuna que o Congresso não tinb» 
autorisado o alargamento da bitola do rama' 
de S. Paulo na Estrada de Ferro Central. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Não era u?' 
gente. 

O Sr. Gomes de Castro—A prova de qu® 
não era urgente é que nós todos, ou quas' 
todos, temos ido a S. Paulo p a" aqueU® 
ramal como está. Entretanto, a obra esta s® 
fazendo. 

Senhores, as cousas, a meu ver, não vã® 
bem; e, quando cada um de nós tem * 
responsabilidade que lhe é própria, e todo» 
temos a responsabilidade commum do corp" 
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a que pertencemos, eu volto á questão que nos occupa.. e pergunto aos honrados Senado- 
si SS. BEx. acham-se autorisados pela 

instituição a preterir a lei que regula as 
reformas dos offlciaes do exercito e da armada, 
a melhorar aposentadorias e reformas, só 
Porque se allega que os oíliciaes reformados, 
'lhe solicitam essa graça, cobriram-se de ser- 
V|Ços, encaneceram vertendo o seu sangue, 
Segundo a phrase usual, aífrontando os tem- 
Poraes nos nossos navios de guerra e amea- 
Çados de perder a vida na conquista dos 
^duetos do inimigo ? 
.Quando isto fosse verdade, eu pergunto a,mda ao Senado si está convencido do que no 

•homento actual terá a verdadeira intuição 
üa sua enorme responsabilidade, abrindo os Cofres públicos, a pretexto de que a somma 
Qhe tiramos ó diminuta, como si nas circuin- 
stancias afflictivas em que nos achamos hou- 
resse somma que não fosse importante, 
houvesse despeza que se pudesse justificar 
Por motivos de sentimentalismo, pelo culto 
ha amisade, que ou respeito; que eu admiro, 
rnas serviços que foram recompensados, ami- 
gue que já foi bem paga pela estima do 
"lustre almirante ? 

Q Sr. Costa Azevedo—Não vale nada. 
0 Sr. Gomes de Castro — Vale tudo. No 

militar, senhores, não ó o soldo, não são 
estas vantagens que o olevão,que elle cobiça; 
® Primeiramente a estima e o reconhecimento 

6 seus concidadãos agradecidos; é o reconhe- 
"hento dos serviços pelo governo legal a 

quem elle serve ; e é depois as paginas da 
Jhstoria, que recolhem o seu nome, e o trans- 
uuttem ás gerações futuras, com o fulgor 

ühquistado nos dias das grandes luetas. 
^eço ao honrado Senador pelo Amazonas 

lh0 não supponha que o calor com que eu 
t hlo a liberdade de dirigir-me ao Senado, 
0 hha outro motivo senão o desejo de ver que 
j. Congresso enverede pelo caminho legal, 
j.hspeitando a competência dos outros poderes, 
stit ^-do a sua acção ao circulo, que a Con- 
nii çâo "ie traçou. Porque senhores não ha 
fav 'iue raais custo do que estar a recusar Vores aos beneméritos servidores da patria, 

o 'ia nada qàe mais vexe do que estas 
q®stões individuaes, porque por mais justa 

gp. Uo seja a opinião, pormais elevados que 
dir ■ os motivo3 della.vai sempre crear, não 
q h/ ressentimentos, mas antipathias, vai 

1 ebrar ás vezes relações adquiridas em 
M as melhores. 

.ihas o dever ó o dever; eu não seria digno 
o assento que nesta Casa me conferiram os 

van ■ Cúncidadâos,se não pugnasse pela obser- h0ia da lei, como tenho sempre feito, 
aut 0 tui o relator deste parecer. O seu 

Oh' pessoa muito competente e muito en- 

tendida nestes assumptos, não comparece ha 
dous dias, creio que por motivo justo ; mas 
eu dei um parecer semelhante na pretenção 
de ura homem que não cede em bravura e 
em serviços ao almirante Teixeira ; refiro-me 
ao gener.d José Joaquim de Magalhães. 

Foi um homem que começou a sua vida 
vertendo o seu sangue, não por figura de 
rhetorica, mas vertendo verdadeiramente 
o seu sangue, primeiramente na revolução 
de 1848 em Pernambuco, depois na guerra 
de Rosas e na guerra do Paraguay. Re- 
cebeu as maiores distineções ; teve o peito 
coberto de medalhas; subiu até onde era pos- 
sível subir, porque a compulsória o apanhou 
o foi reformato. 

Pois este oííicial veiu pedir um favor igual 
a este de que se trata ; eu fui o relator é dei 
parecer contrario, indeferi a pretenção e 
pedi ao Senado que a não votasse, embora a 
honrada Commissão de Marinha e Guerra ti- 
vesse suífragado essa pretenção, estendendo o 
favor que elle solicitava a todos os que se 
achassem em idênticas situação. 

Já vê o nobre senador que isto em mim não 
é um caso isolado, de favor ou desfavor ; é 
uma questão de doutrina. 

O Sr. Costa Azevedo—A situação não é a 
mesma. 

O Sr. Gomes de Castro—E' a mesma ; com 
a differença única de que alli era um official 
do exercito, aqui é um official de marinha, 
alli era um general talvez desconhecido do 
honrado senador, aqui trata-se de um homem 
que tema fortuna das relações de S. Ex., e, 
portanto, teve uma voz poderosa, que se le- 
vantasse para fazer vingar a sua pretenção, 
já tão valentemente apadrinhada pelo hon- 
rado senador pelo Pará, membro da Com- 
missão de Marinha e Guerra. O direito, 
porém, é o mesmo. 

Senhores, em ultima analyse, é preciso 
entrar na verdadeira doutrina. O Senado não 
pôde conceder destes favores ; e quando pu- 
desse não o devia fazer. A época é de diffi- 
culdades, é de penúria, e não é jurio que se 
aggravea situação do contribuinte, para me- 
lhorar a situação dos reformados. 

Tenho concluído. {Muito hem ; muito bem.) 
Ninguém mais pedindo a palavra, encer- 

ra-se a discussão, ficando a votação adiada 
por falta de numero legal. 

O Sr. Presidente—Estando adi- 
antada a hora e muito reduzido o numero 
dos Srs. Senadores, designo para ordem do 
dia da sessão seguinte: 

Votação em 2a discussão do projecto do Se- 
nado, n, 19, de 1896, considerando para todos 
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os effeitos a reforma concedida a 3 de feve- 
reiro de 1894 ao Yice-Almirante graduado 
José Luiz Teixeira, como si fosse Contra-Al- 
mirante graduado, a que tinha direito desde 
23 de novembro de 1893; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 23, 
de 1896, transferindo ao Estado do Maranhão 
diversos proprios nacionaes situados na ca- 
pital do mesmo Estado; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 24, 
de 1896, abolindo a revalidação do sello; 

Discussão dos pareeeres ns. 58 e 86, do cor- 
rente anno, opinando pela rejeição do veio do 
Prefeito do Districto Federal á resolução do 
respectivo Conselho Municipal que concede 
tres loterias de mil contos de réis. cada uma, 
á Irmandade do Santíssimo Sacramento da 
Cadelaria, como administradora do Hospital 
dos Lazaros e do futuro Asylo Gonçalves 
de Araújo e mantenedora da Repartição de 
Caridade para auxilio dessas instituições; 

3a discussão da proposição da mesma ca- 
mara, n, 17, de 1896, autorisando o Poder 
Executivo a conceder ao 2* oflicial da Admi- 
nistração dos Correios da Capital Federal, 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de li- 
cença com ordenado para tratamento de sua 
saúde; 

Discussão do parecer n. 97, de 1896, das 
Commissões de Justiça e Legislação e de Fi- 
nanças, opinando que seja indeferida a pe- 
tição em que Domingos Francisco Leite, 1° 
escripturario da Alfândega do Pará, alle- 
gando ter sido aposentado sem que o pedisse, 
nem fosse invalido, pede a sua reintegração 
no dito cargo; 

Discussão única dos pareeeres : 
N. 98, de 1896, da Commissão de Marinha 

e Guerra, indeferindo o requerimento do Al- 
teres graduado do Exercito, Christiano Pon- 
tes, pedindo ser reformado na effectividade 
daquelle posto ; 

N. 99, de 1896, da Commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo os requerimentos dos 
ex-Alferes em commissão João Tavares Bas- 
tos e Luiz da França e Oliveira reclamando 
contra o acto do Governo que os dispensou 
da commissão em que se achavam e que 
lhes tinha sido conferida por decreto de 3 de 
novembro de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 50 minu- 
tos da tarde. 

79a SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr, Manoel de Queiroz, vice 
'presidente. 

SUMMARIO— Chamada — Leitura c approvaçã» 
da acta — Expediente — Pareeeres — Discurò» 
do Sr. Costa Avevedo — Ordem do dia — Vc 
tação em 2a discussão do projecto do Senado, 
n. 19, do 1896 — Ia discussão do projecto do 
Senado, n. 23, de 1896 — Discursos dos Srs- 
Gomes de Castro e Gonçalves Chaves — Encer- 
ramento da discussão — Votação — Votaçã0! 
era 1" discussão do projecto do Senado, n. 2V 
de 1896— Discussão única dos pareeeres ns. 5S| 
e 86, de 1896 — Discursos dos Srs. Q. Bocayuva.j 
Thomaz Dellino e Coelho Campos — Adiamento! 
da discussão — Ordem do dia 22. 

Ao meio dia, abre-se a sessão, estando pre*J 
sentes os Srs. Senadores: Manoel de Queiroz.] 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sai" 
mento, Francisco Machado, Costa Azevedo, 
Antonio Baena, Justo Chermont, Manoel Ba* 
rata, Gomes de Castro, João Pedro, Benedicto 
Leite, João Cordeiro, José Bernardo, AbdoB 
Milanez, Almeida Barreto, João Noiva, Rosa; 
e Silva, João Barbalho, Rogo Mello, Leite e 

Oiticica, Messias de Gusmão, Leandro Ma- 
ciel, Rosa Júnior, Coelho e Campos, Severinf 
Vieira, Virgílio Damazio, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Q. Bocayuva, Lopes Trovão. 
Thomaz Dellino, GonçHvos Chaves, Fernando 
Lobo, Paula Souza, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulhões, Aquilino do Amaral, Joaqui® 
Murtinho, Vicente Machado, Arthur Abreu. 
Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro Bar 
cellos e Pinheiro Machado (45). 

Deixam do comparecer, com causa parti- 
cipada, os Srs.; Raulino Horn, Cruz, NogueiiV 
Accioly, Joaquim Pernambuco, Eugênio ( 
Amorim, E. Wandenkolk, Caiado, Generoso 
Ponce e Esteves Júnior (9), e sem ella, os Srs. 
Pires Ferreira, Coelho Rodrigues, Almino 
Aífonso, Oliveira Galvão, Ruy Barbosa. 
Lapér e Joaquim de Souza (7). 

E' lida, posta era discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sn. 1° Secretario dá contado seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 
Tres do 1° secretario da Gamara dos Depu- 

tados, datados de 20 do corrente mez, remet- 
tendo as seguintes 

PROPOsições 

N. 23— 1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uníco. Fica concedida a D. Luiz* 

Etchebarne, viuva do Capitão de Fragata Fei" 
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^ando Etchbarne, a pensão annual de um 
0nto 6 duzentos mil réis,em attenção aos ser- 
mos prestados por esse official como pratico- 

flor da Armada Nacional, revogadas as dis- 
posições em contrario. 

lSQRmara ^os DePutados, em 20 de agosto de °"v.~Arthur César Rios, presidente.—Can- 
de Oliveira Lins de Vasconcellos, Io se- 

fetario.—Augusto Tavares de Lyra, 3", se- 
ctário, servindo de 2'.—A' Commissão de 

1 danças. 

N. 24 — 1896 
p jmenãas appr ovadas pela Camaradas Depu- 

tados ao projecto iniciado no Senado,que rc- 
organisa o Tribunal de Contas. 

dpf0 a^- 10 in fine' Accrescente-se: «e sobre eiegaeias fiscaes no estrangeiro.» 
o• ,1 do § Io do art. 1.0 Accrescente-se 

oemissivel ad nutum,» 
As matérias dos ns. 1,2 e 3 do § 1" passam 
Constituir números do § 3o. 
Ao n. 3 do § 1" do art. lü. Supprimnm-se 

.ji Poiavras; «cabem-lhe os predicamentos dos 
oectoresdo Tribunal de Contas: Como estes, 
Perdera ologar por sentença e». 

Y § 2° do projecto passa a numerar-se§3°. 
.0 art. 1°, § 2°. Substituam-se pelo se- 

exí"!-'' «Para 0 serviço do mesmo Tribunal trp Pra um quadro de pessoal, composto de 
sub-directores, um secretario, 14 los es- 

'pturarios, 14 2'", escripturarios, 16 31'8 es- 
r 'P^rarios, 10 4»» escripturarios, um carto- 

um ajudante e quatro contínuos.» 
Y § 3" passa a ser numerado § 2". Ao § 3.1 jq art. 1» accroscente-se in fine do 

Primeiro período: 

inoi?'? sent(in?a 116 incapacidade physioa ou 
Sen 1 Avidamente provada e julgada pelo aclo no que for applicavelo que determina 
(1 

n- V da lettra C do art. 22 da lei n. 221, 
twj 6 março de 1894, ouvido o represen- 
hal 1 ^inisterio Publico junto do Tribu- 
Co de Contas, a quem ficam attribuidas as 
an [Petencias por essa disposição concedidas irocurador Geral da Republica.» 
5^° mesmo artigo. Substituam-se os §§ 4°, 
dim t' Pe'0 seguinie: «Paragrapho. Os sub- 
soh es 6 lnais empregados do Tribunal 
es em Semeados na forma estabelecida para empregados do Thesouro da mesma cathe- 
seerof6 denominação, precedendo, quanto ao 
^hnal PrüPosta do presidente do Tri- 

Art. l»§8<>. Substitua-se pelo seguinte: 

o em aPosentadoria do presidente, directores 
Se-h e®aí'03 d0 Tribunal do Contas regular- ~ a Pda legislação de Fazenda,» 

Ao § S' do art. Io in fine substitua-se : 
«Supremo Tribunal Federal» por «Senado 

Federal». 
Ao mesmo artigo accrescente-se : «Para- 

grapho. Os vencimentos dos directores do 
Tribunalde Contas serão de 15:000$ por anno, 
tendo o Presidente uma gratificação addicio- 
nal de 3:000$. Os mais empregados percebe- 
rão vencimentos iguaes aos que percebem os 
empregados de igual cathegoriae denominação 
do Thesouro ; o secretario terá vencimentos 
de sub-director. 

Suppriraa-se a tabella annexa. 
Art. 2", § 2°, n. 1, lettra d, substitua-se 

pelo seguinte : 
«Verificar a idoneidade legal das finanças e 

cauções que devem prestar todos os que arre- 
cadarem, applicarem ou conservarem sob 
sua guarda e administração dinheiros, valo- 
res e bens pertencentes á Republica, seja 
qual for o Ministério a que pertençam e re- 
presentar contra as irregularidades encon- 
tradas .» 

Art. 2.° Substitua-se a lettra y do n. 2 
pelo seguinte : 

«Dar conta annualrnente, em relatório 
dirigido ao Congresso, dos serviços a seu 
cargo.» 

Ao art. 2°, § 2r', n. 3, depois das palavras 
—despacho fundamentado, accrescente-se: — 
dentro de 10 dias. 

O § 3° do art. 2o seja assim substituído : 
«Si o Ministro ordena lor julgar que a co- 

brança do imposto ou a despeza ordenada e 
não registrada deve ser executada, submet- 
terá o caso ao Presidente da Republica, era 
exposição escripta nos mesmos papeis onde 
constar o despacho fundamentado de que 
trata o n. 3. 

Si o presidente ordenar por despacho que 
os alludidos actos sejam praticados, o Tri- 
bunal os registrará sob protesto, dando de 
tudo conhecimento detalhado ao Congresso 
no relatório annual de que trata o n. 2, lettra 
g, do art. 2''. 

Ao art. 2\ § 6°, accrescente-se : «As despe- 
zas feitas em período do guerra ou estado de 
sitio 

Accrescente-se onde convier; «Em nenhum 
caso ó licito ao Tribunal entrar no mereci- 
mento intrínseco do acto. nem na utilidade 
ou opportunidade da despeza.» 

Ao mesmo artigo, § 93, accrescente-se: «Não 
cabendo ao Tribunal o conhecimento do fim a 
que se destinam.» 

Ao n. 3 do art. 3" accrescente-se:«Paragra- 
pho único. A competência conferida ao Tri- 
bunal por esta disposição em sua Ia 

parte nãoprejudica a dj Governo e seus agen- 
tes, na fôrma da 2l parte do art. 14 da lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894, para or- 



88 ANNAES DO SENADO 

denar immediatamente a detenção provisória 
do responsável alcançado, até que o Tribunal 
delibere sobre a dita prisão, sempre que as- 
sim o exigir a segurança da Fazenda Nacio- 
nal.» 

Gamara dos Deputados, 20 de agosto de 
1896.— Arthur César -Rtos,presidente.—Cân- 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos, 1" se- 
cretario.—João Coelho G. Lisboa, 2o secre- 
tario.—A' Commissão de Finanças. 

N. 25—1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Poder Executivo é autorisado a 

modificar o contracto existente com a Com- 
panhia de Estradas de Ferro do Norte do 
Brazil, para o fim de admittir que seja depo- 
sitada, no exterior — e á disposição do Go- 
verno — a importância total do capital rela- 
tivo ás concessões da mesma companhia, 
comtanto que : 
а) o Governo nenhum compromisso assuma 

perante portadores de empréstimos; 
б) os juros continuem a ser em papel- 

moeda, á mesma taxa e pagos á companhia ; 
c) os reembolsos sejam feitos, no paiz, á 

companhia, á medida das necessidades desta 
e à taxa cambial previamente combinada, 
sendo também estipulada a taxa de cambio 
para o calculo do deposito ; 

d) as quantias reembolsadas.que não forem 
despendidas no exercicio.não vencerão juros 
até que a companhia prove tel-as empregado 
de accordo com o contracto. 

Art. 2.° A presente autorisação só se fará 
effectiva si os ônus a que ficar sujeito o Go- 
verno não excederem aos estabelecidos no 
contracto actual. 

Paragrapho único. Na hypothese deste ar- 
tigo,o Governo poderá prorogar o prazo para 
conclusão*das obras, até 31 de dezembro de 
1898. 

Art 3.° Revogam-se as disposições em con- 
trario. 

Gamara dos Deputados, 20 de agosto de 
1896.—Arí/mr César Rios, presidente.—Can- 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos, 1"secre- 
tario.—João Coelho G. Lisboa, 2o secretario. 
—A' Commissão de Obras Publicas e Empre- 
zas Privilegiadas. 

Do mesmo Sr. Io secretario e de igual data, 
communicando que foram adoptadas por 
aquella Gamara as emendas do Senado ao 
projecto que marca o dia 3 de dezembro do 
ultimo anno da legislatura para proceder-se 
á eleição geral de Deputados e Senadores ao 
Congresso Nacional, e que naquella data 
foram os autographos do referido decreto 

legislativo enviados ao Sr. Presidente da 
Republica, afim de o sanccionar.—Inteirado. 

Do padre Walfredo Leal, datado de 29 de 
julho proximo passado, communicando que, 
tendo a Assembléa Legislativa do Estado da 
Parahyba acceitado a renuncia que fez o 
Sr. Dr. Álvaro Lopes Machado, do cargo de 
presidente do referido Estado, continha elle 
na respectiva administração no caracter de 
Io vice-presidente.—Inteirado. 

Do Sr. Rayinundo Arthur de Vasconcellos, 
datado de 1 de julho proximo passado, com- 
municando que naquella data, perante a 
Gamara Legislativa, prestou o compromisso 
legal e assumiu o exercício do cargo de 
governador do Estado do Piauhy, para quo 

, foi eleito.—Inteirado. 
Requerimento da Associação Commercial 

de Maceió, Estado das Alagoas, em que pede 
a intervenção do Congresso Nacional, afim de 
ser garantido o transporte, principalmente 
para os portos do Sul, dos productos do 
Estado, agora que vae ser restabelecido o 
serviço da cabotagem nacional e quasi nullo 
é o que presta o Lloyd Brazileiro.—A' Com- 
missão de Commercio, Agricultura, Industria 
e Artes. 

O Sr. 2" Secretario lê e ficam sobre a 
Mesa, para serem discutidos na sessão se- 
giunte, depois de impressos no Diário do 
Congresso, os seguintes 

PARECERES 

N. 101 — 1896 

Redacção final das emendas do Senado á pro- 
posição n. 13, de 1896, da Gamara dos Depu- 
tados, que fixa as forças de terra para o 
exercício de 1897 

Ao § Io do art. 1" — Substitua-se pelo se- 
guinte: 

§ 1." Dos oíüciaes das differentes classes do 
exercito, do accordo com as leis vigentes. 

Ao art. 2°—Depois das palavras modifica- 
ções estabelecidas, accrescente-se : no decreto 
n. 10,226, de 30 de abril de 1889, e o mais 
como está. 

Ao paragrapho único do art. 2o— substi- 
tua-se pelo seguinte: 

Paragrapho único. No Districto Federal, 
caberá ao Secretario da Justiça e Negócios 
Interiores a attribuição que, pala raodilicação 
2a do art. S» da lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892, é deferida aos governadores ou pre- 
sidentes nos Estados. 

Ao art. 4°. Substitua-se pelo seguinte -. 
«As praças que, lindo sou tempo de ser- 

viço, se engajarem por tres annos, receberão, 
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erti dinheiro, o valor das peças do fardamento 
lue, pela legislação vigente, são distribuídas 
aos recrutas^tendo direito a igual favor si, 
JP0s os tres annos, reengajarem-se pol- 
uais dous.» 
, Ao art, 5o. Accrescente-se, depois da pa- 
avra—percsSênTo—as seguintes: assim como os voluntários. 

Ao art. ô». Supprima-se. 
Accrescente-se onde convier. 
«Art. Os claros produzidos no exercito 

erao preenchidos por voluntários, á vista do 
'fposto no art. 87 da Constituição, e, na 

g fa delles, por contingentes fornecidos pelos 
stados e Districto Federal, na seguinte pro- 

ij^Ção, deaccordo com o estabelecido no n. (5 

l89^rt' c^a n' ^ jane^ro 

Estados Deput. Con. 
Sazonas  4 177 
í>ra  7 310 
X^anhão  7 310 
c'

auhy  4 ]77 
fc  10 443 
p 0 Orando do Norte  4 177 

arahyba  5 22! 
A?rnambuco  17 753 
S'af.0as  6 260 
BahkPe  4 177 
p, "Ia/ •  22 974 

Santo  4 177 
S j4® Janeiro  17 753 
pLV^lo  22 974 
Sanf^  4 1^7 
feio n Catharina  4 177 
Min. randQ do Sul  16 708 
GqJ s Geraes  37 1.638 
Mattn A  4 177 

Bis. ?ros!50  4 177 ricto Federa]  10 443 
Somma  —  

212 9.386 
Iggg^das Commissões, em 20 de agosto de 
noei ^ Goulart,—J. L. Rego Mello.—Ma- 

Uarata. 

N. 102-1896 

do igQn5®0 d uai do projecto do Senado, n. 17, 
detui ■, determinando quo o Thosouro Fe- 
tes ^'^umirá a responsabilidade doa bilhe- 
8<tiD^rÍOS em cirou^Çd0 6 regulando a 
•hoecia Uçao destes e o resgate do papel- 

ítresso Nacional decreta: Con 
1 .> 

Botisabii-i' 0 Thesouro Federal assumo a res- 
act .d0 exclusiva dos bilhetes banca- ualtaente em circulação, passando a 
^oado v, iv 

pertencer-lhe os lastros depositados em ga- 
rantia dos mesmos bilhetes. 

Paragrapho único. Fica extincta a facul- 
dade emissora concedida a instituições ban- 
carias por leis anteriores e concentrada no 
Banco da Bepublica do Brazil pela lei de 23 de 
setembro de 1893; bem assim o direito exclu- 
sivo de emissão de notas ao portador, confe- 
rido ao mesmo Banco pelo art. 15 da citada 
lei de 23 de setembro do mesmo anno. 

Art. 2.° O Governo substituirá os bilhetes 
bancários ora em circulação, por notas do 
Thesouro Federal. 

Art. 3.° O Governo procederá gradual- 
mente ao resgate do papel-moeda com os se- 
guintes recursos: 

a) producto da venda das apólices actual- 
meute existentes no Thesouro, lastro das 
emissões bancarias; 

■ bj Prestações annuaes com que o Banco da 
Republica entrar para o pagamento de sua 
divida ao Thesouro, na fôrma e condições 
que, de accordo com o Banco, o Governo fixar 
para a liquidação da mesma divida; 

. c) consignação annual decretada para esse 
fim no orçamento. 

Art. 4.° Fica o Governo autorisado a rever 
os estatutos do Banco, pondo-os de accordo 
com a presente lei e fazendo nelles as modi- 
ficações que julgar convenientes; 

Paragrapho único. O Banco da Republica 
do Brazil entrará no regimen commum logo 
que o seu debito para ' com o Thesouro, in- 
clusive a emissão de bônus, ficar reduzido á 
quarta parte do actual. 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 20 de agosto de 1896. 
Gil Goulart. — J. L. Rego Mello. — Manoel 
Barata. 

O Si*. Costíi Azevedo—Sr. Pre- 
sidente. começarei fazendo uma confissão á 
Casa, e é que muito esforço vou empregar 
para manter-me de um modo que não destoe 
do dever, que é preciso cumprir,de respeitar, 
não só o Senado, como também um tribunal 
de alta magistratura,no Estado que ainda re- 
presento. 

O Sr. Francisco Machado —Tribunal que, 
infelizmente, não ss tem sabido collocar na 
altura devida. 

O Sr. Costa Azevedo — O Senado está 
hoje sciente, e não pôde deixar de estar per- 
feitamente convencido, da improba adminis- 
tração que teve o Estado do Amazonas no 
período em que exercitou o Poder Executivo 
daquolle Estado o Sr. Capitão Eduardo Ri- 
beiro. 

Seguramente, não pôde haver mais duvida 
de que tudo quanto aqui asseverei ó exacto, 

U 
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porque documentos da melhor procedência 
foram já publicados. 

O Sr. Francisco Machado — Só os cègos e. 
os surdos poderiam duvidar. 

O Sr. Costa Azevedo — Não ha muito 
tempo que, ao receber um telegramma dos 
políticos daquelle Estado, chefes dos partidos 
colligados em opposição a essa administração, 
que nunca conheceu o que era o dever de 
obdecer á lei, eu vim á tribuna ler esse tele- 
gramma, no qual os dignos chefes desses par- 
tidos pediam-me conselho sobre o modo por 
que deviam portar-se deante dos aetos atten- 
tatorios da liberdade e dos direitos da maioria 
dos cidadãos residentes no Amazonas, que 
soffriam atrozmente nas suas liberdades e 
regalias políticas. 

Fizeram-me elles então duas perguntas 
distinctas: 

A primeira, era se deviam recolher todos 
os diplomas eleitoraes do partido, com o flm 
de remettel-os ao Poder Executivo da Repu- 
blica, porque de nada valiam já esses di- 
plomas para o exercício do direito político, e 
porque assim davam também prova evidente 
ao Governo Federal de que a maioria do povo 
daquelle Estado protestava contra a indilfe- 
rença o mesmo Governo Federal para com 
aquella desgraçada situação. 

A segunda pergunta,erasi,anãose adoptar 
essa resolução, deviam elles, como achavam 
que era natural, lançar-se na revolta armada 
para bater o Governo do Estado e reivindicar 
o domínio da lei coneulcada por esse Go- 
verno. 

Assegurei ao Senado que havia telegra- 
phado aconselhando a calma e, ainda mais, 
pedindo que não usassem da primeira idéa 
de remetterem os diplomas ; que os conser- 
vassem, e que ainda uma vez, nas próximas 
futurai eleições que se hão de realizar em 
dezembro verificassem se esses diplomas 
eram ou não um titulo para o exercício do 
direito do voto. 

O Senado sabe.pelos documentos publicados, 
qual foi essa administração que, felizmente, 
tevo termo no dia 23 de julho proximo pas- 
sado. 

Si o Senado sabe, pelos documentos já pu- 
blicados, qual foi essa administração, melhor 
o devem saber os juizes do Tribunal Superior 
do Amazonas, porque, do mesmo logar, 
sabiam dia adiaquaes os excessos praticados 
pelo governador de então, Capitão Eduardo 
Ribeiro ; sabiam, dia a dia, que não restava 
ao povo, que não se havia filiado ao partido 
do Governo, garantia alguma de justiça ; 
sabiam, dia a dia, quaes os actos da mais des- 
macarada improbidade desse governador, dos 
quaes o Senado teve a prova completa pelo 
mappa que apresentei e que sahiu, com o 

O SENADO 
     

meu discurso de 23 de julho, publicado F 
Diário do Conç/resso, de hontem. 

Pois bem, esse Tribunal Superior do AnF 
zonas, que conhece mais do que eu... 

O Sr. Joaquim Sarmento — Mais do qF 
qualquer de nós. 

O Sr. Francisco Machado — Com certezi 
deve conhecer mais do que eu. 

O Sr. Costa Azevedo — ... que conhec 
mais do que qualquer representante do AnF 
zonas esses factos, deu a cópia mais evidont' 
do que podem esperar os cidadãos que te 
nham sua liberdade e seus direitos violados 
quando, por virtude da lei, e como unie1 

recurso, tenham de recorrer a esse tribunal' 
Reuniu-se o tribunal, fazendo parte deUe 

ó preciso dizel-o, um joven bacharel que, W 
dous annos e meio, foi aqui delegado de poP 
cia, quando apenas sahidoda Academia Livr 
desta Capital, sendo exonerado desse carg" 
de inteira confiança do chefe de policia, pof 
que, como ninguém ignora, não soube IF' 
ver-se de modo correcto, como era de ei 
perar de uma autoridade publica. 

Neste tribunal tem assento o joven a qjj .; 
alludo, oSr. ür. Guido de Souza, cunhaíji 
do actual governador de facto, mas não 
direito, o tenente Filelo Pires Ferreira, ia . 
para alli somente para obter a nomeação e 
juiz de direito, e immediatamente a proint 
ção de desembargador, como teve-a pelo 
governador, afim de poder, com mais desetfl 
baraço, o novo governador, de facto 
não de direito, agir de conformidade com ^ 
seus interesses e com os de seus amigos. ^ 

Como disse, reuniu-se esse tribunal. P^' 
que ? Peço permissão para ler o que vej 
publicado no Diário Official do Amazonas, F 
dia 23 de julho, momentos antes da entreín 
do governo ao tenente Fileto. Tem por titmj 
o noticiário desse jornal « Manifestação h0» 
rosa». Vejamos qual foi essa manifestação "J 
tribunal que, pela Constituição, tem a att'1 

buição de julgar os actos do ex-govern:ido'i 
bem como dos actos do Governo actual, P 
que entenda com a administração e com jc 
direPos olfendidos dos cidadãos residen'6' 
naquelle Estado. Eis o que diz o jornal : 

«MANIFESTAÇÃO HONROSA 

Hontem o Exm. Sr. Dr. Eduardo Ribe'''; 
Governador do Estado, foi apresentar s11'" 
despedidas ao Superior Tribunal de 

Tomando assento á direita do Presidem' 
oExin. Sr. Desembargador Villar Coutiimj 
aberta a sessão, e depois de lida a actmJ 
Dr. Çerdigão, Juiz de Direito da Capital. c0|j 
assento no Tribunal, pediu a palavra e dep 
de _ proferir algumas phrases congraíV b 
torias, propoz que fosse consignado na a" 
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voto de louvor ao Ex. Sr. Dr. Eduardo 
«''beiro pela .maneira criteriosa com que ad- 
Ininistrou o Estado do Amazonas. 

Posta em discussão a proposta, fallaram 
sobre ella os Exms. Srs. Desembargadores 
pliz Duarte, Miranda, Assumpção Menezes, 
^u'do de Souza e o Juiz de Direito, com as- 
^ento no Tribunal, Dr. Menelio Pinto, 
Poiando-a ; fallando por flm o Presidente do 

■^'bnnal. Desembargador Yillar Coutinho, e 
^opondo que se suspendesse a sessão em 
^onsideração á visita de S. Ex. o com um 

oto de saudade á sua administração próxima 
nndar-se e que o Tribunal encorporado 
opopanhasse S. Ex. até á porta da rua. 

. Manifestação como esta honra a quem as 
z e a. quem as recebe. » 

o O Sr. Francisco Machado—Veja o Senado 
lue de um Tribunal destes podem esperar 
Sequiosos de justiça. 

t ° Sri,- Costa Azevedo—Verdade tão accen- 
jamais se proferiu emoccasião alguma! 

manifestação honra aos que a fizeram e 
IfiQ a recebeu. 

bn? ®11" Francisco Machado—E' uma retri- 'Çao de serviços. 

são Sl1, CoSTA Azevedo—Os que a fizeram 
nu 

0 Producto da fraude a mais accentuada, 
fez esse Govmmo, por meios insidiosos, 
reftPassar a lei da reforma constitucional, cuja 
ao trraa c!eu amPl0S poderes ao governador, 
demutP0, 0 s" Por acluella occasião, para 
"Qrni 08 magistrados que não tivessem já 
apn P d0 0 tempo de aposentadoria, e para 
(]an(i"ntar qualquer magistrado do Estado, 
bom também autorisação ampla para car

aear quem quer quo seja para todos os 
«os da magistratura do Estado. 

(ia Severino Vieira—Está ahi o motivo 
^ Mudado, {riso.) 

íi,].?11. Costa Azevedo—Tamanha immora- 
O' ainda que o governador fosse um lio- 

ant^ .mais pura probidade e dos melhores 
em 0I1dentes, só era cabível em uma situação 
eram •os oaracteriscos mais pronunciados Po

Sgi 
a.improbidade e as tendências, já im- 

tadu^
eis de serem retrahidas da justiça es- 

os ' Para a pratica constante, onde todos 
Se 08 fiue se possam imaginar se faziam e 

pazem sentir. 

tfienta ^essa natureza,repetidos irapudente- 
aPoiai na.S0vernança publica dos Estados, 
poe,n .' simplesmente, a opinião dos que sup- 
ções vína,iaptaveis ao nosso paiz as institui- 
r^Jfntes. quando a culpa ó exclusiva- 

^ dos que a servem mal. 
V. jv11- Francisco Machado — Console-so 
é ori»!*' íiUe 0 caso do Tribunal do Amazonas 

smal; o exemplo não se reproduzirá, 

O Sr. Costa Azevedo—Assim seja, que tal 
immoralidade não seja praticada era parte 
alguma de nossa Patria. 

O Sr, Francisco Machado—Estou bem con- 
vencido que não. 

O Sr. Costa Azevedo—Sr. Presidente, com 
que desanimo não devo eu achar-me, não ob- 
stante a minha indole, deante de facto tão 
grave, occorrido no Estado que ainda repre- 
sento, e em um tribunal do ultima instância, 
a que teem necessariamente de recorrer os 
infelizes amazonenses que não se deixaram 
arrastar pela improbidade governativa, ás 
fileiras dos criminosos que apoiam essa ad- 
ministração por um modo singularmente 
triste 1 

Com que desanimo, Sr. Presidente, não 
devo dirigir-me aos meus amigos políticos, 
que são contra a administração actual, tendo 
sciencia [ elo biario Official de que nem o 
tribunal de ultima instância, o tribunal judi- 
ciário, está livre da accentuação geral da- 
quello Estado, onde não ha moralidade por 
qualquer lado que se encare a sua adminis- 
tração ! 

Acaso será agora opportuno dirigir-me a 
esses amigos dizendo-lhes que rejeitem os 
diplomas, por que estes não podem produzir 
effeito algum na eleição popular ? 

Ou então aconselhal-os a que se atirem á 
revolta, porque não podem recorrer ao único 
tribunal que podia fazer justiça ? 

Não podem recorrer a esse tribunal, porque 
elle é tão venal, é tão criminoso, è tão pouco 
digno da confiança publica, como foi o Go- 
verno que recebeu essa manifestação do mes- 
mo tribunal. 

A minha opinião,Sr. Presidente, se pudesse 
lá ir, seria lançar-me á revolta, conquistar o 
direito conculcado todos os dias, lançar-me 
á revolta para reivindicar o bom nome do 
Estado do Amazonas. Mas, não posso fazel-o, 
não posso lá ir e não hei de aconselhar aos 
meus amigos um movimento armado, fi- 
cando eu longe dos perigos assim arrastados. 

Esta declaração, porém, não destoa dos 
sentimentos que aqui tenho manifestado, de 
que não sou revoltoso. Não seria uma re- 
volta contra a Patria, não seria uma revolta 
contra as autoridades constituídas da Repu- 
blica; seria a revolta contra os criminosos, 
e isto, creio, que é até um direito do povo 
offendido, revendo e submettendo á lei os 
criminosos que se apoderaram dos cargos pú- 
blicos. 

Seria um auxilio aos meus amigos, que lá 
estão, os quaes, si me quizessem ouvir,acom- 
panhar-me-hiam na revolta, provando que 
queríamos sustentar as instituições, que que- 
ríamos vel-as perfeitamente consolidadas e a 
nossa Patria respeitada pelo estrangeiro, pelo 
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modo por que as leis são executadas entre 
nós. 

O povo do Amazonas, a grande maioria que 
eonstitue os dous partidos eolligados, será 
perfeitamente justificada si accaso se iançar 
á revolta para expellir de sua administração 
executiva e judiciaria esses criminosos que 
se apossaram, como piratas audaciosos,do Go- 
verno Executivo e do Poder Judiciário do 
Estado. 

Não posso ser tido como revoltoso, porque 
todos sabem o que é uma administração im- 
proba, despotica e desconhecedora de todos 
os deveres inherentes á observância da lei e 
à pratica da justiça. 

Sr. Presidente, fiz o mais que foi possivel 
por conter-me;' um esforço muito superior 
aos que algumas vezes tenho feito para não 
exceder-me, e isto de algum modo já reper- 
cutiu em meu physico, pirque acho-me 
abatido. 

Mas era mister respeitar esta Casa, ao dar- 
lhe contada infelicidade do Estado que ainda 
represento, oecasionada pelas autoridades a 
quem tenho me referido. 

Vou sentar-me. fazendo votos para, si pos- 
sível, algumas insinuações sejam dirigidas 
áquelle Estado pelo actual Presidente da Re- 
publica. .., 

O Sr. Francisco Machado— Elle chama a 
tudo isso intervenção. 

O Sr. Costa Azevedo—... sem impor- 
tarem um ataque ao art. 6° da Constituição, 
porque essas insinuações a que elle allude... 

O Sr. Francisco Machado—Clame V. Ex. 
como quizer; elle considera tudo como inter- 
venção e allega que não está regulamen- 
tado o art. 6.° 

O Sr. Costa Azevedo—... creio que poderão 
ser feitas de ura modo tanto quanto possivel 
de conselhos mesmo particulares. 

Meu fim. vindo á tribuna, seguramente é 
menos profligar todas estas immoralidades do 
que ver si ainda é tempo de accordaro somno- 
lento Presidente da Republica, trazendo-o ao 
campo de suas promessas do manifesto de 15 
de novembro de 1894: governar com a 
lei, praticar a justiça, fazer tudo quanto pos- 
sível para trazer a harmonia aos brazileiros 
divididos profundamente era dous terrenos 
antipathicos. 

S. Ex., pois, si acaso o narcótico que to- 
mou ha muito, já tem produzido os maiores 
effeitos ; S. Ex., accordado ou ainda s >mno- 
lento, se quizer praticar um acto raeritorio, 
deve dirigir-se ao actual governador, de facto 
não de direito, e só por isto admitto a possi- 
bilidade de um homem de bem; quando no 
Poder Executivo da Republica, dirigir-se a 
quem não é Governo de direito; mas ó para 

evitar mal maior, para evitar a explosão i 
desespero. 

S. Ex. não teria pelo menos minhas ce» 
suras na occasião, si se dirigisse ao Sr. te 
nente Fileto, essa criança na phrase d' 
art. 40 da Constituição do Estado, para qiF 
empregando os meios compatíveis com a I® 
faça que o Poder Judiciário ali seja um podtf 
honesto e consciente do dever, que de raoo' 
nenhum pôde ser esquecido, de exercita1 

suas funcções de accordo com a pratica dl 
justiça e do direito. 

O Sr. Francisco Machado—E'realmei^ 
para lastimar que entre tantos não houvess' 
um, de caracter, que impugnasse tal roso| 
lução! 

O Sr. Costa Azevedo— Sr. Presidente, i®j 
felizmente, nada pude fazer em beneficio d 
Estado que elegeu-me, sem que houvesse s» 
licitado tal honra, nem soubesse que me teni 
cionavam dal-a. Infelizmente, nada pude faz® 
e nada poderei até os últimos momentos d" 
mandato, porque não tenho a força politi^ 
necessária para trazer a um bom camini>®; 
quem podia praticar actos que levasse»1 

aquelle Estado a condições menos precária3; 
Sr. Presidente, e como eu me preso de se' 

catholico apostolico romano consciencioS"; 
embora muitas vezes tenha me desviado d»- 
preceitos da Igreja, faço votos ao Todo Ppdvj 
roso para que se condôa de meus concid3' 
dãos e dos vossos, Srs. senadores, que s:; 
achara, desde o dia em que, no Amazon1» 
subiu ao poder o Sr. Eduardo Ribeiro, O9' 
condições mais aíllictivag, desamparados i»! 
teiramente ao abrigo da lei e da justiça. 

Tenho dito. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 2a discussão do projecto djj 
Senado, n. 19, de 1896, considerando 
todos os effeitos a reforma concedida a 
de fevereiro de 1894 ao vice-almirante g^J 
duado José Luiz Teixeira, como si fosS. 
contra-almirante graduado, a que tinha » 
reito, desde 23 de novembro de 1893. , j 

■ E' posto a votos e rejeitado em escruti111 

secreto por 26 votos contra 16. 0«| 
Ia discussão o projecto do Senado, n. -í 

de 1896, transferindo ao Estado do Maranl"? 
diversos próprios nacionaes situados na cal» 
tal do mesmo Estado. 

Entra em discussão. 

O Si*. Gomes de Castro (1)^ 
Sr. Presidente, vou dar ao Senado algun' 
informações sobre o projecto que acaba 

(1) Não foi rovisto polo orador. 
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®e1, submettido á discussão, para que não se 
Pense que vamos despojar a União de prédios 
ine são necessários aos seus serviços. 

Um Sr. Senador — Em todo caso valem 
Uniria cousa, não ? 
9 Sn,. Gomes de Castro—Ouga-me, V. Ex. 

8 laça depois as observações que entender. 
9 Primeiro prédio que o projecto faz trans- 

enr ao Estado do Maranhão, ó o conhecido 
Per-Palacio—, porque era residência dos 
Ptigos presidentes, e hoje ó a dos Governa- 
ores do Estado, onde também teera sua se- 

ntaria. 
Este proprio já é de posse do Estado, em 

'rtude do aviso de 21 de julho de 1890. 
^ " projecto não faz senão legitimar esta 
Pnsse. [Apartes.) 

Eu peç0 a attenção dos honrados Senadores, 
P°rque tenho grande interesse em conquistai- 
s seus votos a favor de uma pretenção, que 
8 Parece justíssima, 

tas Primeiro prédio já está na posse do Es- 0°. em virtude de ura acto do Poder Exe- 
ntivo.oqua^ aliás, no meu humilde conceito, 

jA0 tem competência para transferir pro- 
r ios nacionaes. O projecto vem, pois, apenas 

^tiinap uma posse já effectiva. 
p i segundo prédio é onde funccionava a 
v.'

aÇão do Districto, que foi extineta, em 
Eai i e 'En nova organisação judiciaria do tado, e onde íuncciona actualmente o Su- 
g rior Tribunal de Justiça do mesmo Estado, 
CntH e^iste também a secretaria, da Junta mmereial. Está, portanto, na posse do 
Dnri ' ^eS(1e a Slla organisação definitiva ; é 
stit ■ 0'0 prédio de que, nos termos da Con- 
tfl çã,0> a União não precisa, porque o en- "ou desde a existência do Estado, ao ser- 

r?+ He. 
ga '-erceiro prédio é onde funccionava anü- 
Um ente a Repartição de Policia, que era 
sti;,serviço geral, e que, cm virtude da Con- 
aU; passou para o Estado. Funcciona 
cia a ^.ePartição do Policia; e, por consequen- 
Po;esta também nos termos da Constituição, 
e lhe nelle funcciona um serviço d_o Estado, 
aS iPrédio fllb é necessário á União; tanto 
hist"1 ^Ue 110 annexo a0 Relatório do Sr. Mi- 
flead da Eazenda, estes prédios estão clüssi- uos como não sendo necessários á União, 
(w^arto, finalmente, é um edifício em 
do&ão, que. era destinado para palacio 
safja

lsP0> mas cuja construcção está paraly- 
Èstat6 ameaçando ruina. Passando para o 
do jv, ' 0 edifleio será concluído, a beneficio 
eotiat mo Estado. E' o proprio nacional era 
do p.^cção que substituiu o antigo palacio 
■ÍCSüit P0 110 Maranhão, que era o edifleio dos 
•Jcsta ' 6 (lue fera confiscado pela expulsão 
Porh ?rdem dos domínios de Portugal, e, nto, proprio nacional, em virtude do 

confisco decretado pelo governo de D. José I 
contra as ordens de jesuítas. Passando para 
0 Estado do Maranhão não se prejudica a. 
União, porque não ha nelle nenhum serviço 
estabelecido pertencente á União, como não 
ha em nenhum dos outros. 

Este' projecto está nos mesmos termos de 
outro projecto, que hoje é a lei n. 225 A, de 
1 de dezembro de 1894, iniciado nesta Casa 
pelo honrado Senador o Sr. Leopoldo de Bu- 
lhões, sanccionado pelo actual Presidente da 
Republica; e adennto isto, porque esta con- 
sideração me parece muito importante para 
orientar o Senado, e ao mesmo tempo, vae 
também com endereço ao Sr. Presidente da 
Republica. 

Portanto, espero da benevolência do Se- 
nado que approvarà este projecto. á vista da 
justiça em que elle se funda ; e igualmente 
que elle merecerá o apoio da Gamara dos 
Deputados e a saneção presidencial, como me- 
receu o projecto aqui iniciado pelo honrado 
Senador por Goyaz, porque foi cortado pelo 
mesmo molde. [Apartes.) 

Quando se discutir o vèto sobre o projecto 
relativo á Santa Catharina e ao Pará, eu 
direi o que se me offerecer. Si o honrado 
Senador que me interrompeu estudar o or- 
çamento, verá que o Maranhão é o Estado 
que menos gasta hoje. 

O Sr. Francisco Machado. — Menos gasta 
o Amozonas. 

O Sr. Gomes de Castro. — Ora, o Ama- 
zonas tem tanta cousa ! O Maranhão até 
gasta pouco no Diário do Congresso, porque 
raras vezes algum de nós toma aqui a pa- 
lavra. 

Julguei necessário, Sr. Presidente, apre- 
sentar estas considerações perante o Senado, 
para que elle as tome na consideração que 
merecerem. 

O Sr. Gonçalves Chaves (*)— 
Sr. Presidente, não me opponho ao projecto 
apresentado pelo honrado Senador pelo Ma- 
ranhão ; entretanto, preciso de esclarecimen- 
tos para dar o meu voto. 

Antes de tudo, divirjo da doutrina ennun- 
ciada por S. Ex., de que, dada a doutrina do 
art. 04 da Constituição, fallece ao Poder 
Executivo competência para entregar aos 
Estados os próprios nacionaes não necessários 
ao serviço da União. 

Ha apenas a necessidade do exame para a 
applicacão do artigo constitucional. O Poder 
Legislativo não deve intervir ; a concessão, 
como faculdade, está feita ; na applicação é 
que compete ao Poder Executivo decidir, 

(•) Níio foi revisto pelo orador. 
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porque elle tem a gerencia, a responsabili-' 
dade do serviço publico. 

O proprio Poder Executivo não deve des- 
viar o Poder Legislativo do caminho que 
este tem o dever de seguir. A Constituição 
apenas fez dependente a transferencia, da 
circumstancia de não serem necessários os 
proprios nacionaes ao serviço da União. 

Ora, quem entrega, quem julga, quem 
aprecia a necessidade destes serviços ? 

E' o Poder Executivo. Conseguintemente, 
verificado pelo Poder Executivo que os pro- 
prios nacionaes não são necessários ao serviço 
da União, a transferencia está feita : ó um 
acto simplesmente de administração. 

Pôde acontecer que o Congresso, sem ouvir 
o Poder Executivo, sem necessidade, faça 
uma alienação; entretanto, o Congresso não 
tem os elementos necessários para julgar da 
conveniência ou não conveniência de fazer a 
transferencia,segundo o principio constitucio- 
nal. 

Eu quero salvar esta doutrina, porque já a 
expendi, justamente a proposito do primeiro 
grupo de proprios nacionaes, que o honrado 
Senador adquiriu para o seu Estado. 

O Sr. Gomes de Castro—Não adquiri tal; 
V. Ex. está mal informado. 

O Sr. Gonçalves Chaves — V. Ex. não 
acaba de declarar que o honrado Senador por 
Goyaz propoz aqui... 

O Sr. Gomes de Castro — Foi o honrado 
Senador por Goyaz quem obteve ; não fui eu. 

O Sr . Gonçalves Chaves — Mas eu recor- 
do-me de que V. Ex. apresentou um projecto 
nesse sentido. 

O Sr. Gomes de Castro— Que encalhou na 
Camara. 

O Sr. Gonçalves Chaves—Entretanto,des- 
de que o Senado votou o projecto do honrado 
Senador por Goyaz, eu propuz também um 
projecto, que ficou encalhado na Camara. 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Gonçalves Chaves — Eu estou dis- 

cutindo a doutrina. 
O Sr.Gomes de Castro—Quem condemna a 

doutrina, não tem direito de apresentar pro- 
jecto. 

O Sr. Gonçalves Chaves— Apresentei o 
projecto fazendo estas considerações, e o Se- 
nado em sua benevolência, tendo votado o 
projecto do nobre senador por Goyaz, votou 
também o meu. Parece-me que não ha ne- 
cessidade do corpo legislativo tratar desta 
matéria, sem ouvir o Poder Executivo. 

Para se votar um projecto desta ordem, a 
essa votação deve anteceder qualquer infor- 
mação do Poder Executivo. 

O Sr. GoMes de Castro— No relatoric 
Ministro da Fazenda tem V. Ex. essas inforj ç 
mações. 

O Sr. Gonçalves Chaves— Eu declaro qu' , 
voto pelo projecto do nobre Senador... I ) 

0 Sr. Gomes de Castro— Faz muito bem] i 
(Risos.) 1 ■ 

O Sr. Gonçalves Chaves—... mas quei'il 
primeiramente saber si ha informações d' 
Poder Executivo a respeito. 

O Sr. Moraes Barros— Votado o projecW 
em Ia discussão, vae à commissão, e esf 
deve ouvir o Governo. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encef 
ra-se a discussão. 

Posto a votos é o projecto approvado ' 
passa para 2a discussão, indo antes á Co®' 
missão de Finanças. 

Ia discussão do projecto do Senado, n. & 
de 1896, abolindo a revalidação do sello. 

Entra em discussão que se encerra seC 
debate. 

Posto a votos é approvado e passa para f 
discussão, indo antes á Commissão de F1' 
nanças. 

Discussão única dos pareceres ns. 58 e 8j' 
do corrente anno, opinando pela rejeição o" 
veto do Prefeito do Districto Federai á reso'-; 
lução do respectivo Conselho Municipal, 
concede três loterias de mil contos de réfr 
cada uma, á Irmandade do Santíssimo Saor9' 
mento da Candelaria, como admnistradofJJ 
do Hospital dos Lazaros e do futuro AsyF; 
Gonçalves de Araújo e mantenedora da 
partição de Caridade, para auxilio dess^ 
instituições. 

O Sr. Quintino Bocayuva (j| 
—Tendo divergido da opinião dos meus ml 
lustres collegas das commissões unidas, '• 
Constituição e de Legislação e Justiça, qm 
deram parecer sobre o assumpto, fundam®®' 
tarei em poucas palavras a razão da min® 
divergência. 

Julgo procedentes, até certo ponto, as co®' 
siderações feitas pelos honrados membr0 ! 
das commissões, e nem foi por essa razão í'1111' 
da montai que recusei o meu voto ao parec® 
lavrado pelos meus illustros collogas, 
por dous escrúpulos que submetto á aprec®' 
ção do Senado. 

O primeiro ó que não encontro na lei org^ 
nica do Districto Federal, faculdade conç® 
dida ao Conselho Municipal para decretar >0 

terias. 

(1) Esto discurso não foi revisto pelo orador. 
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0 segundo é que estou resolvido anão con-; 
correr com o meu voto para a concessão de 
oterias que, na minha opinião, são um ele- 

Jhento do perversão para a educação, para 
i®,costumes publioos [apoiados); e, a Repu- 
"ca, felizmente até agora, preservada da 
esPonsabil idade de haver concorrido para 

"Uguientar este mal, não deve abrir o ex- 
™Plo autorisando o jogo das loterias. 1 or estes únicos fundamentos, foi que re- 
dsei a minha asaignatura ao parecer elabo- 

.°-ao pelas commissões reunidas, sem que com 
^3o quizesso manifestar desaccordo funda- 
jlieiltal cim as razoes expendidas pelos meus 
destros collegas, membros das commis- isoej. 

O Si-, Thomaa; Oelíino pede 
fissão, não para contradictar as opiniões 
Ir ilustrado Senador pelo Rio de Janeiro, 

ripara formular duvidas, 
pot 0 '.Hscute si a municipalidade só tem com- tenoia para fazer aquillo que a lei especi- 

c autorisa nominadamente, si não tem 
'"ucres implícitos. 
j^Ustenta que a competência para dar lote- 
(ler^

está na lei organica do Districto Fe- 

Parf loler'as sa0 estabelecidas em toda te como matéria de tributação, 
ppj 1>egra que rege a imposição no Districto 
tfvn,?I'a,l ® o art. 2 ' da lei n. 85, de 20 de se- 

0 ,? de 1892. 
q( districto pôde decretar todos os impostos 
'Jcião^0 ^orem Pi^^tiva competência da 

Peto "PP08!08 que não sa0 d31 privativa com- 
rpn, a (1a União são aquelles a que se refe- 

S °s arts. 9, 10, lie 12. 
llistr» ai'f'' ^ ® fl116 a União, os Estados e o 
loterj^g0 ^ec^era' P0(lem decretar e conceder 

i'ean
clUe ,ria0 está na lei organica do Districto j®ral é conceder loterias a irmandades. 

dg L , a na analyse do parecer da Commissão 
aitü^Sislação e Justiça. Este parecer está na 
(l0s ja dos méritos reconhecidos e incontesta- 

commissáo i c estudo consciencioso e 
ai^it domnde se sente a proficiência jurídica 
Vp^;a a certa ordem de discussões e contro- C1«ias. 
sã0 

ei>rnlnavel seria acompanhar a cnmmis- 
direc i-ls distineções om que se apraz e nas 
8èU diversas que toma para chegar a 

pecará nos pontos principaes do parecer, 
ção- ^ a interpretação litteral de subven- 
Pccviiv •ven?ao' soecorro, subsidio, auxilio 
sUbv( la^0" a88iin é, não pôde o poder local sigojf^Conar irmandades. A commissão, dos 
qne 

aaaAos,tira uimauxilio pecuniário,e acha 
' nao sendo loteria dinheiro em especie, 

auxilio pecuniário, não ó prohibido pela Con- 
stituição. 

Entende ainda a commissão que só é sub- 
venção a dotação mais ou menos valiosa cora 
que se mantém um culto na União ou nos 
Estados, e que concessões de loterias, isen- 
ções de direitos, favores excepeionaes, acci- 
dentaes, não podem ser considerados subven- 
ções. 

E' o modo de entender que se exemplifica 
nas companhias subvencionadas. 

O orador entende que subvenção, nos ter- 
mos da Constituição, è o genero. ó o auxilio 
em geral, e que subvenção, isenção, etc., são 
especies do genero. E' o que está de acoordo 
com o regimen de separação entre o espiri- 
tual e o civil. 

A loteria é um modo de subvencionar ofli- 
cialmente: Se a subvenção não é dada em 
especies retiradas do Thesouro Municipal, é 
feita por imposto que os municipes pagam ; 
e este imposto que a municipalidade entrega 
á associação religiosa poderia reter no seu 
proprio cofre. 

O indivíduo faz philantropia, os membros 
da sociedade mutuamente se soccorrem em 
associações, soceorros mutuos, cooperação ; o 
Estado faz assistência, a religião faz caridade. 
A caridade é culto. A esmola da religião é a 
elevação da alma para Deus; tem um tom 
sublime. 

A subvenção á caridade, é ao culto. 
Não ó doutrina corrente que subvencionar 

igrejas e cultos não seja inconstitucional. 
O contrario é que ó corrente. No caso, a 

Commissão vacilla. O Congresso fez concessão 
de loterias á igreja da Candelaria, o Presi- 
dente da Republica vetou a concessão, o veto 
foi mantido pelo Congresso, o Conselho Mu- 
nicipal fez o mesmo que o Congresso, o Pre- 
feito o mesmo que o Presidente da Republica. 
E' corrente, pois, que é inconstitucional. 

A Commissão foi hábil no seu parecer. 
Profusa, quanto ã Ia parte, do paragrapho do 
art.72 da Constituição, esquece-se da 21 de 
que aliás, o Prefeito se vale para o veto. Esta 
2a parte é a que prohibe dependências ou al- 
lianças entre a União e o Estado e as igrejas 
ou cultos. 

A 2a parte do paragrapho è que dá o ver- 
dadeiro valor e a interpretação legitima à 
primeira. 

Ha dependência ou associação religiosa e o 
governo local e o geral. 

O Conselho deu a concessão de loterias, o 
Prefeito vetou, como poderia sanccionar, o 
Senado pôde acceitar ou não o veto. Ainda o 
governo local vae, em virtude do art. 2" da 
concessão, íiscalisar a extracção das lo- 
terias. 

Na alliança: metade dos lucros pertence á 
irmandade, metade á Municipalidade, pelo 
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art. 3o de concessões; alliança, sociedade de 
lucros, de dinheiro. 

Não pôde haver culto catholico sem a cari- 
dade. 

Foi a religião catholica quem estabeleceu, 
sobretudo, o principio da caridade e que fez 
delle uma das alavancas para conseguir do- 
minar o mundo. Em vez, pois, de pretender 
rebaixar a discussão,procura erguel-a o mais 
possível, não assignalando á caridade um in- 
tuito, simplesmente philantropico, de soc- 
corro mutuo, de assistência, material emfira, 
mas o cunho verdadeiramente religioso. 

Quanto a subvenções a igrejas ou cultos, 
repete, a Constituição prohibe-as. E, no caso 
sujeito, não se trata sinão de subvencionar a 
caridade feita por uma associação religiosa, 
muito embora o seja por meio das lo- 
terias. 

E' para notar que a Republica até hoje não 
fez uma só concessão de loterias. A rejeição 
do veto pode, entretanto, abrir as portas a 
esse abuso, o que será funesta e lamentável 
lição, attendendo-se a que a loteria em si é 
Jogo immoral, que tem trazido nesta Capital 
perturbações ao commercio, á industria e a 
todas as relações. 

O orador, si não receiasse tomar tempo ao 
Senado, lêr-lhe-hia algumas palavras profe- 
ridas pelo actual Sr. Presidente da Repu- 
blica, quando membro da Assembléa Provin- 
cial de S. Paulo o que constituem formal 
condemnação do jogo a que tem alludido. 

Porem,mais condemnatoriasdo queas pala- 
vras do Sr. Prudente de Moraes são as opi- 
niões das consciências para que appella. 
{Muito bem.) 

O Sr. Coellio o Cíiiiipos—Com- 
pete-lhe, como relator da Commissão de Jus- 
tiça e Legislação, que elaborou o parecer 
em discussão, tomar em consideração as 
objecções contra elle levantadas. 

O honrado Senador por Goyaz foi o pri- 
meiro que sollicitou do Senado a audiência 
da Commissão de Constituição, Poderes o Di- 
plomacia, para dizer sobre a constitucionali- 
dade do assumpto vetado. 0 Senado con- 
sentiu. O orador não dissentiu da maioria, 
comquanto se lhe afigurasse que competia á 
Commissão de Justiça e Legislação conhecer 
dos vetos do Prefeito e emittir sobre elles 
parecer, si já houvesse esta ultima conside- 
rado a matéria constitucional, referente ao 
caso sujeito. A questão era, entretanto, do 
gravidade ; reinavam opiniões divergentes 
no seio da Assembléa ; não hesitou em votar 
pelo requerimento. 

Foi ouvida a Coramisão de Constituição, 
e essa, por sua maioria, revelou-se de in- 
teiro accôrdo com o parecer já emittido pela 
outra Commissão, de que o orador íaz parte. 

Apenas divergiu o honrado Senador pd1 

Rio de Janeiro, mas divergiu não pela incoü' 
stitucionalídade da concessão feita pelo Coir 
selho Municipal, mas porque duvidou da 
competência do Conselho Municipal pai'' 
conceder loterias. 

Como é preliminar a questão da competên- 
cia, dar-lhe-ha preferencia para o debata 
occupando-se depois da constitucional idadí 
da concessão. 

Excusado é repetir que as concessões de 
loterias são inconvenientes. Isto não é de 
hoje. As loterias perdem-se na noite dos 
tempos; sob formas e modalidades diversas, 
houve-as em todas as idades. 

Ainda hoje, nações as mais civilisadaâ 
fazem do jogo das loterias um ramo de siP 
receita ordinária. 

O direito lhes ha estabelecido limitações, 
já quanto ao uso, já quanto ao destino; 
Quanto ao uso, ha sido determinado que SÇ 
devem haver loterias concedidas por lei í 
quanto ao destino, que ellas não devaií 
attender sinão a serviços especiaes, conn" 
sejam instrucção publica, obras pias, assis- 
tência e beneficência. E a ellicacia dessaj 
duas condições está garantida pela nossa le' 
penal, seja-pelo Codigo, seja pela lei de 1800. 

Isto posto, pergunta-se qual ó o podei 
entre nós capaz de legislar ? Não ó só " 
Poder Federal, não é só o Poder Estadual, 
é também o Municipal. Os Poderes Publico» 
correspondem a estas espheras concentricas- 

Faz leis o Congresso Federal, fazem leis a3 

Assembléas dos Estados e fazem leis os Con- 
selhos Municipaes. Os primeiros podem con- 
ceder loterias, porque não o pódem os Coi' 
selhos Municipaes? Todos podem, por vil"' 
tude dos poderes implícitos contidos hO 
art. 34, n. 3^, da Constituição, a principio i 
pela faculdade que teem as Assembléas 
taduaes de tudo emprehender, comtanto qh? 
respeitem os princípios fundamentaes da lel 

federal ; finalmente, porque nenhuma pi'0' 
hibição constitucional subsiste vedando a03 

Conselhos a concessão do loterias nos tcrino» 
das leis vigentes e reguladoras das ditas con- 
cessões. 

Quanto à Municipalidade do Districto F®' 
deral, é manifesto que se lhe acham os ser- 
viços de assistência publica, do ensino, 
bibliotheca e saneamento. Si è assim, com0 

negar-lhe o direito de conceder loterias, 
quando estas são destinadas a occorrei'a 

esses serviços? 
Entrando na apreciação da constituciona' 

lidade_ da concessão, o orador observa qu® 
esta não fora feita sinão para auxiliar obra 
de beneficência, que a Irmandade da Candelá- 
ria mantém e administra. 

A concessão não aproveita a outro A1®' 
I Ella não representa sinão um favor, de niod 



SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1896 97 

^gum uma subvenção propriamente dita, e 
V"! favor com applicação determinada, como 
6 expresso na lei. A Constituição, separando 
a Egreja do Estado e prohibindo entre um e 
eutro relações de dependência nãoinlúbm, 
^em expressa nem implicitamente, concessões 
^ ordem da de que que se trata. 

Recorda-se de que, ao temi o do império, pa- 
í&va o Estado pastores protestantes em bem 
da itnmigr.ição, e jamais se reclamou contra 
Setnelhanle facto, ou se entendeu que es>es 
5?8araentos constituíssem auxilio a cultos 
dissidentes. Entretanto, havia então religião 
dftleial. 

0 orador lembra a lição dos Estados Unidos, 0n,le motivos de ordem publica compeliem 
0s püderes nacionaes a fazer uma ou outra 
í^dcessão a uma ou outra seita, sem que, por 1SS(b se considere ferido um dos princípios 
ddrdeaes da Constituição daquelle paiz—a se- 
Pdração completa entre a Igreja e o Estado. 
uta a tal respeito textos de Cartier, que 
Cor'firmam as suas asseverações. 
, Refere-se ás razões do veto do Sr. Presi- 
f dte da Republica sobre o auxilio votado em 
Jdxor da Irmandade da Candelaria, e diz que 
'J digno Prefeito não apanhou bem essas 
razões, 
v 9 orador as explica, mostrando não apro- 
, eitarern ao veto do Prefeito, que entendeu 
oiher o direito que tem a religião de desen- 

,,,01v6r o seu culto e os seus institutos de 
caridade. 
, A separação da Igreja do Estado é a liber- 
ddde outorgada ás religiões para que se 

*erçam e ce desenvolvam livremente ; é o 
■ sPeito a todas as religiões, e em apoio 

aílirmativa lê o orador Cooby e Tocque- 

Repoig de outras consideraçõs, mostrando 
1 d o projecto do Conselho Municipal não e 

■da subvenção ao culto, conclue declarando 
A cont1,a 0 136(0 • A discussão üca adiada pela hora. 

Sr. presidente designa para 
ertl do dia da sessão seguinte : 

Continuação da discussão única dos pare- 
íela n?- 58 6 86 (l0 corrente anno, opinando 
Red ^-teiÇao do veto do Prefeito do Districto 
Mn^al a resolução do respectivo Conselho 
cont"CÍpaR due concede três loterias de mil 
Sanu d® réis, ca la uma, á Irmandade do 
arlm- "ho Sacramento da Candelaria, como 
fm lnistradora do Hospital dos Lazaros e do 
hedn 0 Asyl0 Gonçalves de Araújo e mante- 
Uo ,ia da Repartição de Caridade para auxi- 

3
aes*as instituições; 

IjÇrn,<!'Scussã0 da proposição da Gamara dos 
Rodo os' n- IT- de 1896, autorisando o 6r Executivo a conceder ao 2o oííicial da 

^nado y. iv 

Administração dos Correios da Capital Fede- 
ral, .loão Cavalcanti de Araújo, um anno de 
licença com ordenado para tratamento de 
sua saúde; 

Discussão única de parecer n. 97, de 1896, 
das Com missões de Justiça e Legislação e de 
Finanças, opinando que seja indeferida a pe- 
tição em que Domingos Francisco Leite, 1" es- 
cripturario da Alfândega do Pará, ailegando 
ter sido aposentado sem que o p 'disse, nem 
fosse invalido, pede a sua reintegração no 
dito cargo. 

Discussão única dos pareceres: 
N. 98, de 1896, da commissão de Marinha 

e Guerra, indeferindo o requerimento do alfe- 
res graduado do exercito, Christiano Pontes, 
pedindo ser reformado na elfectividade da- 
quelle posto; 

N. 99, de 1896, da commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo os requerimentos dos 
ex-alferesem commissão João Tavares Bastos 
e Luiz da França e Olueira, reclamando 
contra o acto do Governo que os dispensou da 
commissão em que se achavam e em que 
tinham sido confirmados por Decreto de 3 de 
novembro de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

80:1 SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência dos Srs. Manoel Victorino e Ma- 
noel de Queiroz(Vice-Presidente) 

SUMMAHIO—Abertura da sessão—Leitura e ap- 
provação da acta da sessão anterior — Expe- 
diente — Pareceres — Leitura de projectos de lei 
— Discursodo Sr. Vicente Machado — Discurso 
e requerimento do Sr. Ramiro Barcellos — 
Discussão e votação do requerimento—Discurso 
e requerimento verbal do Sr. Almeida Barreto 
— Observações do Sr. Presidenta — Discurso do 
Sr. Pires Ferreira e observações do Sr. Pre- 
sidente — Ordem do dia — Discussão dos pa- 
receres ns. 58 a 86, de 1896 — Discursos do 
Srs. Leopoldo de Bulhões, Virgílio Damazio 
e Alberto Gonçalves— Adiamento da discussão 
 Parecer — Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão estando pre- 
sentes os Srs. Manoel de Queiroz, J. CatUnda, 
Alberto Gonçalves,Joaquim Sarmento,Raulino 
Horn, Francisco Machado, Costa Azevedo, 
Antonio Baena, Justo Cherraont, Manoel 
Barata, Gomes de Castro, Benedicto Leite, 
pires Ferreira,João Cordeiro, Almino Affonso, 
José Bernardo, Oliveira Galvão, Abdon Mi- 
lanez, Almeida Barreto, João Neiva, Rosa e 
Silva, João Barbalho, Rego Mello, Leite e 
Oiticica, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, 

13 
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Rosa Júnior, Coelho e Campos, Severino 
Vieira, Virgílio Damasio, Domingos Vicente, 
Gil Goulart,Quintino Bncayuva,Lopes Trovão, 
Thomaz Delflno, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Paula e Sousa, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim de Sousa, Aquilino do 
Amaral, Joaquim Murtinho, Vicente Ma- 
chado, Arthur Abreu, Jolio Frota, Rarairo 
Barcellos e Pinheiro Machado (48). 

Deixam de comparecer, com causa parti- 
cipada os Srs. João Pedro, Cruz, Coelho Ro- 
drigues. Nogueira Accioly, Joaquim Pernam- 
buco, Eugênio Amorim, E. Wandenkolk, 
Caiado, Generoso Pooce, Gustavo Richard e 
Esteves Jumor (11) ; e, sem ella, os Srs. Ruy 
Barbosa e Laper (2). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dous officios do Io Secretario da Gamara 
dos Deputados, de 21 do corrente mez, remet- 
tendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 26—1896 

0 Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." E' o Governo autorisado a abrir 

ao Ministério da Fazenda o credito de 

6.524.426&606, supplementar á verba—Exer 
cicios findos—n. 32 do art. 7" da lei n. 360 
de 30 de dezembro de 1895, para pagament» 
de dividas de exercícios findos dos seguint® 
Minist-rios, fazendo para isso as necessária 
operações de credito: 

Ministério da Justiça e Ne- 
gócios Interiores, com so- 
bras de verbas  64:144$0^ 

Idera, sem sobras de verbas. 503:087$6^ 
Ministério das Relações Ex- 

teriores, com sobras de 
verbas  

Idem. sem sobras de verbas 
Ministério da Guerra, com 

subras de verbas  
Idem, sem sobras de verbas 
Ministério da Marinha, com 

sobras de verbas  
Idera, sem sobras de verbas 
Ministério da Industria, Via- 

ção e Obras Publicas, com 
sobras de verbas  ,.. 3.140:, 

Idem, sem sobras do verbas 474:260$3'" 
Ministério da Fazenda, com . 

sobras de verbas  15:780, 
Idem, sem sobras de verbas 821;132$5* 

Art. 2.° Revogam-se as disposições emcoí' 
trario. 

Gamara dos Deputados, em 20 de agosto d1 

1296 —Arthxír César Rios, Presidente.—Ca11' 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos,- Io ^ 
cretario.—João Auyuslo Neiva, 2o Secretai'1" 
supplente.—A' Commissão de Finanças. 

46: —. 
413123 

335:351877) 
640:Õ19,#! 

23:119$^ 
459:164,863? 

N. 27 — 1886 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O Presidente da Republica é autorisado a despender pelo Ministério ^ 
Fazenda com os serviços designados nas seguintes verbas a quantia de 138.112:736$669. 

A saber: 

1. 
2. 

3. 
4. 

17.393 :978$0('(' Juros, amortização e mais despezas da divida externa  
Juros, amortização e mais despezas dos empréstimos nacionaes de 1868, 

1879 e 1889    9.038:805: 
Juros, amortização e mais despezas da divida interna fundada  23.361:612iiv--|. 
Pensionistas, reduzida de 29õ:510$788  d.OOO^oOfcO-» 

5. Aposentados, reduzida de 241:231$615  3.500:000:? 
6. Thesouro Federal: 

Pessoal.. 
Material. 

Tribunal de Contas: 

Pessoal.. 
Material. 

775:100$000 
116:0008000 

320:800$000 
40:200$000 

891 ilOO^ 

361 lOOOl"1 
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8- RooebeJoria da Capital Federal : 

Pessoal, reduzida de 10:000$ na porcentagem aos 
cobradores  I75:390$000 

Material, reduzida de 20:000$ na commissão aos par- 
ticulares por venda de estampilhas  95:380$000 

Caixa de Amortização: 

Pessoal  
Material, reduzida do 2:000$  

Alfândegas: 

Capital Federal 

Pessoal  792:400$000 
Material e diversas dospezas, au- 

mentada de 12:000$ a consignação 
p.i ra o serviço typographico, com- 
prehendidos Os ordenados dos 
typographos  97:680$000 

Companhias de guardas  455:800$000 
Capatazias — Pessoal, diminuída de 

11:000$ a consignação para traba- 
lhadores  1.070:077$500 

Appareihos hydraulicos  56:882$500 
Peposito de polvora na ilha do Bo- 

queirão  2:400$000 
Material das capatazias  166:000$000 
Serviço maritimo e barcas de vigia; 
Pessoal e material  268:860$000 

Espirito Santo 

Pessoal e material  66:408$000 

Capatazias: 

Pessoal e material  14;400$000 

Lancha a vapor e escaleres; 

Pessoal e material  19:780$000 
Porça dos guardas  17:700.|000 118:288^000 

Bahia 

Pessoal o material     332:150$000 

Capatazias : 

Pessoal o material  130:610$000 

Lancha a vapor, barcas de vigia 6 escaleres; 

Pessoal e material    97:790$000 
orça dos guardas...     123:600$000 684:lõ0$003 

271;770$000 

150:000$000 
131:182$500 281:182$500 

  2.910:100$000 
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Aracaju 

Pessoal e material  52:520$000 

Capatazias : 

Pessoal e material    8:200$000 

Escaleres; 

Pessoal e material  7:720&000 
Força dos guardas   15:900|000 84:340.^000 

Maceió 

Pessoal e ^material  98:368$000 

Capatazias: 

Pessoal e material  19:315$000 

Lancha avapor e escaleres: 

Pessoal e material, augmentada 
de 10:000$ para concertos da lan- 
cha a vapor  28;597$500 

Força dos guardas  22:600$000 168:880$500 

Penedo 

Pessoal  44:920$000 
Material, reduzida de 2:400$  6:793$000 

Capatazias: 
Pessoal e material  3:640$000 

Escaleres: 
Pessoal, reduzida de 3:840$ para ma- 

chinista, foguista emarinheiros... 7:680$000 
Material, reduzida de 21:000$ para 

uma lancha a vapor e combustível. 3:000$000 
Força dos guardas  11;648$000 77:681 $000 

Pernambuco 

Pessoal emater   328:718$000 
Capatazias : 

Pessoal e material  187:850$000 
Lancha a vapor.barcas de vigia e 

escaleres : 
Pessoal, augmentada de 5:220$, 

sendo um mestre a 1:200$, ura 
machinista a 2:400$, um fo- 
guista a 900$ e um carvoeiro a 
72ü$000   80;220$000 

Material, augmentada de 8:000$ para 
combustível   20:600$U00 

Força dos guardas  122:600$000 739:988$'; 00 
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Parahyba 

Pessoal e material  67:870$000 
Capatazias : 

Pessoa] e material  10:914$100 
Escaleres ; 

Pessoal e material  5:920^000 
Força dos guardas  18:600$000 103:304$100 

Rio Grande do Norte 

Pessoal e material     51:078$000 

Capatazias : 

Pessoal e material  5:750$000 

Escaleres : 

Pessoal e material  7:530,f000 
Força dos guardas   12:400.|000 76:758$000 

Ceará 

. e material  131:518$000 

Capatazias: 

Pessoal e material  41:700$000 

Escaleres: 

Pessoal e material, elevada de 11:720$, 
sendo 2:000$ para acquisição de 
uma baleeira e 9:720$ para mais 
nove remadores  24:070$000 

Força dos guardas  33:I50$000 230:438$000 

Parnahyba 

Pessoal e material  51:360$000 

Capatazias: 

Pessoal e material  4:280$000 

Escaleres: 

Pessoal e material  8:400$000 
Força dos guardas  13:600$000 77:640$000 
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Maranhão 

Pessoal e material. 
Capatazias : 

Pessoal e material. 

Lancha a vapor, barcas e escale- 
res ; 

Pessoal, augmentaio de 5:220$, sendo 
um mestre a 1:200$, um machi- 
nista a 2;400$, ura foguista a 
900$, um carvoeiro a 720$000. 

Material,augmentada de 60:000$ para 
a acquisição de uma lancha a 
vapor de alto mar e 5:000$ para 
combustivel  

Força dos guardas  

158:268$000 

83:000$000 

114:580$000 
34:900$000 390:748$000 

Pessoal e material, augmentada de 
8:000$ para compra de moveis. 

Capatazias: 
Pessoal e material  
Lanchas a vapor, barcas de vigia... 
Força dos guardas  

Par d 

401:756$000 

189 
166 
148 

080$000 
600$000 
950$000 

Mandos 

909:386$000 

Pessoal e material  I42:278$000 

Capatazias: 
Pessoal e material  42:0õ0$000 

Barcas e escaleres : 
Pessoal e material  69:400$000 
Força dos guardas  40:300$000 294:638$000 

Santos 

Pessoal e material  362:128$000 

Capatazias : 
Pessoal e material  24:500$000 

Lancha a vapor e escaleres : 
Pessoal e material  89:400$000 
Força dos guardas  185;600$000 661:628$000 
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Paranaguá 

Pessoal e material  62:658$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  11:629$200 
Lancha a vapor e escaleres: 

Pessoal e material  19:015$000 
Força dos guardas  16:450$000 109:7õ2$200 

Pessoal e material. 
Capatazias: 

Pessoal e material. 
Escaleres: 

Pessoal e material. 
Força dos guardas 

Rio Grande do Sul 

142:436$000 

50:350$000 

37:840$000 
66:24ü$000 296:866$000 

Santa Catharina 

80:658$000 

9;000$000 

8:340$000 
15:900$000 113:898$000 

Pessoal e material  
Capatazias : 

Pessoal e material  
Barcas, lanchas e escaleres: 

Pessoal e material  
11 orça dos guardas  

Pelotas 

Pessoal e material  68:258$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  9:600$000 
Escaleres: 

Pessoal e material  7:370$000 
''orça dos guardas  16:95ü$000 102:178$000 

Porto Alegre 

Pessoal e material  201:28G$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  104:380$000 
Barcas, lanchas e escaleres: 

Pessoal o material  13:560$000 
orça dos guardas   36:000,^000 355;226$000 
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Uruguayana 

Pessoal e material  64:226$000 
Capatazias : 

Pessoal e material  14:990$000 
Barcas, lanchas e escaleres : 

Pessoal e material  55:040$000 
Força dos guardas 81:500$009 215:756$000 

Corumbá 

Pessoal e material  87:214$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  14:300$000 
Escaleres : 

Pessoal e material  14:500$000 
Força dos guardas  18;300$000 134:314$000 

S, Paulo 

Pessoal e material  344:198$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  144:300,1000 
Força dos guardas  82:400$000 570:898$000 

Macahé 

Pessoal e material  95:668$000 
Capatazias: 

Pessoal e material  19:115$000 
For^i dos guardas  22:600$000 137:383$000 

FORÇA FISCAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Pessoal e material  239:000$000 
Para despezas imprevistas ou ur- 

gentes nas diversas alfandegas, 
reduzida de 50;000$000  50;000$000 9.842:238$80'' 

11. Delegacias fiscaes • 

S. Paulo 

Supprimida a consignação por ter sido extincta, em virtude do art. d" da lei de 20 i10 

julho de 1893. 
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Pará 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 75;926$000 

Bahia 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 65:486$000 

Pernambuco 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 65:486$000 

Minas Geraes 

Pessoal e material  59:638$000 

Rio Grande do Sul 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 61:286$000 

Curityba 

Pessoal e material  55:068$000 

Cuyabá 

pessoal e material     32:288$000 

Therezina 

Pessoal e material, reduzida de 12:300$ por não estar 
esta delegacia incluída nas de que trata a lei 
o. 358, de 26 de dezembro de 1895  19:500$000 

Goyaz 

Pessoal e material  30:370$000 

" ^esas de Rendas: 
essoal e material, reduzida de 5:729$ da Mesa de 

Pendas de Itacoitiara, que fica supprimida e 
eugmentada de 8:000$ para aluguel de casa e 
expediente das Mesas de Rendas de Itajaliy e La- 

c    294:998$000 
eerança das Rendas da União nos diversos Estados, 

reduzida de 85:000$000  200:000$000 
Ssnai3o v. IV 

465:048$000 

494:998$000 

14 
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13. Casa da Moeda, augmentada de 297:400$ 
distribuída : 

e assim 

Pessoal  
Empregados technicos e pessoal operário das offl- 

cinas  
Laboratório chi mico  
Offlcina de fundição  
Offlcina de iaminação  
Offlcina de machinas  
Offlcina de gravura •  
Offlcina de estamparia  
Offlcina de xilographia  
Secçâo de trabalhos e reparos no estabelecimento  
Serviços extraordinários (serviço nocturno, traba- 

lhos aos domingos e dias feriados)  
Material: 

Expediente, papel, tinta, penna, livros, etc.; luz 
para o corpo da guarda e para dias de festa na- 
cional, concerto e reforma de moveis, asseio e 
despezas diversas  

Reagentes, cadinhos, tijolos, etc  
Materiaes para a fabricação das moedas de nikel e 

bronze  
Combustíveis  
Papel, tinta, oleos, verniz, gomma, etc. (para sellos, 

estampilhas, etc)  
Ferro, aço, graxas, madeiras, etc  
Saccos para a conducçâo do nikel e cobre    
Machinas e utensis.-  
Materiaes para obras  
Acquisição do nickel e cobre, ao cambio de 27  

37:800$000 

10:400$000 
31:900$000 
98:300$000 
83:300$000 
8G:9:)0$000 
42:600$000 
55:300$000 
69:000$000 
30;000|000 

60:000$000 

12:400$000 
35:000$000 

J5:000$000 
80:000$000 

80:0001000 
10:000$000 
10:000$000 
4:000$000 

30;000$000 
15ü:00ü$000 

14. Imprensa Nacional e Diário Official: 
Diminuída de 58:000$ no material e 2:100$ dos vencimentos do agente 

externo do Diário Official, cargo que fica supprimido  
15. Laboratório Nacional de Analyses: 

Pessoal  51:200$000 
Material  12:200$000 

1,031 

lsoosoo" 

16. Empregados das repartições e logares extinctos: 

Reduzida de õ0:000.$000  
17. Administração e custeio dos proprios e fazendas nacionaes  
18. Gratificações por serviços extraordinários e temporários, reduzida de 

30:000$000  
19. Juros diversos, inclusive os de que trata a lei de 24 de outubro de 1832, 

art. 95  
20. Ajudas de custo    
21. Juros dos bilhetes do Thesouro    
22. Juros do empréstimo do cofre dos orphãos  
23. Juros dos depósitos das caixas econômicas e montes de soccorro  
24. Commissões e corretagens   
25. Differenças de cambio. Por esta verba se pagarão as diíTerenças 

cambiaes das despezas em ouro expressamente consignadas na lei 
da despeza geral ou tabellas explicativas a que ella se refira  

26. Obras : Capital Federal, supprimida a consignação para o edihcio do 
Thesouro, reduzida de 4u;000$ para concertos e pintura do salão 
do expediente da alfandega. Estados: augmentada de 100:000$ 
para a Alfandega da Bahia, 50.000$ para a Alfandega de Pernam- 
buco, 100:000$ para a Alfandega de Paranaguá, 100:000$ para 

63; 

450:000$00» 
121:640$ 

SOiOOOíO0" 

50 
20 

480 
650 

4.450 
38 

55.000: 

00%? 000$Oí 
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a Alfândega do Pará, 80:000$ para a Alfândega do Rio Grande do 
Sul, 26:000$ para a Alfândega do Rio Grande do Norte, 30:000$ 
para a. Alfândega do Ceará, 20:000$ para a alfandega de Corumbá, 

7 reduzida de 20:000$ para obras imprevistas e urgentes  
^ommissões flscaes  

9' pesPezas eventuaes    
5o' ^posições e restituições, reduzida de 10Ò:000$000  

^xei-eicios findos  

^editos especiaes: augmentada de 180:000$ e assim distribuída: 
Adiantamento da garantia estadoal de 2 0/o ás es- 

tradas de ferro da Bahia e Pernambuco, ao 
p cambio de 27 d  4õ0;000$000 

Sarnento da amortisação 0 juros de empréstimos 
Pi» tos pelos Estados de Sergipe Piauhy  152:928$189 nça do empréstimo á Associação Commereial do 

H10 de Janeiro, ao cambio de 27 d  325:036$180 

Art. 2.0E' o Governo autorisado : 

kS vèrLt ^rjr no exercicio de i897 créditos supplementares até o máximo de 8.000:000$ 
tlicos w inuicadas na tabella que acompanha a presente lei. A's verbas—Soccorros pu- 
^btàrp^01"010'03 findos e DilTcrenças de cambio—poderá o Governo abrir créditos supple- 

^ais or.6^ (lua'cluer mez do exercício, contanto que sua totalidade computada coma dos S6Qte ipi s abertos a outras verbas da tabella não exceda ao máximo fixado pela pre- 
rteihbrn/es.peitada fiuanto áverbx—Exercícios findos—a disposição da lei n.3.230, de 3 de 

08 a!o ? a1"!- 4°. No máximo fixado por este artigo não se comprehendem os cre- g.0 A
r ,os aos ns. 4, 5, 6 e 7 do orçamento do Ministério do Interior. 

h^s dc 11 ';ransPortar as sobras apuradas, em virtude de economias realisadas em subdivi- âÇõeQ,i arnQsma VQrba desde que o transporte se opere de umas para outras discrimi- 
3 „ a mesma subdivisão. 

el894 A al3rir 08 Ilecessarios créditos para a execução da lei n. 203, de 20 de agosto 

^el877 A abrir os créditos precisos para a execução da lei n. 2.348, de 25 de agosto 
5 ° A ' 11 § 50 n- 2- 

^cebeV p entrar em accordo com a mumcipalidade do Districto Federal para o fim de 
«ha 0 

0 edifleio e mais dependências do mercado da Candelaria e a respectiva — doca — 
?ercadn viço da Alfandega, cedendo a mesma municipalidade, para a construcção de um 

a 0 ^erreno necessário na área comprehendida entre o cáes Del-Vecchio, Ponte 
31 ^Urjap Senal d0 Guerra e largo do Moura e a Doca Floriano Peixoto, quando se realisar 
o G.o ^ do Arsenal do Guerra. 
y/iciãi a rever 0 quadro do pessoal technico e operário da Imprensa Nacional e Diário 
ri 0a Ca J1^0 0 numero e vencimentos de cada emprego ou classe, a exemplo do que se 

9 de ao-1 bl08da, tornando extensivo ao mesmo pessoal o disposto no decreto 11. 644, 
atltias®09to c'e '890, devendo os mestres, contra-mestres o chefes de serviço gosar das 
liste 0 vaa''aí?ens dos mestres e contra-mestres dos arsenaes e Casa da Moeda. 

Pprova3
Ua''ro deve ser submettido à consideração do Congresso para sua definitiva 

ri Art n' sem auDmento de despeza. 
b setemK Continuam em vigor as disposições dos arts. 8 e 12 da lei n. 191 B, de 30 6, 6 'oro de 1893, art. 20, § 2o da lei n. 3229, de 3 de setembro de 1884, art. 8° ns. 2 
- Art 4 p0'10 e 'ii da lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895. 
?ehte a, p " Ao Ministério da Fazenda serão devolvidos todos os próprios nacionaes, actual- 
hf tado, "0 de outros ministérios, nos quaes não estejam installados serviços públicos ou 
tr o aWpop Pessoas a quem por leis e regulamentos seja devida a habitação. O dito rainis- '6Ut6 ,?ara ou venderá em hasta publica os ditos próprios, conforme achar mais conve- 

Peciflg. .^mistério que precisar de algum proprio nacional, na requisição que fizer dirá 
17 Art c"100te o fim para que o destina. 

Ficara approvados os créditos constantes da tabella junta, no total de 
p, Art o* 49. 

i 0,Nenlluma nomeação se fará para as repartições a cargo do Ministério da 
'Actoa , sive Para 0 Tribunal de Contas, fóra do quadro dos empregados de fazenda e > saJvo os que por lei sã,o de livre nomeação do governo. 

1.320:800$000 
50:000$000 

150:000$$00 
400:000$000 

2.000;000$000 

927:964$369 
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§ O ministro da fazenda fará organisar a lista completa de todos os em_ 
addidos ás repartições federaes ; esses empregados irão sendo aproveitados nas vagas 
occorrerem ainda que passando de uns para outros ministérios, respeitada, porém, a 
categoria. Consideram-se da mesma categoria ainda que tenham nomes diversos os caí 
que exigem habilitações iguaes ou analogas. 

Art. 7.° O Ministério da Guerra entregará ao da Fazenda o armamento antigo qu® 
preciso para o serviço das companhias de guardas das alfândegas e do que aquelle pl" 
dispor. 

Art. 8.° As mesas de rendas das cidades de Itajahy e Laguna, no Estado de Santa 
tharina, ficam sujeitas á mesma jurisdicção e com as mesmas attribuições que o dect 
n. 1021, de 23 de março de 1889, estabeleceu para a de S. Francisco no mesmo Esta" 

tort 

Gamara dos Deputados, em 21 de agosto de 1896.— Arthur César Rios, presidenta^ 
Cândido de Oliveira Lins de Vasconcellos, Io secretario.— João Coelho G, Lisboa, 2° sü* 
tario. 

Tabellas das verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir credito 5 

plementar no exercioio de 1897, de accordo com o art. 2o n. 1 da presente lei 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

qu. 

Soccorros públicos. 
Subsidio aos membros do Congresso Nacional — Pela importância que for necessária 

rante as prorogações. 
Secretarias da Gamara dos Deputados e do Senado — Pelo serviço stenographico * 

redacção e publicação dos debates durante as prorogações. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraordinárias no exterior, 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

Jfospitaes—Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados—Pelo soldo de officiaes e praças. 
Munições de 6occa—Pelo sustento e dieta das guarnições dos navios da Armada. 
Munições «araes—Pelos casos fortuitos de avaria, naufrágios, alijamento de objecto3 

mar e outros sinistros. 
Fretes—Pov commissões de saques, tratamento de praças em portos estrangeiros 6 

Estados, onde não ha hospitaes e enfermarias e para despezas de enterro. 
Eventuaes—Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de custo e gratificações ex 

dinarias também determinadas por lei. 

MINISTÉRIO DA GUERRA 

Eospitaes — Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Praças de pret — Pelas gratificações de voluntários e engajados e prêmios 

mesmos. 
Etapas — Pelas que occorrerem alem da importância consignada. 
Despesas de Corpos e Quartéis — pelas ferragens e ferragens. 
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^íor^j1,55®5 inativas — Pelas etapas das praças invalidas e soldo de oíilciaes e praças re- 

r?serv4j'l<das cust0 ~ Pc'as que se abonarem aos officlaes que viajam em commissão de 

Fabricas — Pelas dietas, medicamentos, utensis, etapa e diariaa colonos. 
diversas despezas e eventuaes — Pelo transporte de praças. 

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Qur ^arantias de juros ás Estradas de Ferro, aos Engenhos Centraes e aos Portos — Pelo eXceder ao decretado. 
Farreio Geral — Para conducção de malas. 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

'uü'ros da divida interna /'««dada—Pelos que occorrerem no caso de fundar-se parte da 
fluctuante ou de se fazerem operações de credito. 

Faixa de Amortisagão — Pelo feitio e assignatura de notas. 
o ç Pífferenças de cambio—Pelo que for preciso afim de re ilisar-se a remessa de fundos para 
iBSq or e 0 pagamento dosjuros e amortisação dos empréstimos nacionaes de 1868, 1879 e 6 das apólices convertidas do juro de 4 "/„ em ouro. 

Juros diversos—Pelas importâncias que forem precisas além das consignadas. 
FJ-ros dos bilhetes do Thesouro—Idem, idem. 
Farnrnissões e corretagens—Pelo que for necessário além da somma concedida. 

dos empréstimos do Cofre dos Orphãos — Pelos que forem reclamados, si a sua im- aPcia exceder á do credito votado. 

dos depositas das Caixas Econômicas e dos Montes de Soccorros — Pelos que forem 008 além do credito votado. 
tos J®xercicios findos — Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldo e outros vencimen- 

^•arcados em lei. 
excJkp^fões e restituições — Pelos pagamentos reclamados quando a importância delles 

aer á consignação. 

Câmara dos Deputados, em 21 de Agosto de 1896.— Arthur César Rios, Presidente. — 
2» Socr ^ ^ Oliveira Lins de Vasconcellos, Io Secretario. —João Coelho G. Lisboa, 

Tabella dos créditos approvados na forma do art. 5o da presente lei 

^reto n 1956> de 28 de janeiro (je 1895 _ A' verba Justiça Federal dos 
rcicios 116 1894 e 1895' 0 credito de   I:306$450 íf0 P- 1971, de 18 de fevereiro de 1895—Para o custeio do presidio de 

ccnando de Noronha, no Io semestre de 1895, um credito extraordina- 
^ecrPtA   I22:493$750 n. 1972, de 18 de fevereiro de 1895 — A' verba Soccorros Públicos 
^crpt exercicio de 1894, um credito supplementar de  250:000|000 

r0n. 1990, de 14 de março de 1895 — Para occorrer ao pagamento 
coclamações tratadas por via diplomática, um credito extraordi- 

tlecrlf"0 de  1.500:000$000 
A0.n. 2008, de 18 de abril de 1895 — Para-o pagamento do ajudante 
c inspector de saúde dos portos aposentado, Dr. Antonio Martins Pi- 

6lI,o, um credito de    8:825$840 
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Decreto n. 2012, de 25 de abril de 1895—Para indemnisação ás famílias dos 
orientaes tenente Cardoso e o cidadão Gonzalez, um credito extraordi- 
nário de  

Decreto n. 2057, de 27 de junho de 1895—A's diversas verbas do Ministério 
da Marinha um credito supplementar de  

Decreto n. 2059, de 29 de julho de 1895—Para occorrer ás despezas com 
o consulado de Cayenna, ao cambio de 27, de ura credito de :. 

Decreto n. 2068, de 12 de agosto de 1893—Para concluir as obras do edifício 
da Alfândega deMacahé, no Estado do Rio, um credito de  

Decretou. 2084, de28 de agosto de 1895—Para o custeio do presidio de 
Fernando de Noronha durante o segundo semestre de 1895, um credito 
extraordinário de  

Decreto n. 2117, de 2 de outubro de 1895—A's verbas—Secretaria da 
Gamara dos Deputados e Secretaria do Senado, um credito supple- 
mentar de  

Decreton. 2118, de 2 de outubro de 1895—Pagamento do subsidio dos 
membros do Congresso Nacional, um credito supplementar de  

Decreto n. 2149, de 31 de outubro de 1895—A's verbas—Corpo da armada 
e classes annexas e munições de bocca—do Ministério da Marinha, um 
credito supplementar de  

Decreto n. 2165, de 14 de novembro de 1895—Para pagamento de subsidio 
dos membros do Congresso Nacional, um credito supplementar de  

Decreto n. 2166, de 14 de novembro de 1895—A's verbas—Secretaria do 
Senado e Secretaria da Gamara dos Deputados, um credito supple- 
mentar de  

Decreto n. 2171, de 21 de novembro de 1895—A' verba—Exercícios findos, 
ura credito supplementar de  

Decreto n. 2199, de 23 de dezembro de 1895—Para pagamento do subsidio 
dos membros do Congresso Nacional, um credito supplementar de  

Decreto n. 2200, de 23 de dezembro de 1895—A's verbas—Secretariada 
Gamara dos Deputados e Secretaria do Senado, um credito supple- 
mentar de  

100: 

5.074:417?' 

7: 

138:00$ 

UOíSlí# 

iníOOOí9 

i.sohõgó^ 

3.221:549$ 

577:12#" 

58:500í()t 

4:57# 

618 

58:500#' 

Gamara dos Deputados, em 21 de Agosto de 1896.— Arthur César Rios, Presidente' 
Cândido de Oliveira Lins de Vasconcellos, Io Secretario.— João Coelho G, Lisboa, 2o Secr®'' 
rio.— A'Commissão de Finanças. 

Outro do mesmo Io Secretario de hoje, com- 
muuicando que nesta data enviou á sancção 
presidencial o decreto do Congresso Nacional, 
fixando a força naval para o anno de 1897.— 
Inteirádo. 

Cópia authentica da acta da apuração geral 
da eleição a que se procedeu no Estado de São 
Paulo, no d a 20 do mez proximo passado, 
expedida como diploma ao Dr. Bernardino 
de Campos.— A' Commissão de Constituição, 
Podeies e Diplomacia. 

O Sr. 2o Secretario lê os seguintes 

PARECER ES 

N. 103 — 1896 

O Presidente da Republica, em Mensagem 
datada de 11 de junho do corrente anno, sub- 
metteu á consideração do Congresso a expo- 
sição de seu secretario o Ministro da Industria, 
Viação e Obras Publicas propondo se pague a 
Paulo Robin & Comp. a quantia de 26:000$ 
para indemnisal o de todos os trabalhos ex- 

ecutados para a —Carta Archivo— cuja 
pressão foi com elles contractada em 1- 
março de 1882. J 

Esses trabalhos foram contractados C 
11:300$, mas dando-se augmento e alteralL 
no correr delles, em virtude de instrUCÇ"; 
de procedência ofHcial, o Governo resolv ^ 
entrando em accordo com os contraotaí« 
desse serviço, remuneral-os equitativain®^ 
pagando-lhes pela obra contractada eP 
excesso de trabalho a quantia de 26:000$' j 

Neste sentido o Governo expediu aviso, n 
21 de outubro do anno passado, que não 
cumprido por falta de verba no Orçainef 
u essa verba que o Governo agora pede 
Gamara dos Deputados na proposição h- ' 
deste anno concede. ^ 

Parece á Commissão que ao Governo 
competência para resolver por si as ped1 

/ai O O r\-r\±-n~ „ I 1 . _    . ■ i    „ —' VI cias entre ello e os particulares que, em $ 
da Constituição, art. 60, lettra b verhis * ^ 
contractos celebrados com o mesmo Goverb , 
pertencem ao conhecimento e decisão do P0^ 
Judiciário Federal, não sondo esse alulS ,a| 
caso de tal urgência que pudesse apparc'1 
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r
Scusa á illegalidado do acto (trata-se de uma. 
eciamagãoque data de 1884 e por vezes in- 

,elerida, até em recurso ao antigo Conselho 
"e Estalo). 

Sobreleva que a situação do Thesouro não 
r^mitte attenderem-se agora reclamações 
aes. e aconselha até profundos cortes na des- 

pe^ publica. 
E por isso a Comraissão de Finanças de 

^jeij^d que a mencionada proposição seja 

^^la das commissões, 22 de agosto de 1896. 
l'pi t 0 Pedro, presidente.— João Barbalho, ■^■tor.—Ramiro Barcellos.—Leite e Oiticica. 

tornes de Castro. 

N. 104-1896 

pj,^ Commissão do Justiça e Legislação foi 
j ®íente o aeío que o Prefeito oppoz á reso- 
jÇao do respectivo Conselho Municipal, pro- 
H 'H^o que os menores de 16 annos traba- 
ç5* em divertimentos públicos de associa- 
eíhè'tern.prezas ou comPanllias dramaticas, 

Eommissão entende que são proceden- 
Wf* ra5''des em que o Prefeito iviunicipal ?0'oli a não sancção. 
con r.eso.l»Çâ0 pretende na verdade revogara ^'thição Federal, as leis civis na parte 
spt,, .a aos menores e a lei n. 85, de 20 de l^bro de 1892. 
P Acm os preceitos do Direito Natural foram 

E' 'a attendidos. violadora da Constituição: 
sai'0 Porclue esta, no art. 72, § Io, con- 
gaq. 0 Principio que ninguém pode ser obri- 
cou 

a fazer ou deixar de fazer alguma 
Wj sinão em virtude de lei. Não ha- 
«oip0. 'e' alguma que prohiba aos me- 

.e 10 annos a pratica dos actos que a 
íev ^PMldade lhes veda, e, pelo contrario, 
eonh a3 ar''es ser Prol'egidas, como o re- n.g ^oeh o legislador constituinte no art.35, 
Letrjc!) Constituição, incumbindo os Poderes 
o deg lvo 6 Executivo de animar no paiz 
gqp, ^olvimento dellas, som distincção al- 
reit0 

negar aos menores de 10 annos o di- 
Coht ' 6 sorera artistas dramáticos é attentar 

2.» p Preceito constitucional ; 
o ijL' orque o mesmo art. 72, § 24, garante 
inteu0 exerciciode qualquer profissão moral, 
PlQitf 0 industrial, e a resolução crêa 
tia o,s a esta disposição, excluindo da garan- 

^emrnenores do 'd annos. 
fei-e S| !e diga que o cihido art. 72 não se re- 

^ pOao ás pessoas sui júris. 
o ej.gp risMtuiçã0 garante direitos, e embora 
ihdlvi ?'c'0 delles solfra, em relação a certos 
Çào0rj.

llos> a limitação declarada na legisla- 
aiharia que a mesma Constituição man- 

dou vigorar, de taes direitos não são excluí- 
dos, em absoluto, os menores. Si ellesnão são 
sui júris, e por isso não se regem por si, mas 
por seus pa-s, tutores ou curadores, são es- 
tes, por certo, os únicos competentes, com 
audiência do juiz de orphãos, sob cuja juris- 
dicção se acharem, para decidir si o exercício 
desses direitos é ou não prejudicial,em certas 
circumstancias, áquelles que a lei collocou 
sob sua iramediata protecção ; 

S." Porque o art. 34, § 23.da lei fundamen- 
tal estatue que ao Congresso Nacional cum- 
pre legislar sobre o direito civil, e o Conse- 
lho Municipal arroga se essa attribuição, le- 
gislam1 o_ sobre o assumpto e restringindo as 
disposições que lhe dizem respeito, por isso 
que regula serviço dos quaes foram incum- 
bidos pelas lei civis, não as municipalidades, 
mas outros representantes do Poder Pu- 
blico. 

A resolução infringe ainda as leis ei vis,por- 
que estas, e por exemplo, as Ordenações, liv. 
lu, tit. 88, liv. 4o, tit. 102 e tit. 104, § 6o, 
respeitam o pátrio poder baseado no Direito 
Natural, aos paes reconhecem o direito de ad- 
ministrar _ as p*ssoas e bens dos filhos meno- 
res e aos juizes de orphãos encarregam de dar 
tutor e curador aos menores e orphãos, velar 
por elles e. em certos casos, collocal-os à sol- 
dada em poder de pessoa idônea. O Conselho 
Municipal chama, entretanto, a si os direi- 
tos dos paes e as atr.ribuições dos juizes de 
orphãos, dos tutores e curadores, apezar das 
Ordenações citadas e de outras leis que 
regem a matéria. 

Infringe também a lei n. 85, de 20 do 
setembro de 1892, por isso que entre asattri- 
buições conferidas ao Conselho Municipal nos 
37 paragraphos do art. 15 não está incluída 
a de legislar sobre a matéria contida na reso- 
lução não sanccionada. Nem do disposto no 
§ 20 do dito art. 15—crear e regular os ser- 
viços dos theatros e espectaculos públicos — 
se pôde inferir a competência do Conselho 
Municipal para, enti e esses serviços, compre- 
hender os de determinar quaes as pessoas que 
estão no caso de os desempenhar; porquanto, 
em primeiro logar, as ordenações menciona- 
das collocam os menores sob a especial pro- 
tecção da lei civil e mandam que, como ficou 
dito, suas pessoas e bens sejam administrados 
pelos tutores e curadores, sob a privativa ju- 
risdicção dos juizes de orphãos, e estas leis 
estão em inteiro vigor nos termos do art. 83 
da Constituição, que manda vigorarem, em- 
quanto não revogadas, as leis do antigo rem- 
men no que explicita ou implicitamente não 
for contrario ao systema do governo Armado 
pelo pacto fundamental e aos princípios nclle 
consagrados. 

Como o Congresso poderia, pois, ter confe- 
rido ao Conselho Municipal a incumbência de 
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inter.Ir em assumpto que, em virtude de leis 
em vigor, pertencia e continua a pertencer a 
outras autoridades ? 

Em secundo Jogar — o Congresso approvou 
os decretos do Governo Provisorio e, entre 
elles, os de ns. 181, de 24 de janeiro de 1890, 
e 1313, de 20 de janeiro de 1891, nos quaes 
não se cogitou de encarregar a municipa- 
lidade, mas outras autoridades, do serviço de 
velar pelos interesses dos menores. Isto prova 
ainda que o Congresso não quiz dar naquelle 
art. 15, § 20, ao Conselho Municipal a incum- 
bência que este quer arrogar-se. 

A Commissão não se occupa do facto revol- 
tante de serem exploradas pobres crianças, 
que, talvez sem retribuição ao seu trabalho, 
são obrigadas a representar comédias livres e 
revistas immoraes, nas quaes, para obter 
applausos, teem de imitar, dos actores de ruim 
escola, os tregeitos lubricos, os meneios e esga- 
res obscenos, a mimica indecente, que violen- 
tam o pudor e atrophiam os bons sentimentos, 
mas fazem as delicias do máo gosto, ou antes, 
do gosto estragado de uma parte do nosso 
publico ; nem de discutir, perante a hygiene, 
a inconveniência de serem artistas de theatros 
e circos eqüestres os meninos de 16 annos, 
porque a outras autoridades já foi confiada a 
tarefa de os proteger e amparar. 

O que a Commissão contesta é a competên- 
cia do Conselho Municipal para, invadindo 
attribuiçôes alheias, não obstante o louvável 
intuito de oppor paradeiro a funestos abusos, 
arrogar-se direito que não tem. Adesidia das 
autoridades encarregadas de cuidar dos meno- 
res não autorisa de nenhum modo a innova- 
ção por parte da Municipalidade, e menos a 
pretenção de revogar a lei fundamental da 
Republica. 

E', portanto, a Commissão de parecer que 
o veto do Prefeito Municipal seja approvado 
pelo Senado. 

Sala das commissões, 20 de agosto de 1896. 
—Aquilino do Amaral. —J. L. Coelho e Cam- 
pos.—A, Coelho Rodrigues. 

A imprimir para entrar na ordem dos tra- 
balhos. 

N. 105 — DE 1896 

A Commissão de Marinha e Guerra estu- 
dou detidamente a proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 123, de 1895, que organisa o 
Estado-Maior do Exercito e toma outras pro- 
videncias. 

E tendo ouvido a opinião do illustre Mi- 
nistro da Guerra, que era seu relatório indica 
a necessidade dessa reforma.e pedido a coope- 
ração da digna Commissão de Marinha e 
Guerra daquella camara, assentou na idéa 
de apresentar um substitutivo á alludida 

SENADO 

proposição, contendo as medidas vencedor* 
nessas reuniões. 

Externado o modo de proceder da Cormn'-' 
são, que por sua vez justifica a demora ha^ 
da na apresentação deste parecer, com a ^ 
cessidade de apurar o pensamento do GJ 
ver no e das duas Casas do Congresso P1' 
intermédio das respectivas Commissões, aco^, 
selha ao Senado que entrando era discUSS»| 
esse substitutivo, seja elle approvado. 

Sala das Commissões, 27 de junho de 18S®' 
— João S. Neiva.— Júlio Frota.— Aní""' 
Daena,—Almeida Barreto.—Pires Ferrei^' 

Substitutivo a que se refere o parecer ; 
supra 

N. 27 — DE 1896 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Ficam desde já creados : 
1", o Estado-Maior do Exercito ; 
2", a Inteudencia Geral da Guerra. 

ESTADO MAIOR DO EXERCITO 

Art. 2.° O Estado-Maior do Exercito áj 
orgão que prepara o Exercito para a def^ 
da Patifa, por isso é especialmente encarr 

gado do estudo e applicação de todas 'u 
questões relativas á preparação, direeção J 
execução das operações militares ; ficando 
commandos das forças e as direcções de direM 
sos serviços militares sob sua acção, no írj 
concerne á instrurção o disciplinadas troKj 

Paragrapho único. O Estado-Maior do EM 
ercito tem sob suas ordens, para execução 41 
todo o respectivo serviço, o corpo de Esta^l 
Maior. J 

Art. 3.° O Estado-Maior do Exercito^ 
comporá de um gabinete e quatro secço6" 
tendo em suas attribuiçôes : 

O gabinete 

a correspondência, despacho e expedio^ 
do chefe do Estado-Maior do Exercito, orde4 j 
do dia do Exercito. 

As secções 

a Ia o estudo estatístico e histórico do ^ 
ercito nacional e estrangeiro, especialmente j 
americanos e tudo quanto possa interessar 
mobilisação e concentração do Exercito. , , 

Organisação de paz e de guerra, recrm 
mento, instrucção geral, theorica e pratj^ 
tactica e estratégia; serviço do Estado-M^ 
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®J'ssões militares, direcção da revista militar, 
Publicações; 

a 2' o estudo dos theatros prováveis de ope- 
"■Çiies de guerra, organisação de planos de 
^upanha ; meios de defesa do paiz, p epa- 

JJÇao dos grandes exercícios e manobras; 
®Pos de manobras, mobilisação, concentra- 

vaoe serviços da retaguarda ; 
3a a organisação da carta geral da Repu- 

^1Ca, raappas geograpliicos o topographicos 
r

s Ponteiras; estatística militar, 
levantamentos geodesicos e topographicos s operações militares; plano de viação 

|®ral da Republica sob o ponto de vista mili- 
Pj estradas em geral, linhas estratégicas ; 

'oprego das vias-forreas no preparo e direc- 
^ dos transportes militares; teR^graphia 
.. ^'ophonia militares : cryptographia, seraa- 
L ."as, todos os systemas do signaes, aeros- 

^ao. pornnus-correios ; a4a a codificação e consolidação da legislação 
iü r r' ^ratoisfraçãO) economia, disciplina, jjl^Ça militar, licenças, transferencias,orga- 
jj,SfiÇão e publicação do almanák, registro mi- 
j ar do estado civil dos olliciaos, assentamento 
^sgeneraes o offlciaesdo estado-maior, infor- 
cjfÇOes annuas de to'1os os odi -iaes do exer- 
teci' ^"'sição de livros, revistas militares e 
Ção a Cas cllle P0SSíim desenvolver a instruc- 
e u dos oliiciaes e praças do exercito,material 

rcbivo do mosmo. 
s. _ Pt. 3.» O estado-maior do exercito terá o 

büinte pessoal : 
j chefe, marechal ou general de divisão, 

luadro elTecti vo; 
de 

m sub-chefe, general eíTectivo com o curso 
t'i,i a^0-rnaior ou coronel do corpo de es- 
^-maior ; 

c0t,'
n ajudante de campo, odlcial superior de 

op?0 especial ou capitão de qualquer corpo 
lUgj Pma, tendo um e outro o curso de estado- 

1) ' 
Qtiq? ajudantes de ordens, subalternos de 

õ. quer arma. 
aite 

1 ajudante de ordens do sub-chefe, sub- 
"o de qualquer arma. 

Gabinete 

esta,'? c,'6fe, oílicial superior do corpo de 
^""-maior; 

í'tãpUSi a''juntos, oliiciaes superiores ou ca- 3 do corpo de estado-maior. 

Secções 

4^° chefes de secções, oíílciaes supe- 
h0 do estado-maior; 
De? "djuntos, oliiciaes do estado-maior ; 
Um fmanuenses ; 

' archivista, oliicial do estado-maior; 
s«na4o V. IV 

Dous ajudantes, offlciaes reformados; 
Um porteiro, oííicial reformado ou hono- 

rário ; 
Três contínuos, ex-praças do exercito; 
Tres serventes, idera, idem ; 
Um encarregado dos pombos-correio, oíii- 

cial subalterno eíTectivo do exercito. 

1NTENDENCIA GERAL DA GUERRA 

Art. 5. "A Intendencia Geral da Guerra é 
necarregadade assegurar aos corpos de tropas, 
ás fort alezas e aos demais estabelecimentos 
militares o fornecimento do material neces- 
sário á subsistência e á accommodação do 
pessoal do exercito, assim como às tropas 
lodo o fardamento, equipamento, urrearnento, 
correarae, armamento, munição e demais 
material de guerra e de trausporte, bem 
assim a necessária cavalhada. 

Paragrapho único. A Intendencia Geral 
da Guerra, encarregada de reunir, conservar 
e distribuir o material do exercito necessário 
à manutenção do mesmo, em todas as suas 
operações; terá para execução dos serviços 
a seu cargo um gabinete e quatro secções, 
aquelle incumbido da correspondência, expe- 
diente e despacho geral do intendente e 
estas : 

a Ia, da acquisição, conservação, distribui- 
ção, flscalisação do material do exercito e do 
que disser respeito a próprios nacionns a car- 
go do Ministro da Guerra; serviço de marcha, 
aquartelamento, acantonaimnto, acampa- 
mento ; serviço postal do exercito em ope- 
rações, illuminação dos quartéis e outros 
estabelecimentos milita res ; coudelarias e 
remontas; 

a 2', da distribuição do armamento, equipa- 
mento, arreamento, correame, utensílios e 
munições ; carga e descarga de tudo, con- 
sumos ; das providencias sobre fardamento, 
ajustes de contas do mesmo ; 

a 3a, de viveres e firragens, transporte do 
material do exercito, requisição, lançamentos 
e contribuições de guerra; da reunião de dados 
estatísticos e de tudo que interesse o serviço 
militar e as operações de guerra ; 

a 4\ da guarda em deposito de todo o ma- 
terial de guerra, munições e fardamento de 
reserva; da carga geral do material em 
reserva. 

Art. 6.0A Intendencia Geral da Guerra terá 
o pessoal abaixo: 

Um intendente geral, oííicial general do 
quadro eíTectivo ; 

Um sub-iutendente, coronel ou tenente-co- 
ronel do corpo especial; 

Dous ajudantes de ordens, subalternos ef- 
fectivos do exercito. 

15 
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Gabinete 

Um chefe, official superior ou capitão de 
corpo especial ; 

Ura adjunto, offlcial superior ou capitão de 
corpo especial ; 

Dons auxiliarestechnicos, offieiaesdo corpo 
de engenheiros. 

Secçces 

Quatro chefes de secções,oíHeiaes do estado- 
maior de 2i' classe, refermados ou honorários, 
que já tiverem serviços militares; 

Quatro l05 qtíiciaes civis, preferidos os que 
já tiverem serviços militares ; 

Quatro 20S ditos, idem, idem; 
Nove amanuenses, idem, idem; 
Dous agentes compradores, idem, idem; 
üous despachantes, idem, idem ; 
Um porteiro, ex-praça do exercito; 
Três contínuos, idem idem ; 
Tres serventes, idem, idem. 
Art. 7.° Consequentemente ã organisação 

do estado-maior do exercito e da Intendencia 
Geral da Guerra, ficam creadas as direcções 
geraes do artilharia, de engenharia e de 
saúde, de accordo com regulamentos que fo- 
rem expedidos pelo governo. 

DIRECÇÃO GERAL DE ENGENHARIA 

Art. 8.° A direcção geral de engenharia é 
o orgão que trata especialmente da construc- 
ção das vias de communicações com applica- 
ção militar, das fortiflcações e dos edifícios 
militares, assim como da direcção da instrue- 
ção technica e outros negocios do pessoal de 
engenharia. 

liegeride desta direcção o corpo de estado- 
maior de engenheiros. 

§ 1 .í'A direcção geral de engenharia terá 
um gabinete e tres secções, aquelle encarre- 
gado da corresponden da, expediente e despa- 
cho da direcção; estas incumbidas: 

a l3, dos trabalhos que visam o emprego 
das vias ferreas, telegraphos e telephones, 
estradas em geral, como elemento de guerra; 
material de engenharia; 

a 2', das obras em geral, no que diz res- 
peito ás fortifieações e edifícios militares, 
pontoneiros, machinas de guerra e des- 
truições, trabalhos de guerra, de ataque e 
defesa dos pontes fortificados; 

a 3', da direcção technica dos estabeleci- 
mentos militares de instrucção íheorica e 
pratica de engenharia; colonisação militar; 
triangulações do território da Republica, 
sendo os dados obtidos enviados ao estado- 
maior do exercito para organisação da carta 
geral, mappas e plantas topographicas ; tudo 

que for concernente aos officiaes do corf 
archivo da direcção. 

§ 2.u A diiecção geral de engenharia $ [\ 
o seguinte pessoal: 

Um director-geral, general de divisão1 t 
de brigada, tendo o curso de engenharia í 

Dous ajudantes de ordens, subalternoscí' 
o curso de engenharia. 

Gabinete 

Um chefe, official superior de eOli 1 

nheiros ; 
Dous adjuntos, officiaes superiores ou ^ , 

pitães de engenheiros. 

Secções 

Tres chefes, oíflciaes superiores de e1^ 
nheiros-; 

Nove adjuntos, officiaes superiores ou 
pitães de engenheiros ; 

Sete amanuenses ; (1 
Um archivista, official reformado do e 

ercito ou honorário; 
Um porteiro, idem idem; 
Dous contínuos, ex-praças do exercitei 
Dous serventes, idem idem. 

DIRECÇÃO GERAL DE ARTILHARIA 

Art. 9.° A Directoria Geral de Artilb^ 
é o orgão que trata especialmente da pi'ee 
ração do material de artilharia, das ina- 
ções de guerra e de todo o armamento Be j) 
sario ao exercito, assim como da dirccçée, 
instrucção technica e outros misteres do P 
soai de artilharia. j 

§ 1.» A direcção geral de artilharia 
um gabinete e tres secções, aquelle en i 
regado da correspondência, expedient® 
despacho da direcção; estas incumbidas: ^ 

a Ia, da acqiiisição, adopção, modifica i 
etc., do material de artilharia e de t01 

armamento nece-sario ao exercito; 
a 2a, daacquisição, adopção, transforU1®^ 

das munições de guerra, direcção tecb1';. 
das fabricas de polvora, de armas e de 
ções; laboratórios pyrotechnicos e arsen» 

a S" da direcção technica dos estabel ^ 
mentos da instrucção theorica e prati^,; 
artilharia, fortalezas o corpos de artilh^.V 
assentamento dos officiaes do ostado-fl1^ 
da arma, archivo da direcção e rcsp8C 

material, J 
§2." a direcção geral de artilharia c 

por-se-ha do seguinte pessoal: _ cii 
Um director geral, general de divisa0 

de brigada, tendo o curso de artilharia; j' 
Dous ajudantes de ordens, subalterno5 

artilharia, tendo o respectivo curso. 
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'? Gabinete 

íf Çliefe, coronel do estado-maior de arti- 

ii tà£0HS a '.Íuntos, oíTiciaes superiores ou capi- 
no est ido-maior de artilharia. 

Secções 

m^
es chefes, oíTiciaes superiores do estado- 

de artilharia; 
tàe,^Juntos, olficiaes superiores ou capi- 

c.-, 0 estado-maior de artilharia ; 
y?6 ainanuenses; 

rj,,;"1 .Porteiro, offlcial reformado ou hono- 
^do exercito; 

Tne COlltinuos, ex-praças do exercito; 
Um Sci'Ventes, idem, idem ; 

tarin aradivista, olllcial reformado ou hono- 10 do exercito. 

DIRECgÃO GERAL DE SAÚDE 

' ííao n' DírocçãoGeral de Saúde éo or- 
liosoit"!0 trata especialmente de assegurar aos 
toiiòn á' ootermarias e corpos de tropas, 
ccííSíi°. Pessoal, material e medicamentos ne- 
das \ l03 03 ^o818 rogras de hygiene e á saúde {>He'

roPa3, tanto em tempo de paz como de 
Hec0s'

1' '^sirn como o pessoal e medicamentos 
<Jos ao tratamento da cavalhada do 

-lo^fde desta direcção o corpo do saúde 
üajio®,1'0'*0 (medico, pharmaceutico, veteri- 

§ i .,e^c• 
ile y," rrÃ direcção geral de saúde se comporá 
íeg^ t^Pinete e tres secções. aquelle encar- 
chivo correspondência da direcção, ar- 
Was'. exPediente e despacho ; estas incum- 

a i» . 
itteiroj 0 P^soal medico, veterinário, enfer- 
''ccção Padioleiros, empregados civis da di- 
taes e' direcção e administração dos hospi- 
ratüriQ 0 , mar'as na Paz 6 na guerra, labo- tiica. de bacteriologia e microscopia cli- 

a a» , 
■Hatef], i due diz respeito ao deposito do 
4Sasan 6 utensílios de saúde, material de 
JUratjy0, transPorte e alimentação e meios 
tareS; 03 dos enfermos, nas operações mili- 

'0s e h Pe3soal pharmaceutico, fornecimen- 
dtetijiij^dsaçâo das drogas, medicamentos, 
t c^hicaOSi0 vasdhame de phannacia,direcção 

Pliar S' 'aboratorios pliarmaceuticos e 6 fi'n rnacias e depósitos de medicamentos 
§ o „ mpo de paz e de guerra. 

soai~" direcção geral terá o seguinte pes- 

Sa-br]e .'^ector geral, o chefe do corpo de 
11 a3si3tente, medico de 3:1 ou 4a classe. 

Gabinete 

Um chefe medico, offlcial superior; 
Um adjunto, raelicode 4" classe. 

Secções 

Um chefe da l3 secção, medico de 1" classe 
n. 1; 

Um chefe da 2', medico de 1" ou 21 classe; 
Um adjunto para a U secção, medico de 3J 

ou 4a classe; 
Um chefe da 3a secção, pharmaceutico de 

Ia classe ; 
Um adjunto, pharmaceutico de 3' ou 4a 

classe ; 
Tres Io'escripturarios, empregados civis; 
Tres 2°' ditos, idem. idem ; 
Tres S"' ditos, idem, idem ; 
Um porteiro, ex-praçi da secção de enfer- 

meiros; 
Uous contínuos, idem, idem. 

[Disposições geraes 

Art. 11. Os offlcines do actual corpo de es- 
tado-maior de T' classe, nos postos era que se 
achara, constituirão — o corpo de estado- 
maior—o qual ficará immediatamente sub- 
ordinado ao chefe do estado-maior do exercito, 
que os distribuirá pelos serviços de estado- 
maior, segundo as exigências do serviço. 

§ 1." Além dos offlciaes do corpo de estado- 
maior, poderão servir junto ao chefe do es- 
tado-maior do exercito, no gabinete ou sec- 
ções da respectiva reparUção, offlciaes do 
corpo de engenheiros militares, estado-maior 
de artilharia, capitães e subalternos das 
armas arregimentadas, por elle propostos e 
nomeados pelo ministro da guerra, tendo 
todos, pelo menos, o curso de estado-maior. 

§ 2.° Os serviços deordenança no exercito: 
—ajudante de ordens e de pessoa, incumbem 
aos capitães e subalternos, preferidos os que 
tiverem o curso de estado-maior ou ao menos 
o da sua arma, 

§ 3." Os capitães de que trata este artigo 
só poderão desempenhar funeções de estado- 
maior, anós terem ura armo de eífectivo ser- 
viço de fileira, neste posto. 

Art. 12. O corpo de engenheiros militares, 
o estado-maior de artilharia e o corpo de saúde 
flearão subordinados, o primeiro ao director 
geral de engenharia, o segundo ao de arti- 
lharia e o terceiro ao director geral de saúde 
— sendo o pessoal distribuído, sob proposta 
dos respectivos chefes e nomeação do mi- 
nistro da guerra, pelo? serviços que lhe 
competirem. 

Art. 13. Ao chefe do ostado-maior do exer- 
cito, ao intendente geral da guerra e aos 
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chefes das direcções competem a iniciativa e 
responsabilidade na direcção do respectivo 
serviço. 

Art. 14. Os oíHciaes de artilharia servirão 
indistinctamente no estado-maior da arma 
ou arregimentados,ficando revogados o art. 6 ' 
e seus paragraphos, da lei n. 39 A, de 30 de 
janeiro de 1892. 

Art. 15. Os cargos de amanuense.no estado- 
maior do exercito, nas direcções geraes de 
engenharia e artilharia serão exercidos por 
alferes e 20s tenentes que excederem dos 
respectivos quadros, passando a ser occupa- 
dos por praças do exercito, logo que todos 
aquelles sejam classificados. 

Art. 16. O Governo fará a regulamentação 
dos serviços ora crecisando preados, quanto 
possível a natureza de cada ume bem assim 
as funcções do seu pesssoal, tanto na paz como 
na guerra. 

Em caso de guerra, uma parte do pessoal 
cornos seus chefes, form indo o quartel-ge- 
neral do exercito em operações, com o sou 
estado-maior general, suas direcções e in- 
tendencia geral, seguirá cora o commandante 
em chefe e outra ficará junto ao Ministro da 
Guerra para assegurar sob suas ordens a boa 
marcha do serviço central. 

Paragrapho único. Também providenciará 
sobre a administração e direcçâo das escolas 
e collegio militar, arsenaes de guerra, labo- 
ratórios pyrotechnicos, fabrica de cartuchos 
de polvora , inválidos da patria , reforma 
da secretaria da guerra e da contadoria geral 
da guerra, supprimindo o que julgar con- 
veniente, propondo tudo que for necessário 
ao exercito, para que este possa bem desem- 
penhar a sua missão constitucional em qual- 
quer emergencia. 

Art. 17. Organisado o Estado-Maior do 
Exercito, este immediatamente formulará o 
plano geral de defeza da Republica, de distri- 
buição e collocação das tropas, da hierarehia 
militar, da composição dos quadros do pessoal 
do exercito, o qual, presente ao Governo, 
será por este submettido á consideração do 
Congresso Nacional, para servir de base á 
completa execução do n. 18 do art. 34 da 
Constituição Federal. 

Art. 18. A' medida que forem se organi- 
sando as repartições ora creadas, ficarão sup- 
primidas a commis.ráo technica militar con- 
sultiva, os commandos de corpos especiaes, a 
directoria geral das obras militares, as re- 
partições de ajudante e quartel-mestre gene- 
raes e sanitaria militar, a intendencia da 
guerra, passando os serviços que lhes compe- 
tem para aquellas. 

§ 1." Os vencimentos dos offlciaes e mnis 
pessoal empregados no serviço do Estado- 
Maior do Exercito, na da Intendencia Geral 
da Guerra e no das direcções dos diversos 

serviços, serão marcados pelo Governo,1 

accordo cora as tabellas de vencimentos61 

vigor e com os recursos orçamentários. 
§ 2." O observatório astronômico pas#1 

para o Ministério da Industria, Viação 
Obras Publicas. : 

Art. 19. Fica mantida a divisão do tet' 
torio da Republica em districtos militares, 
hierarehia militar, a composição dos quad^ 
do pessoal do Exercito, até final decretai® 
da reorganisação do Exercito. 

Art. 20. A Capital Federal, os Estados' 
S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Rio dfl/ 
neiro e Espirito Santo, constituirão provi® 
riamente o 4" districto militar, com sede" 
Capital Federal. 

Art. 21. Os empregados civis das repa'! 
tições suppnmidas serão aproveitados "■j 
novamente creadas, ficando addidos os 1' 
porventura excederem dos respectivos q". 
dros, para serem incluídos á medida que 'i 
forem dando vagas. 

Art. 22. O Ministro da Guerra é o oro 
intermediário junto ao Presidente da 
blica, para tudo o que disser respeito à o 
rainistração da guerra, á qual preside, 115 
termos do art 49 da Constituição, e são 
bem a elle subordinados todos os funccioo 
rios, civis ou militares, da mesma adenf1' 
tração. 

Art. 23. Revogam-se as disposições O 
contrario. I 

Sala das Commissões, 27 de julho de 1^1 
— João S. Neiva.— Júlio Frota.— Al''?.I 
Baena.—Almeida Barreto.—Pires Jerrt'' ' 

A Commissão de Finanças, para poder 
parecer sobre a preposição da Gamara dosjjj, 
pulados, bem como sobre o projecto su"-j 
tutivo da commissáo do Marinha e g',iel.'!lí 
que organisam o estado-maior do exerci1 "j,; 
a Intendencia da Guerra, precisa que se SIL 
citem do Governo informações com as"^ 
monstrações de quaes os vencimentos ^ 
deverão ser percebidos pelos fanccion',lI'|)J 
das repartições novamente creadas, bemc0'ji 
sobre o accrescimo da verba pira o 
civil das repartições por extinguir e qu0® f 
verá ficar addido, na fôrma dos projectos-jj 

O seu pedido ó motivado pela necessid'm 
de informar o Senado qu into á compa1/1^, 
entre as despezas que o projecto consio 
com a orgunisação actual. . 

Sala das commissões, 22 de agosto de 
—- Leite e Oiticira.— Gomes de Castro 
Barhalho. — liamiro Barcellos. — José " 
nardo. 

E' posto era discussão e sem det,Ív 
approvado o requerimento constante do r 
rocer da Commissão de Finanças, 
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ag:? ''do e estando apoiado pelo numero de 
ord a^Ul'as' 'vaea imprimir para entrar na eDi dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 28 — 1896 

® Congresso Nacional decreta : 
Art. i.o Ficam abolidas as loterias. 

^dtrar'^'0 revo®a^as as disposições em 

^ala das sessões, 22 de agosto de 1896,— 
So.r eS Barros.—Manoel Barata.—Joaquim 
G,,. ento.— Domingos Vicente.—Messias de 
finh "'.0'—Ahdon Milanez.— J. Cordeiro.— 

Machado.— Manoel de Queiroz.— 
Delfino.— Leopoldo de Bulhões.— 
Murlinho.—Justo Chermoní.— Pires eira.—Oliveira Galvão. 

F' i ■ 
iW ''do e fica sobre a Mesa durante o tri- 

reginiental o seguinte 

PROJECTO 

C Congresso Nacional decreta : 

" i-0 Desde a data da presente lei, ficam 
Mos "d0 aos respectivos Estados os pro- 
aos^^cionaes que serviram de residência 

j\r.i oOâ presidentes de províncias. 
^htrarj 2,0 'ievo8am~se as disposições em 

das sessões, 22 de agosto de 1896.— 
jj, ^aennont. 

%ã0oSUccessivamente lidas, postas em dif- 
flna,es .e Seni debate approvadas as redacções 

de Í89a
mendas do Senado á proposição n. 13 

asíb,r.a da Camara dos Deputados, que fixa 
? do n,, ■ de terra para o exercício de 1897 ; 

'dUn do Senado n. 17 de 1896, de- 4 respn^d0 Ide o Tlr-souro Federal assumirá 
C'rcdla?,~S;' i(Jade dns bilhetes bancários em 
6 o rp«~a? 0 regulando a substituição destes gate do pap d-moeda. 

Sr, p*'*. Vícento 3Iíi<-Iíí»<1<> (*) 
CoY6r residente, recebi hontem do iüustre 
lhe tenh'01' d0 Paraná um telegramma, de 
^ Sen, Vo necessidade de dar conhecimento 

t 
•f^duaf11'10 0 habito de tratar de questões 
o ■''h ctm ' e a representação do meu Estado, 

dado,. 0 a de Santa Catharina, teem sido as em esquivar-se a trazer para o 

recinto do Congresso a questão que se debate 
entre o Estado que represento e o de Santa 
Catharina. 

Entre as duas representações, e acceito pelo 
Governador ('os dous Estados, foi estabelecido 
um accordo. para que fosse sujeito á arbitra- 
gem a questão de limites pendente entre os 
dous Estados ; e obrigaram-se os Governado- 
res dos dous Estados a respeitar o statw guo. 

Ultimamente teem surgido perturbações 
nesta questão ; e manda a verdade que fique 
consignado que por parte do Governo do Pa- 
raná, e creio que também por parte do Go- 
verno de Santa Catharina, nada tem havido 
que perturbe, por acto governativo, essa 
q estão. 

Destruição de pontes, e outros actos vanda- 
licos, teem sido praticados por interessados, 
e sem coparticipação,ao contrario, merecendo 
repressão do Governo do Estado do Pa- 
raná. 

Agora-, porém, vem um telegramma em 
que se donuncia um facto mais grave ; e é 
que o Governador do Estado de Santa Catha- 
rina creou um Districto Policial na zona em 
litígio, justamente no 3o quarteirão da Villa 
do Rio Negro, que está sob a posse do Estado 
do Paraná. 

Creio mesmo que ha talvez exaggero nas 
informações que prestaram ao Governador 
do meu Estado, porque acredito que o illustre 
Governador de Santa Catharina não era capaz 
de praticar esse acto. e muito menos de re- 
raetter para a localidade onde creou esse 
Districto Policial uma força de 300 homens, 
para garantir o seu acto governativo. 

Em todo caso, como uma satisfação áquel- 
les que do meu Estado reclamam contra o 
facto, pedi a palavra para que fique isto con- 
signado nos Annaes ; e devo dizer que estou 
perfeitamente crente, assim como os meus 
collegas de representação, de que tal facto não 
se deu, e que o illustre Governador de Santa 
Catharina não era capaz disto. 

E' tal o accordo. tal a solidariedade de vistas 
que tem havido entre a representação dos 
dous Estados, que não é de crer que o Gover- 
nador do Estado de Sanla Catharina, estando 
de perfeito accordo com os membros das duas 
representações, viesse praticar um acto, 
que annulhiria completamente o tratado leito 
para sujeitar a questão à arbitragem. 

Era isto o que tinha a dizer. 

O Sr. It«iniro Barcellos (•)— 
Sr. Presidente, eu ja me sinto acanhado de 
vir occupar a attenção do Senado, para re- 
clamar contra a abuso do contrabando que se 
faz escandalosamente no meu Estado. 

'e discurso não foi revisto polo orador. Mão foi revisto pelo orador. 
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O Estado do Rio Grande do Sul jà esteve na 
miséria cornmercial, visto que o contrabando 
do Estado Oriental tinha chamado a si todo o 
coramercio daquelle florescente Estado, deri- 
vando para o Estado vizinho todos os lucros 
commereiaes. 

Deste facto não decorre somente o prejuízo 
das rendas da União; deriva-se sobretudo a 
morte do commercio do meu Estado, o que é 
muitomais grave. 

Ha dous annos, ou anno e meio resurgiu 
o contrabando na fronteira do Rio Grande do 
Sul; e ultimamente, graças ao decreto do 
Governo Oriental restabelecendo todas as fa- 
cilidades de commercio em transito para o 
Brazil, o contrabando assenhoreou-se natu- 
ralmente de todas as relações cominerciaes 
do Rio Grande do Sul; e as cidades do litto- 
ral. onde está concentrado o commercio im- 
portador, estão completa mente abandonadas, 
e o coramercio em vesperas de fechar as suas 
portas. 

Tenho solicitado do Governo, já da tribuna, 
já pessoalmente, as providencias necessárias 
para debellar aquelle cancro, que, graças ao 
patriotismo do Governo Provisorio, tinha 
sido completamente extincto. 

A revolução do Estado do Rio Grande do 
Sul desmanchou o que alli estava organisado, 
de m ineira que voltámos ao estado primi- 
tivo, ou antes, voltámos -a tuna situação 
ainda muito peior do que a anterior. 

Tanto eu como os meus illustres compa- 
nheiros de representação, temos recebido 
quasi que diariamente telegramraas do com- 
mercio, das diversas associações commereiaes, 
emfim de todos que no meu Estado se inter- 
essam por libertal-o daquelle enorme mal; 
mas não tenho conseguido nada, absoluta- 
mente. Ainda hoje um cidadão veiu pro- 
curar-me, trazendo um telegramma de asso- 
ciações commereiaes, que lhe delegim po- 
deres para entender-se com os representantes 
do Rio Grande do Sul, afim de que estes soli- 
citem do Governo os meios para livrar aquelle 
commercio de tão afilictiva situação. Jà dire- 
ctamente, já por interpostos pessoaes, eu não 
cesso de clamar. Entretanto, nada se íhz. 

Sr. Presidente, é bem certo que neste 
mundo todas as cousas se pagam. Eu fui um 
dos que concorreram para que na nossa Con- 
stituição fosse separada a Igreja do Estado, 
de modo que os poderes públicos não pudes- 
sem mais ter relações com a Igreja. Pois, 
Sr. Presidente, arrependo-me hoje, porque 
vejo me até privado de appellar para a Di- 
vina Providencia. 

Vozes—Pôde appellar. 
O Sr. Ramiro Barcellos— Como senador 

não o posso fazer; mas ó só o que me resta: 
appellar para a Divina Providencia, parq que 

ella se amercie do meu Estado e faça c0 i 
que não caiamos na miséria cornmercial,' 
que já tínhamos sabido. 

O Sr. Coelho Campos—Peça também p1' 1 

outros Estados. 
O Sr . Ramiro Barcellos— Jà não 

mos o que havemos de fazer. Havia umH1' 
muito simples de o commercio do Rio Grai'' 
Sul livrar-se do empobrecimento e iniser 

que lhe bate ás portas: era. acceitar como 
lá^to o contrabando, e contrabandear á V' 
tade ; era mandar grande quantidade' 
mercadorias, pela fronteira, e innundar 
Brazil de mercadorias contrabandeadas. . 

Os representantes do paiz, porém, ^ 
podem aconselhar semelhante medida, E11' 
que isso seria a ruina do Thesouro, a ii"'! 
da Republica. 

Entretanto que havemos de fazer ? 
Não ha meio de obter que o Governo ^ 

interesse pela fiscalisação daquellas fron'^J 
ras. As mercadorias entram em quantidju 
enorme pelo Quarahim eLivramento, e es, 
vindo até a Capital do Estado, achando;- 
todo o commercio innundado de mercudoi'1 

contrabandeadas. 
No telegramma que tenho presente garíl' 

te-se que desde junho não se exporta i® 
nada do littoral para a Campanha. 

O Sr. Francisco Machado— Si V. H 
soubesse o que se passa nas fronteiras 
Amazonas, havia de ter algum consolo, P" 
que lá diz o dictado: desgraça de muitos o" 
solo é. 

O Sr. Ramiro Barcellos— Já desaniffl^f 
sem esperanças de conseguir eousa algu^ 
não venho á tribuna sinão para mos'^ 
áquelles que reclamam, que os seus rerf 
sentantes ao menos pedem, solicitara, ' 
nam-se impertinentes, e que não dep®® 
mais delles o serem attendidas as roC 

ra ações. 
Trago novamente ao conhecimento ^ 

poderes públicos... 
O Sr. Costa Azevedo— Estão dormindo- 
O Sr. Ramiro Barcellos — ... daque''i', 

que têm a responsabilidade da arrecada^ 
das rendas de importação, que pertence'®^. 
Republica, daquelles que têm a responr® . 
lidade do bem ou mao estar do comme1''® d 
trago ao conhecimento desses, pela decim11 ^ 
duodecima vez, o estado perigoso era 
encontra o commercio do Rio Grande do j- 
completamente assoberbado pelo com ^ 
bando introduzido pelo Estado Orienta'* j 
favorecido pelas leis especiaos do GoV®r 

Oriental. „ 
Não cessarei de reclamar, quer o Gov®', 

ouça, quer não, porque esse é o meu deV 
$i me julgarem impertinente, paoiencia> 
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osuS.R- CosTA Azevedo—El!e ouve primeiro 
''alianos. 

IlAMIR0 Barcellos — Mas lá tam- 
lUe b neSOciantes italianos, e é provável 
lUe n es venham Ppdir indemnisação, visto 
^tiv HSeus Prejuizos proveem da falta da 
attenlr j ('0 Governo' e naturalmente serão 
tolii, os- Mas os oaeionaes ? Quem proto- a os seus prejuizos? 

opini-R' Co3TA Azevedo — Tomo nota da ^ do de V. Ex., que para mim vale muito. 

m». bÍ." Ramiro Barceixos — Quem recla- 
peios naoionaes? Nós? Ma" 

ua q 
formí -0' Pois' mais ura requerimento de in- 

além
as.a nossa acção diplomática não vae 

w da que nos é dada aqui na tribuna- 
lorm. ~ 1 lucila uiu x tiqutJi illltííliü o. e in- 
Ulustp068 ao G0VPI'n0' assignado pelos meus 
assim 08 oompanheiros de representação, y"1 concebido. {Lê.) 
'epn®,Indis esta reclamação, a que o Go- 
^ dará a importância que quizer. 

elle ds" C°STA Azevedo — Deus queira que 
dado ~ "l3,53 importância a essa do que tem 
Pelos r guns Pe'1idos de informações feitos representantes do Amazonas. 
eiissjJJa Mesa' é lido, apoiado, posto em dis- 

" 6 sem debate approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

ífofe®08,'!116 ao Governo se solicitem fazen^aÇèes sobre o contrabando que se está- 
eqiiap r"113 fronteiras do Rio Grande do Sul 
Para,as Providencias que se tem tomado 
Piercio a'var 03 in^r®81363 d® üsc0 6 (i0 coin_ 

i?^';
adas sessões, 22 de agosto de 1896.— 

^Scáari Burcellos.—Jalio Frota.— Pinheiro 

Sr -fVliTioicla, Barreto (•)— 
Co^^esidente, quem tiver lido o Jornal do 
idfopm^L0 de hontem, que deu publicidade ás 

Buer5068 Pres^ad;,s PG'a Coritadoria Geral do n0,„ a'ilad® ter notado que a tres Generaes 
Çòes 

0 Exercito foram abonadas gratiflea- 
silP é o r'ore"i as f116 tinbam direito. As- 
^üitar 6 08 Membros do Supremo Tribunal 
í?1'3 as Percebiam gratificações dosse cargo e 

*ercit lerentes ao posto que occupam no 
for eçt'0 ' recebiam mais a etapa dobrada, 
biaiI1 .armos em tempo do guerra ; e rece- 
deiBais 1 a i-erça parto do seu soldo e as 
ciaos 6 

Vantagens que se abonam aos offi- 
camn, VaÇas do Exercito, quando estão om ^Po de batalha. 

's'ft diacursp nco foi rovlsto pejo orador. 

Por conseguinte, as gratificações abonadas 
a esses generaes, que a Contadoria diz que 
por descuido é que foram abonadas, parece 
que devem ser restituidas aos cofres públicos. 
Para o caso, potem. de assim não succeder, 
desde já eu venho pedir a V. Ex., Sr. Pre- 
sidente. baseado no art. 95 do nosso Regi- 
mento Interno, que se digne mandar coüo- 
car na ordem dos nossos trabalhos um pro- 
jecte apresentado nesta Casa, e distribuido á 
Commissâo de Legislação e Justiça no dia 6 
de agosto deste anno. 

Como já passaram mais de 15 dias, elle 
está dentro da disposição contida no Regi- 
mento 

Peço, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, 
que consulte o Senado sobre si dá o seu as- 
sentimento para que esse projecto entre 
breve em discussão, afim de se acabar com 
estes abusos de accumulações. 

O Sr. Bresidento,— O projecto a 
que se referiu o Sr. Senador foi entregue á 
Commissâo no dia 10 do agosto, não estando 
ainda, portanto, findo o prazo regimental. 

Logo que tiver terminado o prazo, V. Ex., 
ronovará o seu requerimento, e o Senado 
terá opportunidade de resolver sobre ello. 

O Sr. Pires Ferreira (•)— 
A Commissâo de Legislação e Justiça já deu 
parecer sobre os requerimentos dirigidos á 
Mesa do Senado por differentes pessoas, que 
solicitam pensões dos poderes públicos. 

Esse parecer foi dirigido á Commissâo de 
Policia, tia mais de 15 dias. Entretanto até 
hoje esta commissâo ainda nada disse a re- 
speito, e isto vem collocar o Senado era uma 
posição diílicil, em relação á outra Casa do 
Congresso, porque não se,pôde comprehender 
que, em um Congresso puramente demo- 
crático, em uma de suas Casas se receba os re- 
querimentos das partes que t •em do dirigir-se 
aos altos poderes públicos solicitando favores, 
se os demore a espera das informações cri- 
teriosas da Commissâo de Policial 

Peço a V. Ex. que tome alguma deli- 
beração a respeito, afim de servir-me de go- 
verno. 

O Sr. Presidente — A Mesa não 
recebeu até agora projecto ou proposição 
alguma sobre pensões, com o parecer da re- 
spectiva commissâo, e eu declaro a V. Ex. 
que não incluirei na ordem do dia projecto 
ou proposição das respectivas commissões 
sinãoem virtude de roto expresso do Senado, 
e com a responsabilidade delle, pois que é 
um assumpto de importância. 

(•) E^te discurso nãp foi rfyisto pelo orador. 
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SiV. Ex. tem interesse em que a Mesa 
inclua essa matéria na ordem do dia, re- 
queira ao Senado. Si este entender que a 
proposição pôde, independente de parecer, 
er incluída na ordem do dia, a Mesa se sub- 
metterà a essa deliberação. 

O Sr. Pires Ferreira—Eu espe- 
rava que a Commissão de Policia désse pa- 
recer sobre os requerimentos que recebeu, e 
que dizem respeito a pensões, pois foi isto 
que ficou determinado pelo Senado; e a de- 
mora desse parecer vae de encontro ao re- 
gimento, quando deternina queas Commissões 
apresentem pareceres no prazo de 15 dias. 

Si a Commissão de Policia não entendesse 
conveniente a inclusão dessa proposição na 
ordem do dia, eu a isso não me opporia; mas, 
como ella chamou a minha attençâo a re 
speito, eu não tenho outro remedio sinão re- 
correr ao artigo do regimento que manda que 
os pareceres sejam apresentados dentro de 
15 dias, que é requerer que seja a matéria 
incluída na ordem do dia, independente de 
parecer, requerimento que farei na primeira 
sessão. 

O Sr. Presidento—O honrado Se- 
nador não tem razão na reclamação que faz. 
A matéria está sob o estudo da Commissão de 
Policia, e acha-se hoje ligada a um projecto, 
que já foi approvado em primeira discussão, 
estabelecendo o modo de se conceder pensões. 
Emquanto o Senado não resolver sobre este 
assumpto, a questão está pendente, e só por 
voto delle é que voltará ao debate. 

O Sr. Pires Ferreira — Nesse sentido 
apresentarei o meu requerimento na próxima 
sessão. 

ORDEM DO DIA 

Discussão dos pareceres ns. 58 e 86, do 
corrente anno, opinando pela rejeição do veio 
do Prefeito do Districto Federal á resolução 
do respectivo Conselho Municipal que con- 
cede três loterias de 1.000:000$ cada uma, á 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Can- 
delária, como administradora do Hospital dos 
Lazaros e do futuro Asylo Gonçalves de 
Araújo e mantenedora da Repartição de Cari- 
dade para auxilio dessas instituições. 

Continuam em discussão as conclusões dos 
pareceres. 

O Sr. I.oo|>oI<í« do líulliões 
sente não poder concorrer com o seu voto 
para. approvação do parfecer da Commissão de 
Justiça e Legislação tanto mais porque dese- 

java ser util á essa Irmandade á qual tem ' 
honra de pertencer. 

Vem, não para pronunciar ura discur^ 
apenas pretende, em breves palavras, justifi' 
car o seu voto. y 

E' a segunda vez que essa questão vem 9 

debate no Senado. 
Da primeira vez apparecsu como uma pf®' 

po-ta da Gamara e indo á Commissão de F1' 
nanças teve delia assentimento, tendo o or»' 
dor assngnado o parecer vencido. 

Approvada a proposta foi remettida ao Pre' 
sidente da Republica que a vetou. 

Voltando á Commissão iniciadora para 0 

debate, não obteve os dous terços. A Cumar3 

conformou-se com o veto. i 
Da segunda vez voltou a debate a questa" 

das loterias sob a fôrma de uma resolução d" 
Conselho Municipal vetada pelo Prefeito. 

Foram favoráveis à preterição as Commi3' 
soes de Justiça e de Constituição e Podere3, 

porto que em ambas as Commissões não oo' 
tivesse unanimidade de votos. 

Vé-se que a questão é controvertida, ei1' 
gindo lento e criterioso estudo. São duas r0' 
soluções, uma do Congresso outra do Consfi' 
lho Municipal coneedendendo loterias á Caá' 
delaria, são igualmente dous os vetos. 

Onde, porém, está a verdade? 
Com o Presidente da Republica, com o S^' 

nado ou com o Conselho Municipal. j 
Disse o illustre mestre, o senador Coelb" 

Rodrigues que, quando se trata de interpi0' 
tar uma disposição legislativa ó preciso 
primeiro si e legitima, não ferindo a Constil 
tuiçâo; segundo si é conveniente e efflcaz- 

Assim, pergunta á Commissão de ContU111' 
ção e Poderes si esta questão é legitima. | 

O parecer da Commissão não encarou 
questão no seu conjunto. 

A Commissão de Justiça, hábil como sen1' 
pre se ha manifestado, depois de haver exp10' 
rado a distincção subtil entre subvenção 
auxilio, procurou invocar a attençâo do Se' 
nado para o destino do auxilio alludfo. 

A subvenção não é sómente o auxilio d1' 
recto, pecuniário ou mesmo orçamentai'!^ 
concedido pelos poderes públicos a uma ins41' 
tuição para a sua manutenção. 

Os que assim a definem tazom-n'o para fu11' 
damentar argumento em favor da concessã"' 
mas, tal noção não se coaduna nem cona 
lettra, nem com o espirito da ConstituiÇ3, 

Federal. 
A prevalecer semelhante doutrina, outr^ 

irmandades virão pedir iguaes favores, a1;0' 
bertadas sob o manto da caridade ou da i1}' 
strucção, e como a Igreja Catholica é a 
poderosa, no paiz, é licito conjecturar que elj* 
os obterá mais facilmente que outras, flcan® 
desequilibrada a igualdade de cultos, estab0' 
lecida pela Constituição. 
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®esí!a arte se hão de estabelecer laços de 
e i|C:tlf'erleia e de gratidão, de reconhecimento 
ciuè t ça en^re essa 18t'e-Ía e 0 Estado, lacto 
ein; enclerá a destruir radicalmpnte uin prin- ^ cardeal da lei fundamental, 
con rePetei Q110 0 precedente será 
8cj„

sta.tltemente invocado, sitiada assim a con- 
fcia do legislador, 

são iSentado (lue ® inconstitucional a conces- 
0ra,, 8 loterias a uma irmandade, pergunta o 
tki 0í'' será opportuna a concessão á irman- 
^ ^ Candelaria ? 
dg Sa irmadade havia pedido tx'ps loterias 
Wi contos cada uma para concinsão do seu iat P'0- Um tai elemento histórico serve para 
j. jPretar 0 recente pedido que se discute, 

^rari eflco'1trado escrúpulos e diíliculdades, 
da o''08 Pe'a lettra e espirito da Constituição 
Os0n ara !os DssP1Jtados, a peticionaria, ou 
coqu!6 se interessavam por ella. buscando 
loter.1'nar 08 esc0ll10s' declaravam que as 
auxii"18 s?lit,itadas serviam tão somente para 
Hant-j1* instituições de caridade por aquella 
Hons-Í ou Protegidas. Estas reflexões de- 
ciaiim

J''a,in queé inonportuna a medida, espe- 
áUnJi 6 S1 se attendcr a que o jogo tem 
poljr.j 

0 nosso estado social, incommoilado a 
excesso' 6 0S P0'161'63 Pul]licos com os seus 

^ni)dal r6sPelto, pede o orador permissão ao 'lUj.j 0 Para ler alguns artigos dejornaes 
gicaj^ta capital, que se expressam ener- 
aPto, i con^ra a indilfimça com que as 
^Pep i es ^eem encarado o jogo em geral e 
cad0 ^ ^nte o dos bichos, que corre, cal- 
^lion + rnol|'e do das loterias, o que bem 
&S8eni '.que a loteria ó a base sobre que creou 

a 0 Jogo dos Sic/ms. Ora, si a loteria 
^Par 'C0,r10 aniquil m os bichos sem es- 0Utr, p^neila? Eis porque já se levantou em 
SubTa ''o Congresso a voz de um illustre 
^IgnJdo para pedir a abolição das loterias, 
a attfn-6 suas pioposições, que lô, merecem 

do Senado, especialmente as quo 
assUm 'fm ás disposições sobre semelhante 

|ot P;0. emanadas dos Estados e abolindo 
■ Cni.las- 1?nora o0 Presidente da Republica, não 

fíe ^Si-nado que, terminando as suas ra- 
a2 ?ancÇao á resolução do Congresso 

i i^a V r Por e^e If^ibrado que pela pri- u^a C( .
ez Votava o Congresso Repuulicano 

. b(m0j"C8ssã0 de loterias. 
q Pstit;ll • e a,gLinientar de novo sobre a in- 
>0!. a °nalidade da concessão, pergunta o 
th^n^err nín'ssao do Justiça si acha elíicaz 

"te a medida em proveito da lr- 
i ende que não. A associação in- 

o está i' as lüterias já íallemu, a outra que 
.,rirMWri

u.cf-a com dilliculdade para fazer a 
das inf e.seus vaies, attenta a concurron- 

terias dos Estados e da jogatina de 
■"^«o v. IV 

bichos. E', pois, evidente, que a loteria de 
3.000:000$ será improflcua e ineficaz por vir- 
tude da concurrencia de outras de igual jaez. 

Não é fóra de proposito confrontar aqui o 
desenvolvimento que certas instituições teem 
tido em nosso paiz com o que teem tido em 
outros. 

Refere-se ás caixas econômicas, sobre as 
quaes faz estudo detido e comparativo^ pre- 
conisando especialmente essas instituições em 
Italia e Aüemunha. 

Termina o orador invocando o auxilio do 
Sr. Presidente do Senado para o desenvolvi- 
mento de taes instituições no Brazil, appel- 
lando para o seu reconhecido patriotismo, 
revelado e traduzido em actos eflicazes e de 
summo proveito social, como o ha sido a fun- 
dação da Bibliotheea do Senado e a sua presi- 
dência da Commissão do Saneamento da Ca- 
pital. 

P ;de instantemente aS. Ex. que contribua, 
como o tem feito, para a regeneração dos cos- 
tumes, para a educação da m ssa popular, 
promovendo com o seu prestigio, a propa- 
ganda de congressos economistas e contri- 
buindo de tal arte para a fundação da liber- 
dade real e pratica, e para a fortuna da de- 
mocracia brazileira. 

O Sr. Virgílio Damíxsio pro- 
põe-se a impugnar o veto proferido pelo Pre- 
feito Municipal contra a concessão votada 
pelo respectivo conselho. 

Começará por considerar alguns argumen- 
tos omittidos pelo illustre Senador por 
Goyaz, com o qual raras vezes se tem achado 
em divergência; lamentando sincera e pro- 
fundamente que assim aconteça no presente 
debate. 

A ultima parto do discurso de S. Ex. foi 
um longo, fundamentado e nobre panegyrico 
em favor das associações de beneficência, ca- 
ridade e soccorros mutuos: por outro lado, 
uma energica invectiva contra os jogos de 
azar, especialmente o das loterias. 

Sobre o assumpto, estuda-lo em these, é o 
orador o primeiro a alistar-se nas fileiras que 
S. Ex. coramanda com a autoridade de seu 
nome o de sens talentos e sob a bandeira que 
a aba de desfraldar. 

Reconhece que devem todos aflluir à cru- 
zada que se levanta contra o jogo legal das 
loterias e para a applicaçâo efflcaz de antigas 
leis penaes contra jogos illicitos, assim deno- 
minados pelo Codigo Criminal e outras leis 
do antigo regimen. 

Mas, não é esse o assumpto da discussão. 
Não se trata actualmente de um projecto para 
abolir loterias. A questão sujeita é bem di- 
versa. Busca-se aproveitar o resultado dft 
um jogo, reconhecido pela lei, para favore- 

16 
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cer uma instituição de beneficência e cari- 
dade. 

Eis porque póde-se affoutamente aflirraar 
que existe radicaldiffereuçaentre a resolução 
vetada pelo Presidente da Republica ea con- 
cessão votada pelo Conselho Municipal. 

O primeiro solicitava auxilio para a conti- 
nuação das obras do templo da irmandade 
da Candelaria, o segundo o confere para os 
institutos de caridade mantidas por esta. 

Nem prevalece contra a concessão actual o 
facto da separação da igreja o do Estado, 
como pretendeu o nobre Senador por Goyaz. 

A separação não significa repulsão c me- 
nos inimizade. 

Assim que, na Suissa, onde esse regiraen 
prevalece, é licito ás municipalidades aju lar 
nãoaesteou aquelles culto, mas áquelles 
que entenderem conveniente auxiliar, con- 
forme o modo de vêr. de sentir e de crêr das 
respectivas populações. 

Não ha projecto idêntico, repete. Da pri- 
meira vez a Irraadade da Candelaria pediu a 
concessão das loterias para concluir as obras 
do seu templo; e desta vez pede auxilio para 
a manutenção de um estabelecimento de ca- 
ridade. 

O argumento capital, com que se tem pro- 
curado combater os pareceres das commis- 
sões, e que foi separada a igreja do Estado, e 
que este não pode subvencionar instituições 
religiosas, nem estabelecer dependências com 
taes instituições. O orador responde, mos- 
trando, primeiro, que não se tratade sub- 
venção, ou auxilio prohibido pela Constitui- 
ção; e depois, que a unic i dependência, que 
se pôde estabelecer, é a dependência moral, 
que existe naturalmente em toda a sociedade, 
e da qual a Constituição não cogitou. 

Insiste, neste ponto, deixando de responder 
ás duas,razões. com que justificou a sua di- 
vergência o nobre Senador pelo Estado do 
Rio do Janeiro, porque foram já combatidas 
taes razões pelo seu collega. Senador pela 
Capital Federal, accrescendo, quanto ás lote- 
rias, ter já declarado o orador, que auxilia- 
ria a passagem de qualquer projecto, que de- 
cretasse a extincção dellas. 

Tem-se dito que—conceder loterias, não é 
subvencionar; mas o orador não pensa assim; 
entende que as loterias são um auxilio con- 
cedido,são verdadeira subvenção; entretanto, 
lembra o disposto no art. 11, n. 2 da Con- 
stituição, e mostra que esta só prohibe a 
subvenção ao exercício de qualquer culto reli- 
gioso. 

Explica como entendo, e o que vera a ser o 
exercício do culto, que tem a sua parte in- 
terna e a externa, e mostra como se pode 
votar auxílios para obras de templos e ern 
lavor do institutos de caridade sem infracção 
dq Constituição; apoiando a sua argumenta- 

ção com o exemplo do que se faz na Suiss»' 
onde a igreja está igualmente separada (t' 
Estado. 

Narra como a Irmandade de SS. Sacrf 
raento da Candelaria fundou os seus esta^' 
lecimentos de orphandade e de caridade,e 

como carece do auxilio, que pede, para ma11' 
tel-o; faz considerações sobre a necessi ladeí 
influencia da religião na sociedade, da qual6 

a caridade a principal das virtudes; lemb''9 

as verbas que são votadas annualmente n05 

orçamentos da despeza publica subvencDj 
nandoa Santa Casa da Misericórdia e outi'<>! 

instituições,que teem dependências religiosa3, 

e a catechese dos Índios; lembra e enuroe^ 
os auxílios de idêntica natureza votados 
Estadose nomeadamente na Bahia, Minas6 

S. Paulo, sem quo se allegasse nunca a ijj' 
constitucionalidade da concessão deante á" 
caracter religioso dos estabelecimentos suv 
vencionados; e conclue declarando que vi# 
contra o veto do Prefeito, porque a resolUÇ®" 
do Conselho Municipal não ò inconstituciona1, 

e é util, e é inconveniente. 

O Si-. Alberto Gonçalves ^ 
Pouco terá que dizer além das considera?1^ 
externadas pelos oradores precedentes f 
favor desses pareceivs d is commissões. 

O orador é, em principio, intenso ás lotej 
rias ; desde que fazia parte da legislatura d' 
Paraná, assim se manifestava. Mas a 1 def' 
é um jogo legal, o si uma reacção coiit''' 
ceno-i costumes, em nosso meio, contar con1^, 
iniciativa do Congresso Federal,este não de* 
limitar-se ás loterias, e sim a toda e qjul_, 
quer ordem de abuso, no theatro, na ijK 
prensa, nas ruas, onde lõr preciso corabaP 
o vicio. 

Lê documentos em que prova ser a conc, s 
são de loterias, em todo o paiz, ás instituiÇ"', 
religiosas, uma pratica seguida sem 
rupçâo, mesmo depois de vigorar a Con?1' 
tuição, o que significa incontestávelroellj 
não haver nisso uma infracção à lei raoê"' 
da Republica. j 

Em S. Paulo os exemplos abundam. „ 
mesmo na Capital a br igada policial tem co» 
dependência de um de seus quartéis u

e 
t rniplo catholico, onde celebra publicainc11,. 
as f stas religiosas ; e a Cruz dos Militari 

abi está para demonstrar esse asserto. . .. 
Cita outros numerosos factos, compr0 

torios da these que sustenta — não ser reP„; 
tada gerajmente oflensa ás leis republic®11' 
a protecção pecuniari-t, directa ou inder^ ^ 
às associações religiosas, maxime as que t^j, 
a seu cargo a assistência publica, que é, a 

nal, um do3 deveres mais restrictos da aU 

ridade secular. , „ 
Acha que não ha outro meio de atten'1®' , 

essa necessidade superior da ciyilisação, 1 
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/ '"floBneiíi ehristã, pois a caridade ò uma s bellezas e das forças da igreja abraçada 
r aa quasi unanimidade dos brazileiros. A 
(jj e rsspeito, o orador procede ao confronto 
A.®diversas religiões conhecidas, as quaes, 

ra o ensinamento evangélico, desconhecem 
^ridade. 

a!? é o christianismo o que deve receiar a 
Pio f Ca' mas a ausência de seus princi- 
o ej* '.ecundcis, no seio do nosso povo, onde 
desi!-*10 'elS0' e'vad.o de positivismo ou do 

materialista, já faz sentir os seus 0í? effeitos. 
o,; Republica, si tem sido aflectada, na sua 
tag-nisa(.'ão institucional, e nas manifes- 
Mas ,P0'it'cas a que tem dado logar, é 
Hoj' doutrinas comtistas. Basta lembrar a 
sorp . andeira e actos do governo provi- 
temat'- ':,as^a mencionar a eliminação sys- 
offigj ca do nome de Deus em todos os papeis 
feição d.ue, aliás, não se acham isentos da 
lUe .j.P08'Avista, como sa \ê nus dizeres de 
ter,,; íl 0 muito conhecido — Saúde efra p'dade. 
Voivg .eiiSas e outras razões em que desen- 
SeQ»,:i sua opinião, o orador entende que o 
Patri0? sera inspirado por um bem orientado 
Iiiteuii, dj0' soonndando a acção beneflca da 
0111 t)runc'a Municipal. E« convicto de que é Vetjç-di da Republica toda o qualquer sub- 
rado» destinada aos enfermos e desampa- 
0lJiba' Vo',ara em favor dos pareceres, que o Pela não approvação do véto a que 

Pica O? Prelr,e- q a discussão adiada pela hora. 
2° Secretario declara que se acha 

ba or]11 AIesa 6 vae a imprimir para entrar uem dos traballios o seguinte 

PARECER 

N. 106—1896 

tHpiQ^^misssão de Constituição, Poderes o 
n?a vem interpor o seu parecer 

^eS. p , oioição que realisou-se no Estado 
íar^' r 

au'0' a 20 de julho do corrente anno, 
bado ^' nnchimonto da vaga aberta no Se- 
^'bpos c rennncia do Dr. Manoel Ferraz de a «lln , -all<js, tendo à vista os documentos 

Ores u''cnt0s- Ser ai panado constante da acta da apuração 1ta a 20 do corrente é o seguinte 

Votes 
j)^-Bernardino do Campos 31.300 
p" Oomingos Jaguaribe.. 25 

■ Caurindo Dias Minhoto 5 
Poi 

CQftmLs~.guin.te o resultado a que chegou a bsfto pela apuração da? 4)3 autheqti- 

cas remettidas á Seeretaria do Senado Fe- 
derai: 

Votos 
Dr Ber ardino de Campos 33.127 
Diversos  24 
Em branco  1 

Feito o exame detalhado de todas as au- 
thenticas ac ma referidas e hera assim da 
acta da apuração geral, verificou a Coramis- 
são que ellas se acham perfeitamente regula- 
res o de aocordo com as disposições da lei 
n. 35, de 26 de janeiro de 1892, e, portanto ó 
de parecer: 

Io, que seja approvada a eleição realisada 
no Estado de S. Paulo a 20 de julho do cor- 
rente anno para preenchimento da vaga 
aberta no Senado Federal pela renuncia do 
Dr. Manoel Ferraz ee Campos Salles ; 

2b que seja reconhecido e proclamado Se- 
nador da Republica pelo Estado de S. Paulo 
o ur. Bernardino de Campos. 

Sala das Commissões, 22 de agosto de 1896. 
—Q.Bocayuva.— Vicente Machado. — \hdon 
Milanez. 

O Si*. í^resàdeiiito designa para 
ordem do dia da seguinte sessão : 

S" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 19, de 1896, fixando as despe- 
zas do Ministério das Relações Exteriores 
para o exercício de 1897 ; 

Continuação da discussão única dos parece- 
res ns. 58 e 86 do corrente anno, opinando 
pela rejeição do ceio do Prefeito do Districto 
Federal á resolução do respectivo Conselho 
Municipal que concede tres loterias de mil 
contos de réis, cada uma, à Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Candelaria, como 
administradora do Hospital dos Lazaros e do 
futuro Asylo Gonçalves de Araújo, e mante- 
nedora da Repartição de Caridade, para au- 
xilio dessas instituições; 

3' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 17. de 1896, autorsando o 
Poier Executivo a conceder ao 2o oflicial da 
Administração dos Correios da Capital Fe- 
deral, João Cavalcanti de Araújo, um anno de 
licença com ordenado para tratamento de 
sua saúde; 

Discussão única dos pareceres: 
N. 97, de 189.1, das Commissões de Justiça 

e Legislação e de Finanças, opinando que 
seja indeferida a petição em que Domingos 
Francisco Leite, 1" escripturario da Alfân- 
dega do Par.i. allegando ler sido aposentado 
sem que o pedisse, nem fosse invalido, pede 
a sna reintegração no dito cargo ; 

N. 94, de 1896, da Commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo o requerimento dq 
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alferes graduado do exercito, Christiano Pon- 
tes, pedindo ser reformado na effectividade 
daquelle posto; 

N. 99, de 1896, da Commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo os requerimentos dos 
ex-alferes em commissão João Tavares Bas- 
tos e Luiz da França e Oliveira, reclamando 
contra o acto do Governo que os dispensou 
da commissão em que se achavam e em 
que tinham sido conflrmadus por Decreto 
de 3 de novembro de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 

81a SESSÃO EM 24 UE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Victorino 

SUAIMARIO — Abertura da sessão—Leitora e 
approvação da acta da sessão anterior—Lei- 
tura de dous pareceres — Discussão e reque- 
rimento do Sr. Vicente Machado— Discussão do 
requerimento— Discurso do Sr, J. Catunda — 
Encerraraenloda discussão e votação do reque- 
rimento— Ordem do dia — 31 discussão da 
proposição da Gamara dos Deputados n. 19. 
de 1896, fixando as despezas do Ministério das 
Rela;ões Exteriores — Discursos dos Srs. Fran- 
cisco Machado. Ramiro Barcellos e Costa Aze- 
vedo— Observações do Sr. Presidente — Adia- 
mento da discussão — Ordem do dia da seguinte 
sessão. 

Ao meio dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. S-nadores: Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Ua.ilino H<;rn, Francisco Machado, 
Costa Azeredo Antonio Baena, Justo Cher- 
mont. Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira. Cruz, 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, Almino 
Aff.mso, José Bernardo. Oliveira Galvão. 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, João Neiva, 
Rosa e Silva, João Barbalho, Rego Mello, 
Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, Leandro 
Maciel, Rosa Júnior, Coelho e Campos, Seve- 
rino Vieira, Virgílio Damazio, Ruy Barbosa, 
Domingos Vicente, Gil Goulart, Q. Bocayuva, 
Lapér, Lopes Trovão, E. Wandenkolk, 
Thomaz Dellino, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Paula Souza, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim de Souza, Aquilino do 
Anraral, Joaquim Murtinho, Vicente Ma- 
chado, Arthur Abreu, Gustavo Richard, Júlio 
Frota, R miro Barcellos e Pinheiro Ma- 
chado (55). 

Deixam de comparecer, com causa justi- 
ficada, os Srs. Nogueira Aecioly, Joaquim 

Pernambuco, Eugênio Amorim, Caiado, Ge' i 
neroso Ponce e Esteves Júnior (6). 

E' lida. posta em discussão e sem debat® 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secretario declara que não h' 
expediente. 

O Sr. 2° Secretario lê, e vão a imprifflif 
para entrarem na ordem dos trabalhos 0 

seguintes 

PARECE RES 

N. 107— 1896 

A Commissão de Justiça e Legislação eS^' 
minou a petição do bacharel Umbelino 1 

Souza Marinho, Juiz de Direito nomeafl 
em 1882, aproveitado como Desembargado' 
em 1893, no Estado de Santa Catharina, 
destituído deste cargo em 1894 pelo Gove1' 
nador então nomeado para aquelle Estat^ 
pelo Yiee-Presidente da Republica, req«?' 
rendo que desde a data de sua destituiÇa 

lhe sejam abonados os vencimentos de Ju' 
de Direito por força do art. 6o das Disp 
sições Transitórias da Constituição ; e 

Considerando que os Magistrados eX'^ 
tentes ao promulgar-se a Constituição da R 
publica teem garantidos os seus ordenad 
pe'os cofres da União até que sejam aprü 

veita^os ou aposentados ; 
Considerando que o peticionario, segun" 

confessa, foi aproveitado como Desemhargad 
no Estado de Santa Catharina, e desde enta ' 
como tal, cessou o seu direito e o encargo 
União, nos termos do citado art. 6"; ^ 

Considerando quo, a destituição do canf 
para que fôra o peticionario aproveitado 
nulla do direito, pois o cargo de DeseinR' 
gador è vitalício, segundo a Constituição ® 
Santa Catharina e a Constituição Fede1'®-' 
art. 74, garanto os cargos inamoviveis e 

toda a sua plenitude ; ã. 
Considerando que não tendo sido essa d 

titnição a pedido, ou por sentença crirnd1®' 
é direito pleno irrecusável do peticionario |. 
haver o seu logar, requerendo o ao P0 ^ 
Executivo do Estado, e, no caso de i'ecU"s 
deste,aos tribnnaes do Estado ou aos federa 
como no caso couber, para haver a pi'eC'A 
reparação ou indemnisação pelo dam no s 
(rido, intentando para isto a respectiva acÇ g 
(Constituição, art 39 § 1° lettra h e art. 
lettra a) ; e. 

Considerando que, não obstante 0 P!! je 
dente de que dá noticia o decreto n. 210. 0 
3 de outubro de 1894, não é regular qu 

Congresso, contra a evidencia dos factos.c ^ 
sidere não aproveitados para os effeitos 
art. 6" das Disposições Transitórias, o Me® 
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ado que effectivãmente o foi, e cuja desti- 
Juçao iüegal, abusiva, lhe dá acgão contra o 
a^ta4o, eu,jO Governo excedeu-se, para haver 

',eparações que lhe são devidas ; 
j^onsiderando que, pelo mesmo artigo das 
^"Posições Transitórias, cessa o encargo da 
traf0 ''es^e quando aproveitado o Magis- j a(io, mesmo que seja depois destituído, por 
ttl«9ue o aproveitamento deu-se e a desti- 
r, 

r;ao ainda é a sua confirmação, attenta a 
pração a que dá logar ; 
considerando que o peticionario e quantos 

con(-OS em seu caso' coin 'lireito formado 
a tj 

ra o Estado,não podem conserval-o contra 
pgpião para que sejam pagos pelo Thesouro 

visto como não se trata de uma obri- 
solidaria: 

a Comraissão de parecer que, por parte 
pejj-Pãrpsso Nacional, não lia que deferir a 
com t'e l116 se tT'ata> P01" set' 0 caso ^e aPetencia judiciaria. 
p^ala, (jas Commissões, 24 de agosto de 1896. 
rai • Coelho e Cumpos.—Aqui Uno do Ama- 

•""■■d. Coelho Rodri/mes. 

N. 108 - 1896 

ej^puunissão de Justiça e Legislação, tendo 
CrjJ^uado o projecto n. 4, deste anno, vem, 
elle'' uie cumpre, interpor seu parecer sobre 

je^posição do artigo único do mesmo pro- 
ap^i. 6 muito simples e limita-se a mandar 
'ei n Co- ao cas0 Previsto no § 2o do art. 43 da 
denr.-' • 4e 26 de janeiro de 1892, a provi- 
I5 j'a consagrada no art. 6° da lei n. 248, de 

O s !|e/e|nbro de 1894. 
ás jn~° 4o citado art. 43 dispõe que, «si até 
cotnD uoras da manhã do dia da eleição não 
respg ^.ccorern os viesarios para constituir a 
e'6'Çio l^e!ia' na0 tenlia logar a mesma 

da lei n. 248, reguladora das elei- 
Sobre

II1Unicipaes do Districto Federal, dispõe 
0 mesmo caso o seguinte: 

ras (jf1 ^Ita absoluta de mesario ati ás 9 ho- 
claip 'i13- 4esignado, os eleitores presentes ac- 
Ção, e 

0 Um de entre si para presidir a eloi- 
Par"a 

es,'0 convidará mais quatro eleitores 
^itiar S'03 quaes funccionarão até ter- 

0 j, 0.Processo eleitoral.» 
Posiç^vcto propõe que se estenda esta dis- 
^Ortiin as eleições íederaes e isto parece á 
Sentç ISSao Pão j usto, como necessário e ur- 

^Pdou' P0rciue, todas as razões em que se 
r^l, i atluella providencia no Districto Fede- 
Sares 

ao applicaveis á fortiori aos outros lo- 
vs Plein 1 os abusos são ainda mais fáceis e 

ãi 0„ , 6 prova e, por conseqüência, tam- de repressão mais dilíiceis. 

Necessária, porque não se pôde deixar o di- 
reito político por excellencia, a própria base 
do regimen representativo—isto é—o suffra- 
gio popular, á mercê do arbítrio de cinco ho- 
mens, ás vezes adrede escolhidos para frus- 
trarem o voto de um eleitorado notoriamente 
hostil à corporação que os nomeou, e cujo 
partido se acha em minoria na respectiva 
secção. 

Urgente, porque, na previsão das próximas 
eleições, fizeram-se em alguns Estados refor- 
mas municipaes têmporas e inconstitucionaes, 
já pelo fim criminoso, já pelo elfeito retroa- 
ctivo, com o intuito manifesto de preparar 
as Mesas eleitoraes como garantia da victoria 
da facção reformadora, e meio de encobrir a 
minoria do seu partido, porventura menos 
politico do que industrieso e mercantil. 

A' vista das considerações expostas, aCom- 
missão abstem-se de oHêrecer alguns additi- 
vos, que aliás tornariam mais completo e 
efilcaz o proj-cto e limita-se a propor a sua 
approvação pura e simples, nos mesmos ter- 
mos em que foi oíferecido. 

Sala das Commissões, em 24 de agosto 
de 1896—A. Coelho Rodrigues.—J. L. Coelho 
e Campos. — Aquilino do Amaral. 

<f> Sr. Vicente Macliado—Sr. 
Presidente é sobre a impressão dos desagra- 
dáveis acontecimentos que se desenrolam na 
Capital Paulista que eu tenho occasião de 
apresentar á consideração do Senado um re- 
querimento que trata de assumpto que serve 
de prova do que desta situação cabe inteira 
responsabilidade ao Governo da Republica. 

Por caprichos mal emendidos, por um de- 
sejo extraordinário de se mostrar divorciado 
do sentimento e do espirito nacional, tem o 
Governo da Republica creado e^ta situação 
anômala, cujos resultados a nenhum de nós 
é d 'do prever. 

Já corre o sangue brazileiro na Capital 
do opulento Estado de S.Paulo; outros fa- 
ctos seguir-se-hão, filhos da desastrada poli- 
ti a seguida pelo Governo da Republica. 

0 meu requerimento, Sr. Preudente, re- 
fere-se a um facio que foi denunciado pelos 
jornaes do dia, e ao qual tive occasião do re- 
ferir-me da ultima vez que nesta casa occu- 
pei a tribuna. Tinha eu declarado que, 
antes mesmo da approvação dos protocullos 
italianos pelo Congresso Nacional, o Governo 
tini a começado a dar execução a elles, e eu 
baseava-me para fazer e^ta afflrm ção nas 
palavras do Sr. Ministro das Relações Exte- 
riores e na defesa que do taes actos procu- 
ravam fazer aquelles que são a favor desta 
desastrada negociação. 

Hoje O Pais traz um telegramma de Porto 
Alegre, em que se assevera que um jornal 
daquella cidade, a Gazeta do Povo, tinha pu- 
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Wicado a lista dos reclamantes italianos que 
haviam recebido por intermédio do respectivo 
Consulado quantias referentes a reclamações 
que haviam sido feitas perante o Governo do 
Brazil. 

Esta é a prova mais solemne, mais cabal de 
que o Governo está noflrme proposito de não 
respeitar as deliberações do Congresso Na- 
cional. 

Com eflfeito, o que autorisou o Governo a 
antecipadamente dar como approvado os pro- 
tocollos das negociações italianas e a mandar 
pagir, a titulo de indemnisações a subditos 
italianos, as quantias a que elles se julgavam 
com direito em virtude de reclamações que 
flzerara valer perante as autoridades do Rio 
Grande do Sul ? 

Quando o Governo deixa que por esta mal- 
fadada questão corra o sangue brazileiro, 
sacriflquein-se os brios da Patria, e quando 
pile nos arraste a todas as humilhações a que 
nos tem arrastado, nós assistimos a isto com 
o coração tranzido de dor, e só temos o di- 
reito de protestar; mas na fiscal isação dos 
dinheiros públicos, na applicação da lei orça- 
mentaria votada pelo Congresso Nacional, 
temos a obrigação de tomar contas ao Poder 
Executivo e saber como elle despende estes 
dinheiros, contra a expressa determinação 
do poder competente para tomar-lho contas ? 

Todo o mundo sabe que o Governo não 
podia absolutamente pagar nenhuma das 
inderanisições constantes do protocollo de 12 
do fevereiro, sem que para isto o Poder Le- 
gislativo o autorissase, tanto que no pro- 
jecto em discussão na Gamara dos Deputados, 
concluindo pela approvação dos malfadados 
protocollos italianos, está a autor isação ao 
Governo para abrir os créditos necessários 
para pagamento das despezas que provierem 
da exeíução desses protocollos. 

Com que direito, pois, se julga o Governo 
da Republica de tirar desta ou aquella verba 
orçamentaria a quantia necessária para pa- 
gar estas indemnisações? 

Que respeito demonstra o Poder Execntivo 
pelas íuneções do Poder Legislativo, dando 
cumprimento a tratados que ainda tiverem 
de ser sujeitas ao conhecimento do Congresso 
Nacional ? Que respeito demonstra o Go- 
verno pela lei, quando tão duramente a 
ataca de frente, desviando dos cofres públi- 
cos dinheiro sem autorisação legal, para sa- 
tisfazer os caprichos dos representantes de 
uma Nação que nos humilha ? 

Sr. Presidente, é necessário que em torno 
desta questão si apurem todos esses peque- 
nos factos, pelos quaes fica patente que o 
Governo está agindo discricionariamente e 
attentando contra a Constituição, porque 
V. Ex. sabe, o sabe o todo o paiz, que 
tem se querido levar á conta de uma in- 

transigência verdadeiramente jacobina ' 
movimento que se nota no paiz contra * 
desastrada negociação realisada pelo actu'1 

Governo da Republica em relação ás recD 
mações feitas pelo Governo italiano. 

Vou mandar meu requerimento á Mesa, ' 
espero que elle tenha a approvação do ^ 
nado, pois servirá como um protesto conW? 
esta situação de humilhações que nos 
reservando o Governo da Republica, e sef 
virá ainda mais para ficar demonstrado ^ 
balmente que se está lançando mão dos 
nheiros arrancados ao suor o ao trabalho 
povo brazileiro para satisfazer as exigenci9: 
indecorosas, que attentam contra o nossa le' 
fundamental, dos filhos de uma nacionalid»1^ 
que acaba de dar a prova de como consio®' 
ram e como acatara o grande sentimento q11 

tem o povo brazileiro. J 
Disse um jornal do dia, e julgo em tornV 

saliento o facto que é realmente de notar-"11 

estar satisfeito o Sr. Presidente da Rcl,u. 
blica, pois, o primeiro sangue que corr® 
nesta malfadada questão, foi o sangue g0' 
seus patrícios, foi o sangue paulista. 

O Sr. Costa Azevedo— Foi o sangue W 
ziieiro. 

Vem á mesa, ó lido, apoiado e posto em d" 
cussão o seguinte : 

REQUERIMENTO 

Requeiro que por intermédio da Mesa6 

solicite do Sr. Dr. Presidente da Rfepubli- 
que se digne de informar, pelas respecti^ 
Secretarias de Estado, qual o numero de 
clamações italianas que teem sido pagas 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do S11' 
e porque verba teem sido feitos esses pa™ 
mentes. 

Sala das sessões do Senado Federal, & ^ 
agosto de 1896—Vicente Machado, 

O Sr. .loalcim Catunda, decl»3 
que não impugnará o requerimento do b0 

rado Senador que o precedeu ua tribui1'' 
Aproveita a opportuuidade para oSeVf' 
varias considerações ã respeito da polit! j 
interna e externa, e por virtude das q119,,] 
não se deve concluir que seja o Governo acl^, 
o responsável pela situação que se desdob' 

Votará pelo requerimento, repete. 
Cfi 

O Sr. Vicente aXaclnado 
Presidente, a matéria do meu requerima' 
está em pé. Sobre ella não disse nada 
lutamente o nobre Senador. S. Ex.,Por9

u0 
aproveitou-se de algumas considerações Q 
fiz preceder á apresentação do meu roq11® 
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^erito, para contestar asseverações feitas por 
nirQ aqui na tribuna. 

''.u declarei mesmo que não queria fazer 
Ooitaçô^s sobre a actualidade politica, por- 

^Ue não produziriam resultado nenhum ; e 
J alguma cousaflz, utilisando-me da matéria 

fenipo 
requerimento, foi dizer que ao mesmo 

listi 
to em que se derramava o sangue pau- 

para occorrer a essas 

Uai '10r es'a desastrada politioa internacio- 
sm Governo, é que se mandava pagar a 
C(

ul)ditos italianos reclamações que faziam, 
® manifesta violação da lei orçamentaria. 

bnrt'SSe ''ue tanto 0 Governo sabia que não utilisar-se de dinheiro dos cofres pu- 
'e.0s para fazer esses pagamentos, que no 

Jj ojecto pendente de solução da Gamara, 
sse protocollo, está consignado um artigo 

c'p.pue se autoriza o Governo a abrir os 
do! 's necessários e®Pezas. 
,] Asarei a responder á parte do discurso 
fa 

nobre Senador polo Ceará, era que quiz 
0 comparação do Governo passado cora 

3 direi que não ha mesmo comparação 
Governo que passou e o actual, nas 

nia. 
es P'10 dizem respeito a nossa sobera- 

çòbÍ "'Id^Ge (Vz nos respeitar perante as Na- 
' .^Ultas e este nos humilha perante ellas. 
sjo'" ctos que se estão dando em s. Paulo 
vaciU C(lnse(luencia natural dessa politica de 
actUíU 0 e 'l® ^'aqueza seguida pelo Governo 

Np d® nacionalidade italiana, hos- 
50 do nosso paiz, não viriam dar morras 
PoDm2-1, n5,0 80 viriam levantar contra a 
•bssp çao de uma cidade brasileira, si não v
er 'U acoroçcados por essa fraqueza do Go- 

•haiii?.' ^'aqueza que chegou ao ponto de 
Pelo, .Pa6ar indemnisaçôes não autorisadas 

0 poder competente para julgal-as. 
do (g,11"'0 «ei. Sr. Presidente, si essa fraqueza 
dra Q, '""o 0 o resultado excepcional na qua- 
qpy ioe atravessamos, de cau as múltiplas 
qtie ^'turbam o espirito nacional; mas o 

1 Posso afflrmar, ó que olla não é he- 
^ «o Governo passado. 
q Coelho Rodrigues—Nesta parte é. 

do eni1, Vicente Machado — Não é herança 
0

gOVei'no passado. 
q ^II- Coelho Rodrigues—E'. 

S!)do g1]-Vicente Machado — O Governo pas- 
Oal, 'i(,A ®z P:|gai', á porta doThesouro Nucio- 

q :cOO$ por um marinheiro italiano... 
'horl,,1- Coelho Rodrigues— Legitimamente tí,Ii acto do defeza legal. 

SR i 
'dfitite V Vicente Machado — ... legüiraa- Sottfce ""Urto pelas tropas legaes, no littoral, ePeUir com dignidade a intervenção 

que quizeram ter nos factos da revolta repre- 
sentantes de potências estrangeira#, 

O Sr. Costa Azevedo — Só foi forte com 
Portugal. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Só foi Marechal 
de ferro para o Brazile Portugal. 

O Sr. Vicente Machado—Foi esse mesmo 
Governo, zeloso na defeza da soberania na- 
cional, que, por motivos talvez menos pon- 
derosos do que os actuaes, mandou os passa- 
portes ao Ministro Portuguez, o que deter- 
minou um rompimento de relações com o 
paiz que fóra a nossa metrópole. 

Já se vê que não so pode dizer que esta 
fraqueza seja uma herança do Governo pas- 
sado, que foi forte, que mostrou que a nossa 
nacionalidade era capaz de se fazer respeitar 
perante o mundo, ao passo que hoje, quasi 
se pôde dizer, Sr. Presidente, que estamos 
reduzidos a ura verdadeiro prot ctorado. 

Sabe-se que o Governo passado declarou, 
por occasião de manilêstar-se esses desejos 
de intervenção, por occasião da revolta, que 
repelliria até a bala qualquer ollensa á sobe- 
rania do nosso território. 

Os factos, Sr. Presidente, a que me tenho 
referido mostram o que tem sido a politica 
do Governo em torno destas malfadadas ques- 
tões internacionaes. O seu procedimento é 
inteiramente diverso do Governo passado. 
Antes da solução da questão, o Governo está 
tirando dinheiro dos cofres públicos para sa- 
tisfazer ambições de reclamantes que não se 
estribam na lei, que não se estribam no di- 
reito, reclamantes que chegam a declinar da 
competência dos nossos tribunaes para to- 
marem conhecimento das questões, em vir- 
tude das quaes se julgaram hai ilitados a re- 
clamarem perante o Governo do nosso paiz. 

Sr. Presidente, eu lamento., como lamentam 
todos os brazileiros, que assistem a este mo- 
mento angustio^o, por que passa a patria. os 
factos que se desenrolam na Capital Paulista 
e estou convencido de que elles se desenrolam 
e desenvolvem acoroçoados pela fraqueza do 
Governo. 

Eu quero, Sr. Presidente, que o Governo 
diga com que autorisação legal mandou pa- 
gar as reclamações italianas em Porto Alegre. 

O Sr. Costa Azevedo—Dirá si quizer. 
O Sr. Vicente Machado—Quero que o Go- 

verno diga para que submetteu os protocollos 
á approvação do Congresso, si estão elles 
tendo execução antes do nosso voto, si dos 
cofres do Thesouro estão sendo tirados os di- 
nheiros públicos, que representam o suor, o 
trabalho do povo brazileiro. 

Os Srs . Coelho Rodrigues e Almino Af- 
F0NS0 DÃO APARTES, 
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Sr. Presidente, folgo de ter em favor 
do requerimento o voto do iüustrado Senador 
pelo Ceará, e estou certo de que terei o vote 
de todos os Srs.Senadores,porque, como disse, 
é necessário que em tomo desta questão 
fiquem claros todos os factos, e todas as res- 
ponsabilidades se discreminem perfeitamente, 
porque V. Ex. sabe, como sabem todos que 
teem acompanhado o assumpto, que quer se 
attribuir a um excesso, a um jacobimsmo, o 
patriotismo mal entendido, o movimento que 
se nota no espirito publico em relação ás ne- 
gociações italianas; ao passo que a verdade 
é que esse movimento é patriótico, que tem a 
sua razão de ser, que está amparado pela 
vontade nacional, incluindo a dos brasileiros 
que estão derramando o seu sangue na Ca- 
pital paulista l 

Vozes — Muito bem. 
Encerrada a discussão, vota-se e é appro- 

vado o requerimento, 

ORDEM DO DIA 

Entra em S11 discussão a proposição da Ga- 
mara dos Deputados n. 19, de 1896, fixando 
as despezas do Ministério das Relações Exte- 
riores para o exercício de 1897. 

O Si-, Francisco Machado— 
0) Sr. Presidente, quando sa tratou da 2'1 

discussão do Orçamento que V. Ex. acaba 
de sujeitar á 3a, tive a honra, de accordo 
com o meu collega de representação, que se 
senta á rainha direita, o Sr. Barão de Lada- 
rio, de apresentar uma emenda relativa à 
consigpaçâo de 1:300$, destinada ao expe- 
diente do Consulado de Tanger ; e o fizemos 
porque entendíamos que a suppressão desta 
consignação importava na suppressão do 
mesmo Consulado, suppressão que havia sido 
proposta pelo nobre Ministro do Exterior, e 
que constava de seu relatório, pelas razões 
nelle expendidas. 

Estas razões não nos pareceram acceitaveis, 
e por isso, dando a respeito da impugnaçâo a 
ellas as explicações que nos pareceram ra- 
zoáveis, apresentámos a emenda restabele- 
cendo a referida consignação. 

Nessa occasião o honrado relator do pare- 
cer referente a esse orçamento, o illustre Se- 
nador pelo Rio Grande do Sul, declarou que 
seria necessário, visto que a emenda contra- 
riava a proposta apresentada pelo honrado 
Ministro do Exterior, ouvil-o, para decidir- 
se pela acceitação ou não acceitação da 

emenda era 3a discussão, e pediu ao Sena" 
que a approvasse si et in quanium. 

De facto, foi o Sr. Ministro ouvido, digOf. 
se vir á pedido daCommissão, e tive occasi* 
de entender-me com S. Ex. As razões tr 
S. Ex. me apresentou me pareceram acc® 
taveis, desde que ellas não inutilisava.m 
modo nenhum o fim que tínhamos em v's 
restabelecendo o Consulado em Tanger. 

Disse S. Ex. que havia pedido a supp1^ 
são da verba julgando isto necessário 
actualidade, principalmente ora vista de u 
zões orçamentarias, mas que não seria dil», 
cil mais tarde restabelecer o Consulado, vli,' 
como o podia tazer, á vista do art. 3" ? 
decreto n. 322, de 8 de novembro de l6 ^ 
que oautorisava a fazel-o sem reraunerfC'' 
fixa ; o que ne>tas condições quando so ap1^ 
sentassem razões que pudessem deterini11;;, 
este restabelecimento, o Ministro pode,,i 
fazel-o legalmente, independente da cC15 

gnação de 1:300$000. 
A' vista disso, pois, nos parece imp6^ 

nente e inconveniente insistir na emend3', 
por isso vimos, ou e o meu collega, por f 
intermédio, pedir a V. Ex., Sr. Preside®, 
que se digne consultar ao Senado se ^ 
sente na retirada da mesma emenda. 

O Sr. Presidente — O pedido de V. ^ 
será opportunamente sujeito á deliber9^ 
do Senado. 

O Sr. Ttamiro Ríircollos 
Quando foram apresentadas algumas efJA 
das durante a 2" discussão deste projecto, 
occasião de pedir ao Senado que as apL. 
vasse provisoriamente, afim de que a 
missão, conferenciando cora o Sr. Mid'5 j 
das Relações Exteriores, pudesse inforinaf 
Senado sobre a conveniência ou inconveid6 

cia de serem ellas adoptadns. 
Quanto á emenda relativa ao Consula1 % 

Tanger, seu autor acaba de pedir ao Se® j 
que ella seja retirada, resta-me inforj»^ 
Senado o que se passou na CommissãOi ^ 
conferência com o Sr. Ministro das Rei®1' 
Exteriores. > 

Tratando-se da questão de limites co^ u 
Bolívia, ou por outra ; da verba cunsig^j 
no Orçamento das Relações Exteriores P'í 
os trabalhos da Commissão de Limites 
Bolívia, pelo que o Senado ouviu do 
Senador pelo Amazonas em relação a ^ j? 
questão, impressões mais ou menos grav^ 
viam ter ficado em seu espirito. porquil, j; 
segundo S. Ex.,o traçado de limites adol' ji 
e recommendado á Commisssão, ia fazer 

(*) Este discurso nâo foi revisto pelo orador. • Este discurso não foi revisto pelo orador» 
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t^jP^esscmos uma certa quantidade de 

a fj ''^stre autor da emenda chegou mesmo 
•Hiss Ver ao Senad0 l110 0 Cliel'e da Cum" 
(òra

ao d.e Limites, nomeada pelo Governo, 
íUm. 0 Primeiro que se preoccupára com se- 
iia 

ari''eassuraptoe fizera sentir á Secreta- 
i'eia?. aPprehensões do que estava tomado 

lvamente ao assumpto. 
^ Costa Azevedo — Apoiado. 

flooifll" RfMiRO Barceixos —Segundo o que 
Sen* cPmbinado no dia seguinte ao da apre- 
iteu çj10 das emendas, o Sr. Ministro das 

oes Exteriores veiu ao Senado confe- 
eij com a Cornraissão, e eu vou resumir 
feren„?lcas .Palavras, o resultado dessa con- 
da nt/r; a®m de que o Senado possa julgar 

0
ut'lidade da emenda. 

dÍ8ge.„ ' Ministro das Relações Exteriores 
instrj, l0 seguinte. mais ou menos : que as 

dadas á Commissão eram traçar 
iccfjjJ (}e limites cora a Bolívia pelos pontos 
^rtient 03S entre 08 dous Governos, ejá iutei- 
da lf)o determinados. A linha devera partir 

no r'0 Madeira, e attingir às nas- lada,,!, 0 rio davary. A questão, pois, levan- 
Aiua 

0 Senado pelo illustre representante do 
Ent 1148 c'^ra,'se no seguinte : 20aas

eilde o illustre representante do Ama- 
^ foi Chefe da Commissão de limites 
dia a^rú, que ainda não estão determina- 

A sc.entes do Javary. 
^do n raissa0 311"6 Presidiu S-Ex-' demar- 
a 6^ nossos limites com o Perú, chegou sào àta • Ahi, como é sabido, foi a Comrais- 
A Couj01?''^Pelos indígenas em grande massa, 
f fesi!í+1SSa-ü nao Ia provida de recursos para 

ffi ia' deu'se 0 grande desastre, 
rfUaiis ~ 6 mortos muitos Membros ('a dos os t?,11?' perderam-se as cadernetas e to- 
® hão ' aoaUios de levantamento de plantas, 
s tArtiiv~ levar ao fim o traballio da 0 ri0 T„ao' fiue era chegar á fonte principal 

Eost . vary- 
ÍStok*-0rmenfe 0 Governo nomeou nova 

to',ao, de que foi Chefe o Sr. Barão de 
j&Undn Proseguiu nos trabalhos o chegou, 
d Peru ,0 seil modo de pensar o da Commis- 0 lavar ' as proximidades das cabeceiras 

?.0n, foP0^0 a que a Commissão mixta che- 
'niiatR n!:0 raais 11 milhas ao sul de onde 

J^oriop . ado 03 trabalhos da Commissão 
n ''riai,', e nHegava a Commissão que era 
llMo or, tri,;e Impossível subir além da- 
(1 ''eeio P' ^aes eram as difflculdades que 

0? da r ° terreno, e os recursos já mingoa- 
^tret^inissã0- 
pP llriivju, ' informava o Chefe da Commis- 
^ deviam^c,Uo as nascentes do rio Javary 

Sen distar deste ponto mais de oito mi- adu v, xv 

lhas, pouco mais ou menos ; e era esta tam- 
bém a opinião da Commissão mixta ; nesse 
ponto foi estabelecido um marco, ura padrão 
com os respectivos dizeres; e os estudos foram 
remetidos aos respectivos Governos para que 
deliberassem. 

As duas Coramissões, porém, computarão 
o quanto devia descer-se para o Sul ainda 
dessa demarcação, estabelecida á margem do 
rio que ellas seguirão, como sendo o braço 
que devia representar o curso do Javary; e 
concordarão em que a nascente do mesmo 
Javary devia ficar a 70,ri7"5. 

Ambos os Governos acceitaram esta de- 
marcação, como sendo a da nascente do Ja- 
vary; e nesta fé foi determinada a nossa 
fronteira offlcial com o Perú. 

Agora temos de demarcar a nossa fron- 
teira offlcial cora a Bolívia; e a questão le- 
vantada no Senado pelo illustre represen- 
tante do Amazonas, è a seguinte: que o 
reconhecimento offlcial das nascentes do Ja- 
vary, que está figurando no tratado de li- 
mites com o Perú, é um ponto que não 
corresponde á verdade como legitima nas- 
cente do Javary; e assim sendo, entende 
S. Ex. que para a demarcação da nossa 
fronteira com a Bolívia, apenas ha um ponto 
conhecido, que é o ponto do rio Madeira; mas 
que o outro ponto que devia servir de dire- 
cção á linha recta que tem de ser traçada, é 
desconhecido, porque, sustentas. Ex., a po- 
sição de 7", 1'17",5 não corresponde na rea- 
lidade á nascente do Javary, sendo, pois, 
uma posição de estimativa, 

O Sr. Costa Azevedo— Não sou eu quem o 
diz; é a própria Commissão. 

O Sr. Ramiro Barcellos —A Commissão 
declarou que o fazia por estimativa, antestta 
as difflculdades em que se encontrou. 

O illustre Ministro das Relações Exteriores 
diz que, legitima, geographicamente fallando, 
ou não, a posição, o que é verdade é que 
para o Brazil, deante do mundo civilisado, 
deanto do paiz que nos fica fronteiro, que ó 
o Perú ; para o Governo do Brazil, não o 
actual Governo, mas a entidade Governo, 
que è solidário nestas questões ; perante o 
mundo, que reconheceu as nossas fronteiras, 
a nascente do Javary está offlcial mente re- 
conhecida como estando a 7o 1', 17",5. Como 
pôde, pois, o Brazil ter duas nascentes dos 
javary, uma para o Perú e outra para a 
Bolívia ? 

O que é verdade, diz ainda S. Ex., é que a 
fronteira do Brazil com a Bolívia tem de ser 
determinada no ponto Sul. em que vae 
acabar a fronteira com o Perú. 

O Sr. Costa Azevedo—Não apoiado. ■ 
Pelo tratado de 1867, ha de acabar na ver- 

tente. 
17 
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O Sr. Ramiro Barcellos—Pois si o ponto 
da vertente do Javary está reconhecido otíi- 
cialmente ser este ! 

O Sr. Costa Azevedo—E' um ponto con- 
vencional para os dous paizss, não é para 
um terceiro. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Dizia eu, que o 
Sr. Ministro do Exterior, tendo de manter-se 
solidário com a determinagão e os tratados 
acceitos peio Brazil, e por elíe firmados, jul- 
gou... (Iníanrupção; ha sussurro no recinto). 
Sr. Presidente, como Membro da Commissão 
de Finanças, tendo pedido para orientar o 
Senado relativamente á questão importante 
das divisas com a Bolívia, julgava que a 
questão era do summa importância e delica- 
díssima, por isso queria informar o Senado; 
mas como o Senado se dispensa de ouvir es- 
tas explicações, termino aqui o meu discurso, 
dizendo que o Sr. Ministro do Exterior acha 
que a fonte do Javary, quer certa, quer er- 
radamente reconhecida, para o Brazil, é obri- 
gatória aos 7o, 1' 17", 5; que ella não è só 
obrigatória entre o Brazil e o Perú, mas para 
todo o mundo, e inclusive para a Bolívia, 
porque está reconhecida. 

Accrescenta ainda mais que, relativamente 
ás divisões com a Bolívia, isto é uma com- 
pensação do que elle cedeu ao Brazil, nos li- 
mites com Matto-Grosso. 

A questão de área de terreno é insignifi- 
cante; e si attendermos às informações que 
existem, e a própria opinião do illustre re- 
presentante do Amazonas, ci emos que, quan- 
do muito, as fontes do Javary irão a 8". 

Si nós construirmos o triângulo, limitado 
pelas tres linhas, tendo como vertice o ponto 
do matfbira, a 10', 20'; a legitima nascente 
do Javary, suppondo que ella ia a 8" como 
outra linha, dahi ao ponto acceito pelo Sr. 
Barão de Teffé. e como base, uma linha unin- 
do esses dous últimos pontos, nós veremos 
que essa área está muito longe de represen- 
tar as 5 mil léguas quadradas, a que o nobre 
Senador por Am .zonas se referiu no seu dis- 
curso. Não será nem a vigésima parte disso. 

Seriam õ mil léguas quadradas, si um dos 
lados do triângulo fosse marcado por uma 
linha, que, partindo do Madeira, viesse até 
10°, mais ou menos. Mas a área do tri.mgulo 
comprchendida nos pontos que marquei, está 
muito longe de representar a área referida 
pelo nobre Senador. 

Creio ter dado um resumo muito perfun- 
ctorio da conferência com o Sr. Ministro do 
Exterior. Não entrarei em maiores detalhes, 
porque o Senado está perfeitamente infor- 
mado. Si não quer assistir a discussão, é por- 
que conhece bastante o assumpto. 

Tenho concluído. 

O Sr. Cost;* ^zove«lo—Sr. 
sidente, as ultimas palavras do orador (j11] 
me precedeu na tribuna, o Sr. Senador 1{5 
miro Barcellos, relator da Commissão de b' 
nanças no Orçaraentodo Exterior,desalenta^ 
me. Disse S. Ex. que acreditava achar-se ' 
Senado perfeitamente bem informado 
questão que se levantou pela emenda Q1' 
olfereci, ejà approvadaem 2' discussão, c0-, 
o intento de lhe negar approvaçâo era '' 
si porventura as informações forneci^ 
pelo Sr. Ministro do Exterior viessem ^ 
fazer a impressão causada pelo meu disour5"1 

proferido aqui no dia anterior. 
To lavia.apezar desteesmorocimento, ju^ 

me no dever de vir completar informaço^ 
relativamente ao assumpto, respondendo P 
este modo ao quanto disse o honrado Mi" ^ 
tro do Exterior, na conferência que se dig"^ 
dar á Commissão de Finanças do Senado, 
na qual tomei parte, a convite da rae5^ 
commissão, para interrogar S. Ex. sobre 
assumpto dessa emenda. , 

O assumpto é árido; não comporta mesP; 
um discurso, ainda quando tivesse disp0| 
ções para fazel-o, e me julgasse propara 

para captar a attenção da Casa. 
Entretanto, tomei a deliberação de trar 

o caminho era que devo enveredar nesta ef 
versa, relatando os factos como elle3 

deram. J 
Dahi, melhor perceberá o Senado que 

quanto disse o honrado Senador pelo f|r 
Grande do Sul, e que foi (preciso accen*" 
bem) exactamente quanto ouviu do Gover 
não tem base solida para combater a eme"' ( 
E' bem natural que occupe toda a sessão, 
que ainda precise de uma outra para 
minar a doinonstração, que ferirá "'j 
protocollo de 19 de fevereiro do 1895, p01:} 
qual o Governo da Republica desrespei'0 j 
integridade do Estado que represento, c0r p 
Republica o recebeu do Império, e, a1'o 
mais, com o qual quebrou o dever que t3" 
governo tem de observar os seus pactos 
ternacionaes. ^ 

O tratado de 27 de março de 1867, que iTti 
des.-a fronteira, estabelecida, paio modo qr 
foi concordado entre o representante da 
via o o Governo da Republica, não ser" 
cutado segundo sua lettra expressa, simP 
mente porque o ponto terminal dessa ■■' •o 
teira nao correspondo aquclle que o tr" ' 
dispõe. nM 

Comquanto tenha o proposito firme (',0 e(íi 
sahir da discussão da matéria, tendo so 
vista a exposição dos factos como " lCii 
todavia, por um qualquer dosvio "0 „ li' 
pioposito, posso deixar de raantel-o; 80'mi" 
noza iramensa da Mesa advertir-me, P uJ" 
não venho aqui tratar do protocollo pe'0 
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Qista'00' esPeci'a1, t'os interesse3 de opposicio- 
^enho tratar de um acto político do Go- < 

e í'no. contrario ao Estado do Amazonas e que ( 
mende com um tratado que deve ser exe- 

tado fielmente. 
q orno disse, eu trago traçada a orientação 
qnp 0 ter para poder dar conhecimento do i os documentos lidos na commissão são a i 

evidente do que o honrado Sr. minis- ; 
q;' nas explicações que dera á commissão 
os i e+St^'corno acredita, do melhor modo para . interegges moraes da Republica, que lhe 
I857 a nbsnnvanoia d61 do compromisso de 
Jomeçajei dizendo que o Sr. ministro, nas 
a,, Rações dadas á Commissão de Finanças 
desp-1 11 perfeitamente o seu proposito e 
Rion «Postos pelo honrado Senador do ^ Grande do Sul com maior fidelidade, 
cent ^'sse positivamente que a nas- 
era 6 a C1UG se referia, a nascente do Javary, 

conuewciojia? entre o Brazil e o Perú. 
f emente, não me é perraittido negar o 
(i6 ' 0 Brazil e o Perú acceitaram a opinião 
ífitc c.omrnissões, de que o rio Javary, 
^eo0 mais ou mmos a 8 milhas do logar onde j,7aram tem sua nascente. 

?0nvencional essa nascente; a própria 
terTnn Sao ra'xta de 1874 é que o diz, por I875 ,acceito e registrado no relatório de 

N'ã ^'Kisterio dos Negocios Estrangeiros. coqVp r03ta duvida de que oactual governo 
essa onou com a Bolívia de ser acceita os 6ff nascente, convencional, para todos 
c'aram 0 documento do que se serviram, 
lüe "te isto i'egistra é esse protocollo 
C^bato. 

de o, as condições, pergunto: o tratado de 27 
^Ssa f 0 1807, no seu art. 2o, tratando a /'Cnteira, deve ser entendido de modo 
^la procurar-se a origem princiiial de que 
tfata ?. sim a vertente convencional de que 

P^Protocollo do 19 de fevereiro de 1895? 
daq, 0 a_fazer leitura desse tratado no ponto 

sqJl ■' l)ara t'azer as considerações que desSe ferirem,sua lettra e espirito, de frente 
jj. hrotocollo. 
^ 2 0 tratado de 1807 no seu artigo 2o: 

tffomofSte rio (Madeira) para oéste, seguirá 
irffomlra P01" uma parallela tirada da sua '"cont n esquerda, na latitude sul IO0 20' até 

, Si 0 ,
a; o Javary. 

s dhelis T-ary tiver as suas nascentes ao norte 
^sde t llnlia léste-oéste, seguirá a fronteira 
T^taa .mesma latitude (10'20'; por uma 
avarv llscaí" a origem principal do dito 
0 

qlfg1?0, tratado, pois, Sr. Presidente, im- 
a nr; termo desta fronteira, seja na ori- ncipal do Javary. 

Accaso essa nascente convencional do Ja- 
vary, de que fala o protocollo, corresponde 
á origem principal desse rio, aquella que fixa 
o tratado de 1867 para termo da fronteira? 

Decididamente não. 
No emtanto, Sr. Presidente, tive de ou- 

vir o Sr. ministro sustentando o contrario e, 
0 que mais é, de admirar,—apoiando-se nas 
opiniões por mim emittidas ha muitos annos, 
ao governo do império! 

S. Ex. não fez mais, durante todo o tempo 
em que na sala das comraissões o ouvi, do 
que ler essa velha correspondência daquelle 
governo para commigo, sem se dignar o 
mesmo praticar com as respostas que teve, 
muito embora solicitasse esse incommodo re- 
petidas vezes! 

Do facto, S. Ex. acceiituava sem cessarde 
que com a minha opinião agira o Governo, 
tomando a deliberação que critico ! 

S. Ex. foi mais longe quando exclamou; 
«dissestes que a vertente principal do Javary 
não iria além do 8o gráo; e consequentemente 
não podereis deixar de receber essa conven- 
cional, que lá não chega !... 

Si a minha opinião pudesse ter tido tal 
valimento, era o caso de dizer a S. Ex.: mas 
esta vertente, que ê convencional, não está no 
gráo 8o, está no 7'. Porque, pois, traçar a 
linha a esse parallelo, trazendo à responsabi- 
lidade minha o acto do Governo? S. Ex. 
mesmo disse na coramissão; 

« Vou ler extenso despacho do Governo, 
que prova haver sido desapprovado o accordo 
que fizestes com o commissario peruano, 
em 1866, admittindo levar a fronteira do 
Javary a 9' 30'.» 

E de facto, S. Ex. leu com um tal agrado o 
despacho n. 18, de 30 de dezembro de 1867, 
em que o Governo mandou que não preva- 
lecesse o mesmo accordo ; mas, não quiz S.Ex., 
apezar do solicitações rainhas, ler a resposta 
que dei a esse despacho em 3 de março do 
seguinte anno, o que levaria a Commissão 
de Finanças a saber: 

1°, que essa deliberação do Governo, foi a 
reconsideração de acto seu de z5 de junho, 
approvando o mesmo accordo ; 

2o, que ainda quando reconsiderado, em 
1 nada prejudicaria os desejos de manter-se o 
: limite do Javary na sua nascente mais aus- 

tral. 
Felizmente já dei conhecimento ao paiz, 

publicando documentos offlciaes. de que o Go- 
í verno, ainda então, andou desorientado. 
i Quando discutir por ultima vez o orça- 

mento em debate, incluirei no discurso esses 
. documentos; tive o cuidado de não me dei- 
- xar desprevenido delles, para defesa maior 

quando se me viesse criticar pelos trabalhos 
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que pratiquei nessa comraissão, de que fui 
chefe em dous períodos diversos. 

Não colhe cousa util para defesa do pro- 
tocollo de 19 de fevereiro de 1895, tudo quanto 
S. Ex. expoz desses trabalhos, de minhas opi- 
niões sempre accentuadas e francamente ex- 
pendidas. 

O illustrado ministro não achou convir-lhe 
expor a intelligencia que outros deram á 
linha limitrophe do Javary, depois do tra- 
tado de 23 de outubro de 1851, com o fim de 
"se expedir as instrucções que regulariam a 
demarcação dessa Linha. De minha correspon- 
dência, que S. Ex. tinha comsigo, tiraria 
elementos seguros para isso. 

Então, ornais intelligente de quantos con- 
sultados. o Sr. Miguel Maria Lisboa mais 
tarde barão de Japurá, disse ser desneces- 
sário para a execução desse tratado, explo- 
rar o Javary, porquanto todo seu curso era 
a fronteira: e realmente assim bem decidia 
sendo certo que o Sr. barão da Ponte Ribeiro 
julgava diversamente, e até não admittindo, 
embora o Javary fosse ao sul do 10" grão, 
que a fronteira se estendesse além desse 
parallelo. 

Seguramente, depois do tratado de 1867, 
urgia saber com exactidão onde a origem 
principal do rio, ponto em que a fronteira 
vinda do Madeira teria o termo, si elle não 
fosse ao sul de 10° 20' de latitude. Foi desta 
circumstancia que proveiu a necessidade de 
ser explorado com minucioso cuidado o mesmo 
rio Javary, o que em 1874 não praticou a 
Commissão Mixta que teve como chefe bra- 
zileiro o Sr. barão de Teffé. 

Não jiouve esse cuidado: e dahi essa nas- 
cente convencional, que não satisfaz aquelle 
tratado. 

O Senado creia que na Secretaria dos Ne- 
gócios Exteriores, abundam documentos que, 
estudados e discutidos com seriedade, dão 
as melhores bases para se combater o pro- 
tocollo que motiva a discussão. 

O Sr. Presidente — Peço licença para 
interromper o nobre Senador. S. Ex. está 
tratando de matéria de alta importância : o 
numero do Srs. Senadores está muito redu- 
zido; e eu acho conveniente levantar a 
sessão, adiando a continuação deste debate 
para amanhã. 

O Sr. Costa Azevedo — Perfeitamente de 
accordo ; nada mais direi por hoje ; conser- 
vando-se-me a palavra, desenvolverei melhor 
na seguinte sessão o assumpto. 

O Sr. Presidente resolve suspen- 
der a sessão conservando a palavra ao Sr. Se- 
nador Costa Azevedo para a sessão seguinte; i 

e designa para ordem do dia da subsequent® 
sessão: 

Discussão única do parecer n. 106, de IS^ 
da Commissão de Constituição, Poderes e üj" 
plomacia, reconhecendo Senador pelo Estão" 
de S. Paulo o Dr. Bernardino de Campos; 

Continuação da 3" discussão da proposiço" 
da Gamara dos Deputados, n. 19, de 1896, ^ 
xando as despezas do Ministério das Relaçó6' 
Exteriores para o exercício de 1897; 

Continuaçãa da discussão única dos pai'®' 
ceres ns. 58 e 86, do corrente anno, opinano" 
pela rejeição do veto do Prefeito do Distrio'" 
Federal á resolução do respectivo Conselli 
Municipal que concede três loterias de ff1 

contos de réis, cada uma, á Irmandade ^ 
Santissirao Sacramento da Candalaria, coijj" 
administradora do Hospital dos Lazaros e " 
faturo Asylo Gonçalves de Araújo e ma»1? 
nedora da Repartição de Caridade para auí' 
lio dessas instituições; 

31 discussão da proposição da Gamara^ 
Deputados, n. 17, de 1896, autorisando o P\ 
der Executivo a conceder ao 2° Offlcial da J | 
ministração dos Correios da Capital Feder®. 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de lic0Jd 
com ordenado para tratamento de sua sad"6' 

Discussão única do parecer n. 97, de 
das Commissões de Justiça e Legisl ção 6 8, 
Finanças, opinando que seja indeferida aPj, 
tiçâo em que Domingos Francisco Leit0i „ 
Escripturario da Alfândega do Pará.allege"^ 
ter sido ap isentado sem que o pedisse^Jie „ 
fosse invalido, pede a sua reintegração 
dito cargo. 

Discussão única dos pareceres: # 

N. 98, de 1896 da Commissão de Marinlj® 
Guerra, indeferindo o requerimento do A' 
res graduado do Exercito, Christiano P011,.,, 
pedindo ser reformado na effectividade 
quelle posto; 

n. 99, de 1896, da Commissão de 
e Guerra, indeferindo os requerimentos ^ 
ex-alferes em commissão João Tavares BaS 
e Luiz da França e Oliveira, reclamando® ^ 
tra o acto do Governo que os dispensou ^ 
commissão em que se achavam e em quíj jfl 
nham sido confirmados por decreto de o j 
novembro de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 45 
da tarde. 



SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1896 133 

82a SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Victorino 

SUMMario — Abertura da aessão — Leitura e 
Pprovação da acia da sessão anterior—Lei- 

„ do Expediente — Discurso do Sr. Paula 
ouza—Ordem do dia — Discussão única do 

p r®CÍ,r n. 106, da Commissãode Constituição, 
rwo r!'s e lliplümíicia, reconhecendo senador J^10 Estado de S. Paulo o Dr. Bernardino de 
'Dpos— Encerramento da discussão e vota- 0do parecer — Continuação da 3J discussão 

de Pn0P08'Çti0 da Camara dos Deputados n. 19. 
Rei - '^'"""do as daspozas do Ministério das jj 'ações Exteriores para o exercício de 1897 — 
d Scni'so do Sr. Costa Azevedo — Adiamento 

discussão — Ordem do dia da sessão se- 

sent rri0'o-dia abre-se a sessão, estando pre- 
J. o t 0S ®rs" Senadores Manoel de Queiroz, 
Wnt da, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
Ant Fl,an0isco Machado, Costa Azevedo, 
rata"1''0 Faenai Justo Chennont, Manoel Ba- 
Leitò 'jí"1168 <J0 Castro, João Pedro,Benedicto 
João n es Ferreira,Cruz, Coelho Kodrignes, 
Abdo (leiro'Alraino Affonso, José Bernardo, 
Neiv Müauez, Almeida Birreto, João 
^ielln' ^osa 6 s'iva> João Barbalho, Rego 
itosa , Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, 
Vjgj Júnior, Coelho e Campos, Seveiino 
iUinJ'' Y'rgilio Dámasio, Ruy Barbosa, Do- 
cav-

08 Vicente, Gil Goulart, Quintino Bo- 
JhQm ' Lopes Trovão, E. Wandenkolk, 

Z Felfloo, Gonçalves Chaves. Fer- Leo 
0 Lobo, Paula e Souza, Moraes Burros, 

AquíI Bulhões, Joaquim do Souza, Vie6 1"° do Amaral, Joaquim Murtinho, 
Richa ® Machado, Arthur Abreu, Gustavo 
bhpi» ' Juüo Frota, Kamiro Barcellos e Pi- eiro Machado (51). 

ficadàXam 'i® comparecer, com causa justi- 
ciely ' 08 Srs. Raulino Horn, Nogueira Ac- 
leanu ■''lveira Galvão, Joaquim Pernambuco. 
Caiada0 Mauiei, Eugênio Amoiúm, Lapér, 
(10). ' Generoso Ponco e Estoves Júnior 

Er r 
aPprov i' Pos''a em discussão e sem debate ^ ada aacta da sessão anterior. 

güint®R- 1° Secretario dá conta do se- 

EXPEDIENTE 

doí^o offlcios do ln Secretario da Camara 
^íidn Pu^dos de 24 do corrente raez, remot- 0 a8 seguintes: 

PROPOSIÇÕES 

N. 28-1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." Fica o plano de viação geral da 

Republica constituído: 
I. Pelas linhas ferreas em trafego ou em 

construcção, custeadas ou concedidas pelo 
Governo Federal, e enumeradas no § 1°; 

II. Pelas linhas ferreas era estudos e pelas 
fluviaes ou mixtase canaes em estudos oii era 
exploração, concedidas pelo Governo Federal, 
e constantes do § 2■, ; 

III. Pelas linhas novas complementares 
enumeradas no § 3°; 

IV. Pelos canaes e rios navegáveis, que 
banham mais de um Estado, e pelos que, 
atravessando territórios nacionaes, também 
passem em território estrangeiro. 

§ 1.° Pertencem ao grupo de que trata o 
numero I as seguintes linhas : 

1. Estrada de Ferro de Caxias a S. José 
das Cajazeiras, no Estado do Maranhão, con- 
cedida pelo Governo Federal. 

2. Estrada de Ferro de Sobral, do porto de 
Camocira a Ipú.no Estado do Ceará, custeada 
pela União. 

3. Estrada de Ferro de Baturité, de Forta- 
leza a Quixeramobim, no Estado do Ceará, 
custeada pela União. 

4. Estrada do Ferro de Natal a Nova Cruz, 
no Estado do Rio Grande do Norte, concedida 
pelo Governo Federal. 

5. Estrada de Ferro Conde d'Eu, de Cabe- 
dello a Guarabira e ao Pilar, no Estado da 
Parahyba, concedida pelo Governo Federal 
e seu "prolongamento de Guarabira a Nova 
Cruz, no Rio Grande do Norto, custeada 
pela União. 

6. Estrada de Ferro Central do Estado da 
Parahyba, de Mulungü a Campina Grande, 
custeada pela União. 

7. Estrada de Ferro do Limoeiro, no Estado 
de Pernambuco, concedida pelo Governo Fe- 
deral, e ramal de Nazareth, prolongado de 
Timbaúba ao Pilar, no Estado da Parahyba, 
custeada pela União. 

8. Estradado Ferro Central de Pernam- 
buco e seu prolongamento até Pesqueira, 
custeado pela União. 

9. Estrada de Ferro do Recife ao S. Fran- 
cisco, no Estado de Pernambuco; 

a) Estrada de Ferro do Recife a Palmares, 
concedida pelo Governo Federal; 

bj Estrada de Ferro Sul de Pernanbuco (de 
Palmares a Garanlmns) e seu prolongamento 
até Águas Bellas. custeados pela União; 

10. Estrada de Ferro de Paulo Affonso, de 
Piranhas a Jatobá, no Estado das Alagoas, 
custeada pela União; 
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11. Estrada de Ferro Central das Alagoas, 
de Maceió á União (Alagoas Raihvay), conce- 
dida pelo Governo Federal; 

12. Estrada de Ferro do Aracaju a Simão 
Dias, no Estado de Sergipe, concedida pelo 
Governo Federal; 

13. Estrada de Ferro da Bahia ao S. Fran- 
cisco : 

а) Entrada de Ferro da Bahia a Alagoinhas 
e ramal do Timbó, concessão do Governo Fe- 
deral; 

б) Estrada de Ferro de Alagoinhas ao Jo,;- 
zeiro, á margem do S.Francisco, com o ramal 
da Feira de SanfAnna, custeada pela União; 

14. Estrada de Ferro Central da Bahia, de 
Cachoeira a Bandeira de Mello, seu prolonga- 
mento ao porto de Maragogipe e ramal para 
Feira de Santa Anna , concedidos pelo Go- 
verno Federal; 

15. Estrada de Ferro daVictoria, no Estado 
do Espirito Santo a Peçanha, no Estado de 
Minas Geraes, concedida pelo Governo Fe- 
deral ; 

16. Estrada de Ferro Leopoldina, pelas se- 
guintes linhas e ramaes, que vão ter de Ni- 
theroy ao Cachoeiro do Itapemirim, no Espi- 
rito Santo e ao Porto Novo do Cunha, nas 
raias de Minas Geraes : 

а) Estrada de Ferro de Cantagallo e ramal 
de Macahé, concessão da antiga Provincia do 
Rio de Janeiro; 

б) Estrada de Ferro de Macahé a Campos, 
antiga concessão provincial; 

c) Estrada de Ferro do Campos a Carangola, 
até a estação do Murundú, e ramal de Itaba- 
poana com o seu prolongamento por Santo 
Eduardo ao Cachoeiro do Itapemirim, no Es- 
tado do Espirito Santo, antiga concessão pro- 
vincial e geral; 

d) Estrada de Ferro do Norte e Grão Pará 
até Petropolis; 

17. Estrada de Ferro do Rio do Ouro, da 
Capital Federal à Serra do Tinguá, no es- 
tado do Rio de Janeiro, custeada pela 
União; 

18. Estrada de Ferro Central do Brazil, 
da Capital Federal aos Estados do Rio de Ja- 
neiro, Minas Geraes e S. Paulo, e ramal 
de Ouro Preto a Marianna, custeada pela 
União; 

19. Estrada do Ferro Oeste do Minas, de 
Barra Mansa a Catalão e seus ramaes para 
a Mogyana, entre Uberaba e Jaguara, e para 
o prolongamento da Central do Brazil, em 
ponto conveniente, á margem do Paracatú, 
concedida pelo Governo Federal; 

20. Estrada de Ferro Minas e Rio, do Cru- 
zeiro a Trcs Corações, concedida pelo Governo 
Federal; 

21. Estrada de Ferro de Muzambinho, de 
Tres Corações ao Rio Verde e ramal da Cam- 
panha, concedida pelo Governo Federal; 

22. Prolongamento da Estrada de Fer1,0 

Mogyana, de Ribeirão Preto a Catalão, o r3' 
mal de Poços de Caldas, no Estado de S. Paul®1 

concedidos pelo Governo Federal; 
23. Estrada de Ferro de Santos a JundiaW 

(S. Paulo Railway), concedida pelo Govei'®" 
Federal; 

24. Estrada de Ferro Paulista, do 
Claro a Araraquara, concedida, peloGover» 
Federal; . 

25. Prolongamento da Estrada de Feri 
Sorocabana, de Botucatú ao Tibagy, e raffl3 

de Boituva a Itararé, no Estado de S, Paul®' 
concedidos pelo Governo Federal; , 

26. Estrada de Ferro de Itararé, no Esta® 
de S. Paulo a Cruz Alta, no Estado do 
Grande do Sul, com os ramaes de Po"1' 
Grossa a Therezina, bilurcando-se pelo 
query e pelo Iguassú, concedida pelo G®' 
verno Federal; , . 

27. Estrada de Ferro de Paranagua 
Ponta Grossa, e ramal da Lapa, no esta® 
do Paraná, concessão do Governo Federal ; 

28. Estrada de Ferro D. TlierezaChristiB ' 
no Estado de Santa Catharina, concedi® 
pelo Governo Federal; , J 

29. Estrada de Ferro de Santa Maria; 
Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do S®1 

concedida pelo Governo Federal; . 
30. Estrada de Ferro de Porto Alegr®, ^ 

Uruguayana com os ramaes de Cacequi^ 
SanfAnna do Livramento, e de Alegret® 
Quarahim, no Estado do Rio Grande do S®1 

custeada pela União ; ... 
31. Estrada de Ferro das Minas de S.® . 

ronymo a se ligar á de Pelotas, ás colou1 

de S. Lourenço, no Estado do Rio Grande ' 
Sul. lançando um ramal pelo valle do Cai®' 
quam, a entroncar-se na estrada de ler. 
de Bagé a Cacequi, concedida pelo Govet® 
Federal; ..3 

32. Estrada de Ferro de Pelotas ás c0loD1ij. 
de S. Loureuço, no Rio Grande do Suh 
gando-ee á das Minas de S. Jeronymo, c0 

cedida polo Governo Federal; . . 
33. Estradado Ferro de Quarahim a P 

qui, no Estado do Rio Grande do Sul, con 
dida pelo Governo Federal; 

34. Estrada do ferro da cidade do 
Grande a Bagé, no Rio Grande do Sul, 
cedida pelo Governo Federal e seu prol" 
gamento a Cacequi, custeada pela União; 

§ 2.° Pertencem ao grupo de que tra'® 
n. II, as seguintes linhas: 

1. Linha mixta formada pela navegação 
Baixo Tocantins, no Estado do Pará, pel® .9 
trada de ferro de Alcobaça á Praia 
Rainha no mesmo Estado, pela navegação 
Alto Tocantins nos Estados do Maranhão o 
Goyaz e pela do Araguaya e Rio das Mo1'11 ' 
nos Estados de Goyaz e Matto Grosso; 
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Çiío' ®s^ra<la de ferro do porto de Amarra- 
lin' n,0 üttoral do Piauhy, á cidade de Petro- 
le p a raai'geiii do S. Francisco, no Estado 
Yernarnbuco, passando por Therezina ; 

Atai • rac'a Fe^ro Central Alagoana, de por o
la"—estação iia « Alagoas Railway » — 

de p Miguel o Limoeiro, á estrada de ferro 
bm au'0 Affonso, lançando do melhor ponto 
pra 

rarual,que vá terminar á margem do São 
Priá - em lo?ar fronteiro á villa de Pro- I 4 ' £0 Estado de Sergipe; 
pa ' Estrada de Ferro de Poçanlia ao Araxá, 
üe,'aes POr Curvc110' 110 Estado de Minas 

tanii ^stra(la do Ferro do Ouro Preto a Pe- no Estado do Minas Geraes; 
í;st' ,

Estrada de Ferro de Catalão a Palma, no 
"iodo 6 Goyaz' modificado o seu traçado de 
do n '^poder-se effectuar a ligação constante 

7
D- 5 do §3»; 

de A.estrada de Ferro de Uberaba, no Estado 
Gros^

asGeraes, a Coxim, no Estadode Matto 

'1.4^nald,ej uncção da Laguna, no Estado 
Ginn i a Catharina a Porto Alegro, no Rio „ de do Sul; Q o 

Feias seguintes linhas novas comple- 

de Ferro de Manáos á fronteira 
Pelo Republica com a Guyana Ingleza, ^jalle do Rio Branco, no Estado do Ama- 

da L ^r^da de Ferro do Madeira ao Mamoré, 
'Mirim 3, de Santo Antonio á de Guajará- 

3 T," no Estado de Matto Grosso; 
rio Lastrada d0 Ferro do Santarém na fóz do 
Ciiva a3"'02' no Estado do Pará, á cidade de ^ capital do Estado de Matto Grosso; 
dobrada do Ferro do Macapá na margem 
á q naz!Jnas. no listado do Pará, em direcção 
8Uarv^ana Franceza, pelo valle do Ara- 

5 i" 
Estã(]Esírada de Ferro do Belém, capital do 
de pvido.Pará, a encontrar-se coma estrada 

no Estado 
no Estado 

6o£erro do Catalão a Palma, 
Ma Z', iMs-ando por Carolina 

6 Ehao;, 
PartinT do Ferro do Pará ao Maranhão, de p"'10 do ponto mais apropriado da Estrada 

no Estado do Pará. o 
Estra i^do-se a um ponto conveniente da 
Copl a 

ade Ferro de S. Luiz ao S. Francisco, 
Êstra , final .se ligará no entroncamento da 

7 p3.30 Forro de Carolina; 
capada de Ferro partindo do S. Luiz, 
Caxia ■ Estado do Maranhão, passando por 
ge^ ,]ri

e'ndo ter á cidade da Barra, á mar- 
8. Francisco, no Estado da Bahia; 

Ara„ ^frada do Ferro de Santa Maria do 
Por c,aya. uo Estado do Goyaz, penetrando 1 reüna, no Estado do Maranhão, indo 

cncontr.ir-se nas immediações da cidade do 
Codó, ou era outro ponto mais conveniente, 
na Estrada de Ferro de S. Luiz ao S. Fran- 
cisco; 

9. Prolongamento da Estrada de Ferro d® 
Sobral, de Ipú ao ponto mais conveniente da 
Estrada do Ferro da Amarração a Petrolina, 
penetrando no Estado do Piauhy pela gar- 
ganta, que offerece a serra de Ibiapaba para o 
valle do rio Poty; 

10. Prolongamento da Estrada de Ferro de 
Baturité. de Quixeramobim para o sul, en- 
contrando-se no Estado de Pernambuco, em 
ponto conveniente, com a Estrada do Ferro 
do Macáo a Petrolina; 

11. Estrada de Forro do Macáo, no Estado 
do Rio Grande do Norte, a Petrolina, á mar- 
gem do S. Francisco, passando por Mossoró; 

12. Prolongamento da estrada de ferro 
Central da Parahyba, de Campina Grande, 
através dos Estados da Parahyba e Ceará, 
até entroncar-se no ponto mais conveniente 
do prolongamento da Estrada de Ferro de 
Sobral; 

13. Pxxdongamento da Estrada do Ferro 
Contrai do Pernambuco, de Pesqueira até 
encontrar-se no Estado do Piauhy com a Es- 
trada de Ferro de Amarração a Petrolina; 

14. Prolongamento d» Estrada de Ferro de 
Paulo Affonso, de Jatobá até o ponto mais 
conveniente do médio S. Francisco; 

15. Estrada de íerro da foz do rio Sapão, 
aííluente do Rio Preto, no Estado da Bahia, a 
Pedro Affonso ou outro ponto do rio Sorano, 
aííluente do Tocantins, mais accessivel á 
navegação; 

15. Prolongamento do ramal da Capella, 
da Estrada de Ferro de Aracaju a Simão Dias, 
no Estado de Sergipe, até a villa do Própria, 
em frente ao ponto em que termina o ramal 
da Estrada de Ferro Central Alacoana; 

17. Prolongamento do ramal do Timbó, da 
Estrada de Ferro da Bahia a Alagoinhas, até 
Itaporanga, onde se entroneará na Estrada de 
Ferro de Aracaiü a Simão Dias; 

18. Prolongamento da Estrada de Ferro 
Central da Bahia, da estação do Bandeira de 
Mello á cidade de Palma, uo Estado do 
Goyaz: 

19. Estrada de ferro do porto de Marogo- 
gipe, no Estado da Bahia, a Arassuahy, no 
Estado do Minas Geraes; 

20. Estrada de ferro do porto de Cabralia, 
no Estado da Bahia, a encontrar-se cora o 
prolongamento da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, na margem do Paracatú, passando 
por Salto Grande, Montes Claros e Extrema; 

21. Prolongamento da Estradado Ferro 
Central do Brazil, por Pirapóra ao Planalto 
Central, até a futura capital da Republica; 

22. Estrada de Ferro do Planalto Central á 
capital do Estado de Goyaz; 
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23. Estrada de Ferro de S. Sebastião, em 
S. Paulo, a entroncar-se na «Oeste de Minas» 
no ponto, em que tem começo a linha íerrea 
de Bambuhy a Patos; 

24. Estrada de Ferro de Catalão a Leopol- 
dina, no rio Araguaya, passando pela cidade 
de Goyaz; 

25 Estrada de Ferro de Leopoldina, no 
Estado de Goyaz. ás fronteiras da Bolívia, 
passando pela cidade de Cuyabà, em Matto 
Grosso; 

26. Estradado Ferro de Frucfal, no Estado 
de Minas Geraes, ao Salto do Urubú-Pungá 
do rio Paraná, no Estado de S. Paulo; 

27. Estrada de Ferro de Ponta Grossa, no 
Estado do Paraná, pelos valles do Tibagy o 
do Paranapanema até a margem do Rio Pa- 
raná, nos limites do Estado de Matto Grosso; 

28. Estrada de Ferro de Brilhante a Mi- 
randa, no Estado do Matto Grosso, ligando a 
navegação do rio Ivinheima á do Miranda; 

29. Estrada de Ferro do Estreito e de São 
Francisco, por Blumenau, no Estado do Santa 
Catharina, á fronteira argentina, no territó- 
rio das Missões, passando por Palmas e a 
Passo Fundo,no Estado do Rio Grande do Sul, 
passando por Lages ; 

30. Estrada de Ferro do S. Francisco ou 
das immediações deste porto, no Estado do 
Santa Catharina, á villa do Rio Negro, no 
Estado do Paraná; 

31. Estrada de Ferro de Tubarão, no Es- 
tado de Santa Catharina, por Araranguá, a 
entroncar-se na de Porto Alegre à Lagoa 
Vermelha; 

32. Estrada de Ferro do Cruz Alta a Itaqui, 
no Estado do Rio Grande do Sul, lançando de 
Cruz Alta um ramal para o Salto Grande do 
rio Uruguay e do pontos convenientes mais 
dous, um para S. Borja e outro para o passo 
do Catharina, a entroncar-se na Estrada de 
Ferro dq Porto Alegre a Uruguayana; 

33. Estrada de Ferro de Porto Alegre a 
Lagôa Vermelha, ou a outro ponto, em que 
melhor se possa ligar à estrada, que de Santa 
Catharina que vae a Passo Fundo; 

34. Estrada de Ferro de Cachoeira, por Ca- 
çapava, a entroncar-se no prolongamento da 
Estrada de Ferro de Bagé, no Estado do Rio 
Grande do Sul; 

35. Ramal de Piratinim, na Estrada de 
Ferro do Rio Grande a Bagé, a Jaguarão, na 
fronteira do Estado Oriental; 

Art. 2.° E' da exclusiva competência do 
Governo Federal, legislar sobre a navegação 
dos rios, que banham os territórios de mais do 
um Estado, ou que passam por território na- 
cional ou estrangeiro. 

Art. 3.° Passarão a ser reputadas de in- 
teresse federal, e sujeitas á flsealisação do 
Governo da União, as linhas fluviaes ou fér- 
reas, concedidas pelos governos dos Estados, 

que forem contempladas no plano do viaçq ^ 
geral. , 1 ^ 

A posição legal da empreza concessionarfi « 
não será alterada em relação ao Estado co0' ^ 
cessor, subsistindo todas as obrigações '01 
madas, nos termos dos contractos celebrai0'1! 
cujos eífeitos flcam reconhecidos e respeitai05;! 

Art. 4." E' da exclusiva competência i0:| í 
poderos íederaes, resolver sobre a concess»0'! 
contractos, estabelecimento e flsealisação i?! 
qualquer via de communicação íerrea, fluv^l 
ou mixta, que faça parto do plano de viaÇ;l0j 
geral; ficando sujeitas ás disposições de?'.| 
artigo, as linhas designadas no art. 3.°, ciij3'! 
concessões estadoaes vierem a caducar. 1 

Art. 5." Compete cumulativamente á Unl0_| 
c ao Estado, deliberar sobro o estudo o oid 
ecução de vias ferreas ou mixtas, dentro i08! 
limites do Estado, que tenham por fim lioa,| 
centros de população e economia aos port0' 1 
maritiraos. 1 

A competência neste caso resolve-se Pe, I 
iniciativa e applicação de fundos. Fica, P0' | 
rém, entendido que, mesmo na hypotheso 0 I 
haver o Estado tomado a iniciativa na eX0'1 
cução do melhoramento, caberá à União o ^'| 
reito de reclamar para si a reversão dei'0' | 
com todos os ônus e vantagens contractuac-' i 
mediante, porém, indemnisação ao Estado, 0 | 
quaesquer despezas, que por elle tenham 610 j 
effectuadas. '■ 

Art. 6.° Compete privativamente á Uni? j 
a concessão de estradas de ferro, que sePj" 1 
consideradas estratégicas, na zona do 60 I 
metros nas fronteiras. i . 1 

Art. 7.° O Poder Executivo promovera nf® 1 
casos convenientes a permuta de estradas ^ i 
deraes, já concedidas e não aproveitadas n 1 
plano, por outras cujos traçados nelle 581 
acham consignados. j 

Paragrapho único. A permuta implica 
mediata novação de contracto, podendo o" ] 
tretanto ser mantido o primitivo, feitas a 

modificações e restricções exigidas pelas nov;1: 

disposições de lei. 
Art. 8.° O Poder Executivo poderá ign^ 

mente perrautar estradas estadoaes, rnedianp 
accordo com os respectivos governos, P:. 
outras, que façam parte do plano de viaÇl 
geral, ficando estas sujeitas ás disposições 0 

art. 7.° 
Art. 9.° Ficam prohibidas desde já as coá 

cessões com garantias de juros ou subvenço®5' 
sem autorisação do Congresso, assim corIV 
quaesquer novos favores, ás emprozas conÇ® 
sionarlis das linhas ferreas já contracta1'0 1 

que não fazem parto do plano de viação. 
Art. 10. Ficam revogadas as disposiçõeseIlJ 

contrario. 
Gamara dos Deputados, 24 de agosto ^ 

1896.—Arthur César Rios, Presidente.—^ 
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crot Oliveira Lins de Vasconcellos, 1° Se- 
tar —^oão Ooelho G. Lisboa, 2o Secre- j; 10'—A' Commissãode Obras Publicas e 

'Prezas Privilegiadas. 

N. 29 — 1896 
F ■ r^nda da Gamara dos Deputados ao pro- 

CJ0 do Senado n. 80 deste anno, que con- 
«ae licença ao Ministro do Supremo Tri- 
nai Federal Dr. Joaquim de Teledo Piza 

e Almeida 

Ve^ar^ l^Emlogar de — com todos os 
bentos—diga-se—sem vencimentos. 

IggQ1113-^ dos Deputados, 24 de agosto de 
dúio'J~Arthur César Rios, Presidente.—Can- 
^ta Oliveira Lins de Vasconcellos, 1" Se- rio —Joõo Coelho G. Lisboa, 2o Secreta- 

'-■A Commissão de Finanças. 

N. 30-1895 

^ Congresso Nacional resolve; 
ao i,. í •0 E'o Governo autorisado a abrir 
clSg.Qi^jsteri0 da Fazenda o credito de 
^t. 7, r28- supplementar á verba 17 do 
'895 f. n- 360, de 30 de dezembro de tòes'{j 

Zendo para isso as necessárias opera- 
Art 9

cre^ito * 
'fãrio Revogam-se as disposições em con- 

dos Deputados, 24 de agosto de 
i^o'Tnthwr Oesar Rios, Presidente. —Cau- Oliveira, Lins de Vasconcellos, 1" Se- 
rio.^_'.0,-~7o(;êo Coelho G. Lisboa, 2" Secreta- 

A Commissão de Finanças. 

N. 31-1896 

Art0ll^reSSO Naciona'' resolve: 
4oMítÍ;0í

0 .e' 0 Governo autorisado a abrir 
ro da Marinha o credito de 34:000$, 

?' 36o ?ntai' á verba 17 do art. 4", da lei de dezembro de 1895, destinada 
Zen(lo t);l

lça,0 d0 oleos, mechas e chaminé, fa- 
C['6dito isso as necessárias operações de 

^^rio".2-1 R0TOgam-se as disposições em con- 

^os Deputados, 24 de agosto de 
r."'0 de ní- Oesar Rios, Presidente.—Can- 
y§\n,v\r, eira Lins de Vasconcellos, 1» Se- 

Coelho G. Lisboa, 2a Secre- 
Ofjj . Commissão de Finanças. 

^ Ministério da Fazenda, de 24 do 
6 o sr 

z' r0mettendo a Mensagem com 
So • Presidente da Republica devolve 

sado v. IY 

dous dosautograpbos da resolução do Congres- 
so Nacional,que dispõe sobre o modo de paga- 
mento dos vencimentos aos funccionarios pú- 
blicos aposentados. 

Archive-se um do autographos e commu- 
nique-se á camara dos deputados, remetten- 
do-se-lhe o outro. 

Requerimento dos empregados do Tribunal 
de Contas, reclamando contra as emendas da 
Camara dos Deputados, referentes ao proj'-cto 
da mesma Camara, n. 214 de 1895, que re- 
organisa o mencionado tribunal.—A Com- 
missão de Finanças. 

O Sr. 2o Secretario lê e vae a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos o se- 
guinte 

PROJECTO 

N. 29— 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.0 Além dos casos previstos pela lei 

n. 260, de 1 de dezembro de 1841, os odiciaes 
do exercito e da armada só serão reformados; 

§ 1.0 Voluntariamente, si ante a inspee- 
ção de saúde provar defeito physico ou mo- 
léstia incurável ; 

§2.° Obrigatoriamente, si de accordo com 
a tabella annexa for por uma inspecção de 
cinco médicos considerado incapaz de conti- 
nuar no serviço activo, sendo a junta com- 
posta de três médicos do exercito e dous da 
armada, quando se tratar de ollicial do exer- 
cito e o contrário quando se tratar de offl- 
cial da armada. 

Art. 2.° Continuam em vigor os decretos 
ns. 108 A, de 30 de dezembro de 1889 e 
193 A, de 30 de janeiro da 1890, na parte em 
que não são alterados. 

Art. 3.° Os offlciaes que forem reforma- 
dos na hypothese do § Io desta lei, gosarão 
das vantagens do art. 7o da lei n.l.232E, de 
31 de dezembro de 1890. 

Art. 4.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 1896. 
— Almeida Barreto.—J. Catunda.—Laper.— 
—Domingos Vicente.—Gustavo Richard, 

Tabella a que se refere o § 2o do projecto 
n. 29, de 1896: 

Postos Idade 
Marechal ou almirante  72 annos 
General de divisão ou vice-almi- 

rante  70 » 
General de brigadi ou contra-al- 

mirante  68 » 
Coronel ou capitão de mar e 

guerra  Cg » 
18 
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Tenente-coronel ou capitão de 
fragata  64 annos 

Major ou capitão-tenente  58 » 
Capitão ou 1° tenente  54 » 
Tenente ou 2" tenente  50 » 
Alferes  46 » 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 1896. 
—Almeida Barreto.—./. Catunda —Laper.— 
Dominyos Vicente.—Gustavo Richard. 

Fica sobre a Mesa durante o triduo regi- 
mental o seguinte 

PR0J3CT0 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.0 Só pode ser eleito ou nomeado para 

exercer funcções publicas, no Brazil, quem 
for cidadão brazileiro. Não são, porém, con- 
sideradas funcções publicas: 

§ 1.0 A prestação de serviços profissionaes 
por estrangeiro habilitado, mediante contra- 
cto, de duração definida, com o Governo da 
União ou de algum dos Estados ou Municí- 
pios; 

§2.° O serviço jornaleiro prestado á Admi- 
nistração Publica, mediante salario, ainda 
que ajustado por tempo indefinido. 

Art. 2.° O cidadão investido em funcções 
de qualquer dos três poderes constituídos 
não poderá exercer as de outro. Exce- 
ptuam-se: 

§ l.0As funcções de mutua fiscalisação que 
os representantes de cada um delles pódem 
exercer sobre os de cada outro, nos termos da 
Constituição; 

§ 2." As do Viee-Presidente da Republica, 
como Presidente do Senado, na direcção das 
suas funcções legislativas, e o voto de quali- 
dade que lha compete, sempre e logo que se 
verifique o caso de empate, nas respectivas 
votações; 

§ 3.° As funcções gratuitas e obrigatórias, 
durante as quaes os funccionarios retribuídos 
conservarão as vantagens dos respectivos 
cargos. 

Art. 3.° Só é permittido a um cidadão 
exercer mais de um cargo da mesma natu- 
reza, na falta de pessoil iduneo e não ha- 
vendo impossibilidade physica ou legal, con- 
tinua ou periódica, que inhiba o desempenho 
simultâneo das respectivas funcções. 

§ 1." E', porém, permittido ao funccionario 
aposentado, jubilado ou reformado, antes da 
Constituição, acceitar cargo ou commissão re- 
tribuída do Governo da União ou de algum 
dos Estados ou municípios, comtanto que, du- 
rante as respectivas funcções, renuncie aos 
vencimentos da aposentadoria, jubilagão ou 
reforma. 

§ 2." Os aposentados, jubilados ou re® 
madrs depois da Constituição só poderão ' 
ceitar cargos de eleição popular, cuja ia*, 
tidura importará a renuncia de todos os ^ 
cimentos da aposentadoria, jubilação ou 1 

forma. .j 
§3.° E' prohibido ao cidadão que exeP| 

mais de um cargo; nos termos do princir 
deste artigo, ac mmular os respectivos vco 
mentos, podendo, porém, optar pelos dol 
mais lhe convier. J 

Art. 4.° Nenhum cidadão poderá ser W 
sentado, jubilado ou reformado sem pj01!, 
que está invulido, mediante inspecção 
uma junta medica, composta sempre que 
possível, de funccionarios públicos. f 

§ 1." Si a invalidez fôr notoria e o 
cionario não quizer ou não puder pedir abj 
specção medica, o Poder Executivo de^ 
promovel-a por intermédio do ministério P 
blico. , 

§ 2.° Ficam abolidas a reforma, a ju"1 

ção ou aposentadoria compulsórias. ^ 
Art. 5.° Presume-se investido das funcC ( 

legislativas o deputado ou senador, desd^, 
data do seu reconhecimento, salvo seu ( 
reito de renuncia immediata ou anterior O 
os lunccionarios do Poder Judiciário ou » 
cutivo, desde a respectiva posse. 

Art. G." Qualquer funccionario do 
Executivo ou Judiciário que estiver no o , 
dos seus direitos políticos e não fôr incojuP^ 
tivel ao tempo da eleição, pode ser eleu® 
nador ou deputado ; mas a sua investr' ^ 
no cargo legislativo importará a renuncia 
anterior. flU, 

§ 1." Exceptuam-se desta disposição os ^ 
estiverem eleitos ao tempo da sua execUt ^ 
os quaas, todavia, deverão optar entre o » L 
sidio e as vantagens pecuniárias dos caf» 
anteriores á eleição. ^ 

§ 2." Os referidos funccionarios taDi ^ 
conservarão os seus direitos aos accessos 
promoções legaes, adquiridos em virtud „ 
antigüidade já vencida ao tempo da ele>ígC. 

Art. 7.° Não poderão ser votados Fi
,a,rí''(pS 

nador ou Deputado, durante o exercício ^ 
respectivos cargos e até um anno depoi3 

o deixarem definitivamente: 
§ I.0 O Presidente o Vice-Presidente 

Republica; pjl 
g 2.ü Os Ministros do Supremo Trib ^ 

Federal, do Supremo Tribunal Militar 
Tribunal de Contas; Jí' 

§ 3." Os Presidentes ou Governadores 
Estados e seus immediatos substitutos; .^j;- 

§ 4.° Os Funccionarios vitalícios do " 
terio Publico Federal; ■rták 

§ 5." Os Funccionarios Civis ou Mu' jí 
derajssiveis ou amovivois pelos Governo ^ 
União, ou dos Estados ou Municipios- 
processo. 
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Pava 8-0 'ram,:>em rla0 poderão ser votados 
ou n 

08 referidos cargos, no Districto Federal 
t^j0^ Estados em que servirem, os magis- 
Piste • 6 08 fuDCCionarios vitalícios do Mi- 
«aren!0 Pu^lico' durante o exercício dos seus 
Pet>, ,e até tres mezes depois de os deixa- 

definitivamente, 
ti, 5- p-0 Ficam revogados o art. 30 da lei 

26 de janeiro, a lei n. 342, de 2 de 
^rio cle 1895 e mais disposições em con- 

Iggg Sala das Sessões, 25 de agosto de 
C. Rodrigues. 

dPíicsIfi Sotía-.í» {pela ordem)— 
inst^peidente, vou interromper por alguns 
de an 1:63 a ordem do dia que V. Ex. acaba 
Si?j)a .euneiar, afim de dar conhecimento ao 
tietitQ0] de,Um telegramma, no qual 0 Pre8i- 

®st.ad0, que tenho a honra de repre- 
tu^i''' Participa a cessação completa dosdis; 
lllatllcntü <^a a^taçao' (:tue alli reinavam ulti- 
O^^Muito bem. 

' VP^dla Souza—E' com a mais viva 
Pios g •'ao que dou sciencia ao Senado dos ter- 

j telegramma. Graças á energia e á 
dirirfg Clc'a prudência do digno cidadão, que 
kfifiin. destinos daquello Estado, acha-se 
Pifei ,i a a situação afílictiva, em que a ca- 
c.etites

0 n:iesmo Estado se achava, pelos re- 
V ncontecimentos de que o paiz tem no- 

^ Si> 
^Rita".-GoMES DE Castro—Acabou nas ruas 0, para começar na diplomacia. 

; Çoeliio Rodrigues—A industria das 
0 g Ç0!>s talvez vá engrossar. 

P^ra tf'1>AUIjA-Souza—Tomando a palavra 
^htle r ao Senado a communicação deste 
b1110 ^.^'-"ttecimento, e congratulando-me 
iç50 o Z por se aohar terminada essa agi- deP fc restabelecida a ordem naquella ci- 
?Prè,senf n-ao Posso deixar de, em nome da 

- 'tdíio paulista, agradecer ao illustre -SienaiPn6 preside a direção do Estado, o 
Yo 'do serviço que acaba de prestar. 
0 ^s~~APoiado. 

^ 'kãoV Gomes de Castro—E que nos sirva 
C Sr 

^'UtePatjea Souza—O telegramma é o se- 

èrí^ígo8!^0'?5'-Senador Paula Souza—Rio. 
s(

j
C®rminada agitação aqui, restabeie- 

jt^didas ,i " ®n:i todo caso são conservadas 
feV0r Precaução para evitar cousa do iOü, tampos Saltes, Presidente do Es- 

(^«o be^1) este que pedi a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Discussão única do parecer n. 106, de 1896, 
da Commissão da Constituição, Poderes e Di- 
plomacia, reconhecendo Senador pelo Estado 
de S. Paulo, na vaga aberta pela renuncia do 
Dr. Campos Salles, o Dr. Bernardino de 
Campos. 

Ninguém pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Postas a votos são approvadas as seguintes 
conclusões : 

Io, que seja apnrovada a eleição realisada 
no Estado de S. Paulo a 20 de julho do cor- 
rente anno para preenchimento da vaga 
aberta no Senado Federal pela renuncia do 
Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles ; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se- 
nador da Republica pelo Estado de S, Paulo 
o Dr. Bernardino de Campos. 

O Si-. Presidente—Proclama Se- 
nador da Republica pelo Estado de S. Paulo, 
o Sr. Dr, Bernardino de Campos, a quem se 
vae fazer a divida communicação. 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 19, de 1896, fixando as des- 
pezasdo Ministério da Relações Exteriores 
para o exercício de 1R97. 

Continúa em discussão com as emendas 
approvadas em 2a discussão. 

O Sr. Costa .V;r.<*ve<lo — Rea- 
tando. Sr. Presidente, a discussão em que 
estou empenhado, interrompida hontem por 
deliberação de V. Ex., julgo dever, embora 
em traços bastantemente geraes, expor, logo 
de começo, o quanto disse o digno relator, 
representante pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, sobre o assumpto, e para que cora melhor 
fundamento ajuize-se dos motivos que me 
impõem manter a emenda offerecida na 2a 

discussão, e acceita condiccionalmente pelo 
Senado; emenda que tem por fim trazer o 
reconhecimento da fronteira do Amazonas 
com a Bulivia, do Javary para o Madeira. 

Com isso não é observado o protocollo de 
19 de fevereiro de 1895; cumpre-me isto 
declarar. 

Procedendo de accordo, trago a conhecer-se 
a opinião do governo, expendida no seio da 
Commissão de Finanças, e na minha presença 
também. 

Necessidade, de certo, desde quando o 
digno relator tomou a si expor ao Senado 
essa opinião, foi ouvido por limitado numero 
de seus membros. 

Sr.Presidente, a questão tem múor im- 
portância do que geralmente se julga; não 
só alfecta a integridade territorial do Estado 
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do Amazonas, como á Constituição da Re- 
publica, não attendida por esse protocollo. 

Representante desse Estado no Congresso 
Nacional, não me seria cabível o silencio, 
desde quando sobre a questão tenho, de ha 
muitos annos, convicções inabaláveis por 
estudos aturados: Leve o Senado em conta o 
que lhe venho de dizer para dispensar-me 
benevolência pelo tempo longo que occuparet 
a tribuna. 

Pretende-se executar o tratado de 27 de 
março de 1867, na parte que entende coma 
fronteira referida; nelle se determina [lendo): 

« Art. 2." Baixará por este rio [Verde) até 
á sua confluência com o Guaporé e pelo meio 
deste e do Mamoré até ao Beni, onde principia 
o rio Madeira. 

« Deste rio [Madeira) para oeste seguirá a 
fronteira por uma parallela. tirada da sua 
margem esquerda na latitude sul 10° 20— 
até encontrar o rio Javary. 

Si o Javary tiver as suas nascentes ao 
norte daquella linha léste oeste, seguirá a 
fronteira desde a mesma latitude (IO"20') por 
uma recta a buscar — a origem principal do 
dito Javary. » 

Deste tratado, pois, percebe-se que o termo 
da linha fronteira do Madeira ao Javary 
deve ser no rio Javary, no ponto que for sua 
origem principal. 

O ponto de partida, no Madeira está co- 
nhecido : não assim o da chegada no Javary. 
Desde logo, a demarcação deve começar pelo 
reconhecimento deste ultimo ponto, origem 
principal desse rio. 

Não julgando assim o Governo, determinou 
que os trabalhos seguissem do Madeira para 
o Javary ; e só depois de concluídos, procu- 
rasse a commissão brasileira, que com a boli- 
viana, formam a mixta que está já operando 
fixar essa origem ! 

Mas como não ha linha determinada, sem 
dous pontos expressos, o Governo recebeu 
para servir de extremo dessa linha, o ponto 
do termo de 14 de março de 1874 ; o qual 
considerou como vertente do rio Javary, e 
limite da fronteira do Brazil e Peru, acceito 
pelos respectivos Governos esse accordo tão 
insolito. 

Contra esta deliberação levanto minha voz 
convencido de defender direitos do paiz e 
interesses do Estado do Amazonas. 

Tal deliberação foi protocollisada, consti- 
tuindo um accordo especial entre os Gover- 
nos da Bolivia e do Brazil, accordo que não 
foi sujeito a approvação do Congresso Na- 
cional ; parecendo me uma irregularidade de 
maior alcance, que fere o nosso codigo polí- 
tico : lerei o protocollo que está no relatório 
de 1895, do Ministério do Exterior, pag. 152 
do appendice, para melhor comprehensão do 
assumpto. 

PROTOCOLLO t 
Aos 19 dias do mez de fevereiro de l®; ' 

reuniram-se na cidade do Rio de Janeiro-. 
uma das salas do Ministério das ReW. 
Exteriores, o respectivo Ministro de | 
Dr. Carlos Augusto de Carvalho e o Df-, 
dcrico Diez Medina, enviado extraordi% 
e ministro plenipotenciario da Bolivia,e-^ 
pois de conferenciar sobre a parte da o ' 
teira ainda não demarcada, conviera®' 
seguinte: 

Io, que se complete a demarcação dosl'"1, 
tes, fkzendo-a na parte comprehendída o", 
o Madeira e o Javary, para o que o Goíe. 
brazileiro nomeará, com a menor deflL 
possível, os seus comraissarios, os dj1» 
reunidos ao coronel Pando e ao engen% 
D. Carlos Satchell, Io e 2° commissarios

cíj 
meados por parte de Bolivia, formarão 
elles uma commissão mixta. .) 

2o, que ambas as partes adoptam, coi^j 
tivesse sido praticada pela dita comnfj 
mixta, a operação pela qual na dornaro . 
dos limites entre o Brazil e o Perú se ''y 
minou a posição da nascente do Javary-t 5 
nascente, pois, está,para todos os effeit^' / 
demarcação entre o Brazil e a Bolívl ji 
situada aos 7o 01' 17",5 de lattitude 
74" 08' 27"07 de longitude O de Greeny'u 

O Dr. Carlos de Carvalho, devidarpeid j 
torisido, declarou que o Sr. Preside" , 
Republica dos Estados Unidos do Brazjjji 
completar pela sua parte a demarcaç" j 
linha geodesica, que constitue a fronteif 1 
tre os dous indicados pontos do Mad01,^ 
Javary, não tema intenção de prej" A 
qualquer direito que o Perú possa 1 1 
território que aquella linha deixa Pa 

lado da Bolivia, ou a uma parte delle- jc 
Em fé do que lavra-se o presente VJ 

coIlo em dous exemplares, um em port ((,H 
e o outro em hespanhol.— Carlos Aug"* 
Carvalho.—Frederico Diez de Medina-* ^ 

Eis, Sr. Presidente, lidos os dous doen- 
tes que servem principalmente á di30^ f 
Veremos mais tarde si o tratado de 
observado, mantido e quanto dispõe o P 
COHO. .jjjí' 

No meu entender não ficará, ja ou 

repito. 
Mantenho assim, convencidamente- j' 

que, desde talvez 1871, tenho exp0® í 
imprensa, em correspondência oflicia'j# 
Corpo Legislativo. Os que hão acornP'^ í 
o debate actual, o scientes dessa Ju cef' 
mais de 20 annos, concordarão não 
surprehender minha posição. 

Em 13 de dezembro de 1894, desta t epí 
sobre o assumpto, franco e accentuaoa ^7 
manifestei que essa demarcação que s 
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&Ut
+
ando, da fronteira que vindo do Ma- 

jj, a lem de terminar no Javary, não podia 
e 

realisada correcta, e legalmente, senão 
U[|j's de conhecida a origem principal desse 
íissp 0 rio. Nada menos ou mais do quanto 
Sdo ■ f Cainara dos Deputados em sessão de 
íkt-i h0 de 1880, quando alli representei o 

, 'io do Amazonas, 
tllift 'lavia ao tempo (\894) o protocollo 
cojj ^bato, de 19 de fevereiro de 1895, e 
Est .0 Qual direitos do paiz, interesses desse 
Cão o' ^orao maltratados , embora assim 
geu^nsasse o governo ; e ainda por esse 
ÍL,', rido foi o codigo político da Republica 

Queira! 
çgs' ahi. Sr. Presidente, o motivo da po- 

lo ««duo tomo diante de tal desorientação 
(L^rno ja Republica. 

Credit 0 ^ Q^udo na Caraara offereci teri0 .diseutindo-se 0 orçamento do minis- 
W/os estrangeiros, para quo si levasse a 
se t 

a fixação da linha fx-onteira de que 
Ibero ac'10 Prec'so ebse trabalho : mas o 1867 fpr^icado com respeito ao pacto de 
% " 0, Protocollo que desse pacto, se afasta 
Oxjsi rjuizo nosso, não deve ser mantido, 

fluentemente. 
tinen .Propósito de evitar o mal, offerecia. 
•iisse i'1 'iu® motiva o debate. Do quanto 
a ter an^e a 2° discussão, resultou, graças 
íersp;,08,113(1 do alguma impressão no animo 
Pslop0az do digno relator, representante 
6iCen(,

10 Grande do Sul, a approvação dessa 
tla.çòp8, Para ser reconsiderada, si das inlbr- 

il 
(] _v  

, lfiCiCommissão de accordo commigo. 
letn .c.tlVamente, 

la(;0r^(iue colhesse aCommissãode Finanças 
^tadoT110^ QU® pederia ao Io ministro de 
bifisina 'ias relações exteriores, não ficasse a 

•»m (j. S. Ex. foi ouvido ;hon- 
%0 

SSe que, assisti á essa conlerencia o 
^CkJq ^jne pareceu preciso, delia não tra- 
tbientia

a^es Que justificassem a retirada da 
antes decedido a mante-la, no inte- 

b0 lue viso. 
tJerffcjSu® se passou nessa conferência, deu 
:dtirna, uoticia o digno relator, na sessão 
, Ular" S| f11 Q11®' Por circuinstancia par- 

Úo m ■ ®x* se bouvesse imposto não ir 
d ^Uasi a'®m do quanto disse. 
NniB^Ue assoberbado pelos livros, pelos Uira.^utos e pelos manai) pelos mappas, com que mm 

0 Sr. Ministro para responder ao n "IO U luiiiioi/iu yiciL a lospuiiafi ciu 
ihUfilptriofosso perguntado, em relação ao 
rn rp6ll;i' - IÍX- gentilmente ouviu rainhas 
( dzeVa Ües' motivadas pelo convite que j 11° (j. a Coramissão de Finanças, no in- 
ar(i6 fiQ„iesclarecer-s6 e á sua vez ser mais 

i.GSp «,ar®cido o Senado. 
t& exn ■lstro 10111 no digno relator o rae- 
a ^UUxntf11,01' d® suas respostas ; dou disto 

^Urari com maior prazer, reconhecendo ua recordação de incidentes quo se 

deram, possíveis de serem esquecidos por 
quem não tivesse memória tão certa e feliz. 

Como hontem disse, pareceu-me que o go- 
verno procurou defender o acto criticado, 
em opiniões que emitti, quando servindo ao 
Ministério de Estrangeiros, achei-me no Ama- 
zonas. A leitura que fazia o Sr. Ministro, 
accentuando sempre minhas afflrmativas, 
na conespendencia offlcial, de que o rio Ja- 
vary não tinha curso alem do 8" grão de la- 
titude, mas tirando argumentos dos despa- 
chos que me foram dirigidos, sem attender 
as solicitações que apresentava, de ler tam- 
bém as respostas que tiveram esses mesmos 
despachos, não suffragam o acto do governo 
expresso no protocollo : muito embora pos- 
sam servir de prova contra a exagerada zona 
que diz-se será passada do nosso para o ter- 
ritório boliviano attendido nesse protocollo. 

Mas minha questão não so circumscrevo á 
extensão da perda territorial, e somente a 
observância do facto de 1867, afim de evitar 
que o codigo político de 24 de fevereiro de 
1891 sejaoffendido, e que o Estado do Ama- 
zonas sinta alienar-se uma zona do seu do- 
mínio, ainda que reduzida a centenas de 
léguas e não a milhares, em quadro, como 
succederá; acarretando inevitavelmente per- 
da de rendas consideráveis ao thesouro ama- 
zonense. 

O Senado ouviu me dizer que não asseve- 
rava essa alienação de território de 5.000 
léguas quadradas, como annunciara o Liber- 
dade, em cuja redacção penso achar-se um 
mathematico disdineto. 

Que, lia porém, alienação de terras, nem o 
proprio Governo o desconhece; desta asseve- 
ração darei prova cabal. 

O digno relator disse ao Senado, hontem, 
como resultado do quanto expoz o Sr. minis- 
tro na conferência alludida: 

1.0 Que para o Governo o rio Javary não 
pôde ter duas origens principaes ; uma para 
o Parti e a outra para a Bolívia; e qiie, 
havendo recebido os Governos do Perú e do 
Brazil era 1874 o termo da Commissão 
Mixta, de 14 de março, e no qual e.sta como 
vertente o ponto que tem por latitude 7,)01' 
17'5 sul e por longitude, o meridiano Oc- 
cidental de Greenwich 74r,08' 27',07, esse 
ponto é comtnum também para com essa re- 
publica {Bolívia) ;e dahi o que estabeleceu-se 
no protocollo; — accordo que será respei- 
tado por todos os paizes. 

Sem duvida, acrescentou S. Ex., essa ver- 
tente é convencional e do mesmo modo pensa 
o governo. 

2.° Que ainda quando a vertente geographi- 
ca, siga mais ao sul, o que não é dado asse- 
gurar, não haverá perda territorial como 
essa annunciada; desde quando a superfície 
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da zona, será circumscripta entre as linhas 
procedentes do Madeira, no mesmo ponto 
(parallelo do 10° grão e SO minutos)\n<\o uma 
terminar na vertente convencional e a outra 
na geographica ; fechando o triângulo a parte 
da margem direita do Javary que as separa, 
e será insignificante. 

Destas assever-i ções do governo, tão preci- 
samente accentuadas... 

O Sa. Ra.miro Barcellos — Peço licença a 
V. Ex. para fazer uma rectificação. Essa con- 
sideração foi minha, não a dei como sendo do 
nobre ministro: eu disse que o prejuiso não 
podia ser de cinco mil e tantas legoas qua- 
dradas, porque o calculo do Dr. Thaumaturgo 
era suppondo que a vertente do Javary fosse 
ao 10° grão. 

O Sr. Costa Azevedo — O digno relator, 
vem de dizer-nos, Sr. Presidente, que, não 
ao goveno mas sim a si, pertence o quanto 
disse sobre a alienação territorial; mas o Sr. 
ministro do mesmo modo se expressou e 
dou disto testemunho ; sendo que passou isso 
despercebido de S. Ex. sem duvida alguma. 

Resulta desse a ccordo de juizo, maior 
embaraço para quem combate ainda por esse 
lado o protocolo. 

E' pois seguro a ponto de não admittir-se 
contestação, de que a origem principal, 
geographica^ realmente existente no terreno, 
dess rio Javary. de que falia o tratado de 17 
de março de 1867, não é conhecida. Assente- 
mos nisto que é ponto essencial, 

E' quasi seguro, talvez mesmo certo, de 
que esse rio não vem do 10° gráo de latitude 
sul... 

O Sr. Ramiro Barcellos—De que alcança 
o 8o grão estamos todos convencidos, porque 
V. EXy mesmo disse que não iria além desse 
parallelo. 

O Sr. Costa Azevedo— ... e, como vem 
de expressar o digno relator, alcançará ape- 
nas o 8o gráo. 

Pois bem, Srs. senadores, admittamos isto: 
e entrarei a destrinçar o assumpto em breve, 
para assumir a responsabilidade das opiniões 
pela primeira vez por mim emittidas em 
1866;—de não ir muito á banda austral o 
rio Javary. Antes tivemos a conseqüência 
dos juizos do Sr. Ministro e do nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul, no que entendo á 
alienação do território. 

Não será dessas 5.800 léguas quadradas, 
concordo e asseguro... 

O Sr. Ramiro Barcellos— Seriam essas 
5.800, tomando, como tomou o Dr. Thauma- 
turgo, o rio alcançando o IO* gráo ; se o cal- 
culo isto accusa. 

O Sr. Costa Azevedo— ... mas. senão 
tanto, ao menos alguma faixa ficará á banda 

o 
boliviana;— não sendo uma e a mesma a tl a 
tente convencional, do termo de 14 de S 
de 1874 e a origem principal, do trd1 I 
de 1807. _ , f 

Ora, essa coincidência não está verifi0', t 
e só pôde ser verificada por exploração^ i 
lugar: dahi a duvida de, era ultima ana'í, 
perdermos mais ou menos terras; o 
do Amazonas será o prejudicado. 

Em taes circumstancias, como defendo^ 
o protocollo, que so executa, diante da p0.3^ 
bilida le dessa perda, em vista da Constitu"?j 
da Republica, e ainda da doutrina de^ 
regia o império não admittindo esta vig®1^ 
de accordos internacionaes com cessão ■ 
território sem approvação da assembléa g®- 
legislativa, e aquella vigência e exec"^ 
previa de tratados sem o assentimcnt0 

Congresso Nacional ? , J 
Não, Sr. Presidente, o protocollo fen. 

codigo político da União : maltrata direij05, 
interesses do Amazonas, desde quando . 
coincidência a que alludi não se dê,c0 

não se dará. 
O diplomata boliviano, Sr. Dr. Fed? j; 

Diez de Medina, venceu a chancellarP 
exterior, até ainda quando se não quiz c0^ 
prometter em auxiliar-nos no empenho de ^ 
rificar o ponto real. o ponto geographic0 ^ 
origem principal do rio Javary. A Pr0 

darei trazendo a este discurso o q118^ 
acha-se no relatório dessa chancellarif' 
corrente anno. .J 

Sob a epigraphe Republica da Boi' 
lê-Se = . n # 

« Pelo protocollo de 19 de fevereiro j 
anno proximo passado, concordaram os ^ 
governos em adoptar como feita peli > 
commissão mixta a operação pela qual a n j 
concluiu a demarcação dos limites ent1' ^ 
Brazil e o Perú determinou a latitud6 

nascente do Javary. aI 
A commissão mixta vae fazer a den',e. 

cação nessa conformidade, mas é c0 ^ 
niente verificar si aquella latitude é eX' fj 
e por isso, feita a demarcação, se proce" ,e 
á exploração do rio—desde o marco fi1? , 
lho poz (em 1874) até à nascente princfij}( 

Si o commissario boliviano se não pr0^,}- 
a concorrer com o brazileiro, fará este 0 

balho por si, como declarei ao Sr. 
em nota de 8 do corrente (maio de 1 93-) ^ 

Essa exploração é motivada pela in3'5,,-!) 
cia com que se assevera que a nascenR fj 
muito acima da latitude achada. P01' Lf 
não se pode acceitar certo o que vaga111 j(ii) 
se diz sem a garantia de um nome com11' 
e de observações dignas de fé.» J 

Sr. presidente, o governo, dando 
á_legação da Bolivia dessas duvidas 3 j 
não ser a vertente convencional do Java»® 
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principal do me«mo rio, e pondei^ando ' 
necessidade de se verificar qual essa ori- 

| ®com declaração de que por parte do 
e 

azil, depois de terminados os trabalhos em 
d . ião se empenhar os commissarios dos 
f0'

s P úzes, demarcando a fronteira de con- 
Ig ^idade com o que dispõe o protocollo de 
d 'J® fevereiro do atino anterior (noía de S 
e 

Ko;'t7; relatório, documento n. iÒ, pag.27) 
áV1 ^pifleação então seria feita, convidou 'Olivig^ para que desse seu auxilio, com a 
tai

Setlça dos commissarios bolivianos, para 
Bfnprehendimento. 

eiiifl mais just;o' ffiterioso, natural 

yi^^izmenta teve como solução do convite 
vJ^tuação intolerável, denunciadora das 
p,. "gens que á Bolívia leva esse malsinado 
si(íei?tCo^0: ri^0 me sen40 permittido, Sr. pre- 
4a, i. í6, Pe'0 escassez de tempo, dar sciencia 
4o nvi'50s''a fl110 4ove a nota de cliancelluria 
SegUe rÍOr' (ia"la'hei ao discurso. E' a que 

^ a epigraphe—iVbía do. legação da Bolívia 
^tn/í?1'1 He tenido la honra de recebir la es- 
CoiTie no^a d0 V. Ex. fechada el dia 8 dei qn6 y en la que se sirve participar-me 
Zona'

a.coinisSLon brasilera vuelve al Araa- 
tiUa. 

a Teunir-se con la boliviana y conti- 
Caoion6 con eHa los trabajosde la demar- 

Wp1Vez me comunica que á causa de ha- 
esta ® asoverado que la naciente dei Javary 
Ooijji arriba de la latitude encontrada por la 
6iitr6

l0n lue hijo la demarcacion de limites 
^sar: Brasil y el Perú, le ha parecido ne- 
Iho nn.?116 se compruabe si ello es asi, y 
tel -j^-aanto ha recomendado al Senr Coro- 
4ona íau'naturgo de Azevedo que hecha la 
fitori ®acion tomando por base aquella la- 

V6p!|X^lore el Javary desde el marco hasta fedadera naciente, en comun con el co- 
ta,rei 

0 boliviano o solo si él áeso no se pres- 

>2iyev- Ex. manifestóndo-mo que la 4ent6 r:
enc'a de esa exploracion os tan evi- 

thra me espera contar con mi concurso 
i con o,0sea veriflcada. 

ma satisfaccion me he irapuosto de 0' y espero que mi Gobierno pro- 
i ^ de C'':ie comision boliviana se halle 
:8dap'Ju Part0 eii 01 lugar designado: afin 

^ sus dtiles trabajos y á la bo- 
h ^fadín11 crjrij"I>ta, levada avante por la 

hii í.^ ^0ricilleriadel Brasil y la Legacion .Másc
ar?o. 

^le ex°
a fespecto á 1° último, mo es sen- 

pdo C|]rcsai' á V. Ex., que habiendo ja 
a^^itios6018, a mi Gobierno de Los precisos «UtttQ ^ en que previa consideracion dei 

' flUo dó formulado el articulo 2" dei 

Protocolo suscrito en 19 de febrero de 1895; y 
teniendo ja en mi poder la respuesta apro- 
batoriade ese acto diplomático definitivo, no 
podria encontrarme facultado para procurar 
por parto de Bolívia nuevas y difleiles in- 
vestigaciones sobre un punto de limite y de- 
liberádaraenfe estabelecido y definitivamente 
reconocido tanto por parte de mi Gobierno. 
como por el dei Brazil. A esa consideracion 
sa agrega aun la de no existir, que yo sepa, 
motivos ó prueba alguna que revistiendo 
mayor fuerza que la operacion cientifica de 
la comision mixta de limites, autorizaran á 
tudar de Ias uniformes aflrmaciones hechas 
por ella y aceptadas por los tres Gobiernos 
interesados en el asunto. 

Con todo, evidenciase de por si el interés 
cientifico laexplcracionencargadaalSr. Thau- 
maturgo de Azevedo, en cuanto puede hacer 
ella conocer los gérmenes de riqueza de esa 
ignorada region ; y estoy cie "to de que, en 
tal sentido, mi Gobierno contribuirá gustozo 
á su realizacion, siempre que terminada la 
laboriosa demarcacion de los limites, sea aun 
posible que la comision boliviana emprenda 
ese útil trabajo. 

Muy grato me es aprovechar esta nueva 
ocasion para reiterar â V. Ex. Ias seguridades 
dei particular y distinguido aprecio cora que 
soy su obsecuente servidor. 

Fed Diez Medina—Al Ex. Senor Dr. D.Car- 
los de Carvalho, Ministro de Relaciones Ex- 
teriores.» 

Sem duvida, Srs. senadores, a resposta da 
legação boliviana, em data de 11 de abril (do- 
cumento n. H do relatório de 1896 pags. 28 e 
29) á nota de 8 do governo, a que referi-me 
traz-nos essa intolerável situação a que 
alludo. 

Realmente, nossa chancellaria recebeu de 
prompto a pena merecida por ter tão fácil e 
levianamente acceito a vertente conwraaowaí 
do rio Javary, para termo da fronteira boli- 
viana, que deverá ir á sua origem principal, 
observado o tratado de 27 de março de 1867. 

Não, Sr. Presidente, o Governo se mostrou 
abaixo do plano digno em que devera collo- 
car-se desde quando recebia tal resposta á 
essa criteriosa nota referida. Seu dever, con- 
seqüente, era communicar à legação boliviana 
que, suspendendo o trabalho encetado nos 
termos do protocollo, dava ordens ao s -u com- 
missario o Sr. Thaumaturgo de Azevedo de 
seguir sem demora para o Javary e reconhe- 
cer a origem principal desse rio, afim de, 

i assim habilitado, e conhecendo a extensãodos 
compromissos tomados, submetter o assumpto 
á decisão do Congresso Nacional, observando 
por tal modo a Constituição da Republica. 

Não o tendo mantido; continuando no pro- 
pósito de mal attender ao tratado de 1867, 
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em beneficio da Bolívia, não me dispensarei 
de critical-o, e de sobra,-si chamar a opposi- 
ção do Estado do Amazonas. 

Não me preoecupo agora do prejuízo ter- 
ritorial desse Estado, e que foi pelo digno re- 
lator supposto insignirtcante,... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Si fallei nisso 
foi porque V. Ex. elevou a õ mil léguas 
quadradas. 

O Sr. Costa Azevedo — ... e porque de 
mais ponderação para meu patriotismo está 
essa desconsideração soffrida resignadamente 
pelo governo, por parte da legação boli- 
viana, e em nome de seu governo. Fosse esse 
prejuízo ainda maior, e delle não me lem- 
braria desde quando sentia a patria tão fe- 
rida pela desorientação do seu poder exe- 
cutivo ! 

A continuação do serviço da Commíssão 
mixta, obedecendo ás instrucções, producto 
do protocollode 19 de fevereiro de 1893, obri- 
ga-me, Sr. presidente, a continuar na cri- 
tica, que será a sustentação da emenda, tam- 
bém era debate. Milhares de léguas quadra- 
das cedidas, au centenas, o mesmo se me afi- 
gura em importância, para considerar um 
attentado esse accordo protocollisado. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Mas o go- 
verno não suppõe haver perda de território ; 
V. Ex. mesmo está fallan-io por hypothese ; 
não sabe si ha cessão ; e porque não pode di- 
zer, onde a vertente do Javary. 

O Sr. Costa Azevedo — Com a necessária 
calma, preciso discutir o assumpto, que me 
é conhecido; desculpe-se-me por esse desem- 
baraço de immodestia. 

Principiarei com a asseveração de que, 
como o governo ao tempo do império, o 
actual» não tem conhecimento do achar-se a 
origem do Javary nesse ponto, em que a col- 
loca o termo de 16 de março de 1874; por 
esse termo pôde estar além ou aquém. 

O que diz o mesmo termo ? 
« Termo de assentamento do marco defini- 

tivo na margem direita da vertente do rio 
Javary, limite entre a Republica do Perü e o 
Império do Brazil. e o ponto mais austral do 
dito rio — até onde foi possível a Coramissão 
mixta chegar — depois de inauditos esforços, 
—por quanto os obstáculos eram taes que não 
permittiam subir além, — ao mesmo tempo 
demonstravam que se havia attingido ás suas 
nascentes, com differença de algumas milhas, 
—que computámos em oito pouco mais ou 
menos. [Pag. 188, Rei. do Ministério dos Es- 
trangeiros, 1875.) 

Assim, Sr. Presidente, as nascentes do rio 
Javary, foram tidas, pela Commissâo mixta 
brazileira e peruana, em um ponto pouco 
mais ou menos a oito milhas, do logar até 
onde chegou nesse rio a mesma commissâo. 

Esse ponto é tido no protocollo como "j- J 
gem principal do Javary : conseguintemen1. 
o Governo do Império, que acceitou o te# 
lido como sufliciente para estabelecer o ® 
tremo da fronteira com o Perú, e o da f 
publica, que faz seu esse ponto, offerece# j 
prova perfeita de reconhecer como ceA ( 
que ó duvidoso, porquanto se evidencia ^ ] 
mesmo documento. 

, ii 1 

O Sr. Ramiro Barcellos — Que grão ,• 
latitude esbarrou a commissâo no Java1- 
No 6o e 50 minutos. 

O Sr. Costa Azevedo — Nessa latitifjj 
seja isso assim : desde logo não pôde ter Pf 
latitude 7"0ri7",5, o ponto distante ^ 
logar da esbarrada, mais ou menos, 8 ind'1^ 
Esta distancia representando a hypothen1^ 
do triângulo, sempre será maior do Q116) 
comprimento do lado do angulo recto^ 
caso, na direcção meridiana: eo compriine[!,, 
desse lado, mesmo recebendo aquella 
tancia, daria ao extremo a latitude 6°$* 
o a tal nascente deixaria de achar-se e 

7"01'. 17",5. 
Si ao Governo actual merece tanta ^ 

fiança esse termo, de 1874, não obstante 
mesmo haver prova de duvidas produ#^ 
pelos autores, porque não acceitar olena61'^ 
de mais ponderação que contrariam 
termo ? I0- 

No relatório do illustre geographo fflat j- 
matico distincto, Sr. Dr. Paz Soldan, da L 
ploração do rio Javary, praticada em 
encontram-se estudos e discussões es- 
quentes que levam a julgar com maior 
rança ter o Javary o seu termo no pa#1 

de 7.' 25 (1), si não vai mais adiante t&re 

tí$' (1) Formando a distancia e a largura j 
dia do rio, de cinco em cinco dias; (^lSíf 
Sr.Paz Soldan) suppondo a distancia Pel .y 
rida a absicia, e a largura a ordenada te1^,,- 
ha uma curva, que tem forte inflexão na,,';í 
íluencia com o Curuçá; porém que depP1'^- 
approxima quasi a ser uma linha recta 1,%} 
nada abaixo das absicias. Segundo esta 
até o ponto, em que corta este eixo res 

tará:—que, 100 milhas mais adiante $ 
ultimo ponto a que chegamos, desapl,a 

0 rio- cü8 

A relação entre a distancia geograp^1.^ 
itinerária é quasi de para 2; e como o r $ 
geral, que seguia ultimamente o rio # 
45." S. O. podemos assignalar,—cora jo' 
probabilidade que o rio Javary nase®, ^ 
7." 25' de latitude austral e dos 76." po( 
longitude a oeste do meridiano do Par# js 
outro lado: segundo o volume de 
Javary então,—nos parecia que em 
semana mais estaríamos nas suas caber® 
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do tff ei'0ri<?a milhas dessa de 7.n 01. 
íotisaKi0<le 14d0 mal"Ç0 de 1874, sob a res- eetii ^e dos chefes da Commissão mixta 
^Scunv0'0 Sr- Black chefe peruano, não |iodia 
Se1antecer 0 relal01''0 do Dr. Paz Soldan, 
^lho« essor na mesma Comissão dos tra- 
Ofio j.^Ue em 1866en:iprehendera explorando 
liais vary; e consequentemente facilitou de 
coijj ' e® beneficio do seu paiz para o pleito 
latitüj 

0dvia que subsiste, dando aquella 
Esse ^ara a nascente do mesmo rio. 

aatoj, relatorio accentua a proliciencia do 
que não seria arrojado juizo dal-o 

50 uui sábio americano. 
aposto, Sr, Presidente, vê-se quão se- 

Í0i8 j ui quando antes destes trabalhos, de- 
Ct)Hocaí.estudos cuidadosos, que me poderam Sstiva Umuos afastado da verdade (:|0 qUe 

r,
os geographos e os governos do 

Jegúi 0 do Pei-ú, traçando os intrucções que 
tei, 'am a exploração do rio Javary,accei- 
%rc0 

ca^veniencia de levar a termo a de- 
ferallf, da fronteira por aquella banda, o 
latido de 9", 30' para ser termo, ainda 
t ' bem055® rio fosse ao SM? ' no 01180 Porém ■5frti0 *; aquelle parallelo chegar, ser esse 

.Sci6nt
a
fi
Ilascente mais austral. 

«ito, i,uucando o governo do quanto havia 
Oip® Segurei (•) que, essa nascente. 

t
0,ao parallelo do 8" gráo. 

%i0 ^ ^rde, em 3 de murço de 1868, por 
í.oo n. 92, eao respondera esse despa- 

f^fereJ ■1ue Z"0® lido pelo Sr. ministro na 
ra'p6lnCla ^awda, como lhe offerecendo de- 

Igop. accordo que nos trouxe o protocollo 1SiSe. , tevereiro de 1895, o que se não dá, 
j £ (tendo) ; 

J^^de 8 'lo Javanj As instrucções que 
o . 'Hidí, caracter ostensivo, positivamente 
vHtfi a .naoir ao sulde 10»(§§ 12,13 e 14). 
ta ,0' 20' de que me falia agora 8,0obsta

a<? deveria por eilas ser aceito : e, 
"te si até alli chegar o rio Javary, 

íi«'as?1vfrila vo'oc'dade media de 15 milhas 
ha hte ]r'a a collocar-nos 100 milhas mais 
dJ} o m,0 logar do combate, o que daria 
tá! 0 a tin„rso total do Javary 100U milhas 
e [ob Sceute ató a embocadura no Araa- 
Pe

0íle>'ucio
ermciones astronômicas e phisicas 

PgUa'na fj'es trtgonometricas de la Comision 
$ ^ y p, c^arcadnra de limites entre el 

^Pan 'J,'! »Por Manuel Ronand y Paz Sol- 
, (') (^ *839.) 
% !866, COnfidencial n. 40 do l»de agosto 
topiiho j^sado por despicho n. 8 de 25 

^ e 1867 : — vae adeante na integra 

l8b7. ^Pacho n. 18 de 30 de setembro de 

v. IV 

ficaria prejudicado o direito da linha susten- 
tada antigamente, indicada agora. 

As de caracter çonfideneial admittemnão ir 
mesmo ao sul de 71 30' .—acre litando que a 
linha; pelo parallelo que partisse da conflu- 
ência do Beni com o Madeira para o Javary, 
estivesse não longe dessa posição, não po- 
dendo todavia vir ao norte (Additamento ao 
§ IO".) 

Dos diversos mappas geographicos, que me 
foram entregues, e nos do Dr. Paz Soldan e 
Gibbon, este ultimo explorador do Madeira, 
de confiança, se vê que a meia distancia de 
que falia o tratado de 1777 e o seu anterior 
de 1750, e de cujo ponto deveria partir para 
oeste a fronteira até o Javary, está cerca do 
6' gráo. 

O tr.itado de 1851 ( 23 de outubro ) com o 
Perú não deu o limite extremo sul do Ja- 
vary : e, 

O Sr. Carrasco, sustentado nas instrucções 
que tinha, exigia-me que não fosse a fron- 
teira ao sul daquelle parallelo. 

Difilcilmente o pude levar,—não accei- 
tando a linha do 10 ' gráo de minhas instruc- 
ções ostensivas, a acceder no ficar a fronteira 
em 9o.30' sul ( officios de 1 de agosto de 1866 
n. 40 e 12 de agosto n. 48 ). 

Tinliamos conseguido muito. 
Com tal accordo, me parece que obedeci ás 

ordens que tinha ; e disto me convenci, pelo 
despacho antes recebido, de 25 de junho de 
1867, n. 8,— approvando tudo quanto havia 
feito, até, pelo menos 18 de outubro de 1866, 
ultimo de meus officios, nesse despacho ao- 
cusado. E prevenindo difllculdades flz com 
que o Sr. Carrasco aceitasse ainda uma ex- 
plicita declaração sobre tal limite, exposta 
em instrucções para os exploradores do Ja- 
vary, e lançadas em acta; não só porque 
tenho consciência perfeita de que o Javary 
não irá si quer ao 9'' gráo, como para deter- 
minar o pensamento, de que todo o curso do 
rio era a fronteira. 

Dizem ellas:....« E, si nenhum dos braços 
(do Javary) que forem pelo lado sul, chegar 
á latitude de 9' e 30', que se indica no § 3"— 
aquelle que chegar com suas vertentes mais 
proximamente, ao mencionado parallelo será 
preferido:— em tal caso essa vertente é o 
ponto, onde ha que situar o limite.-» (Officio de 
22 de setembro de 1867 n. 80) 

V. Ex., creio eu, verá agora, — tendo cer- 
teza como se verificou da exploração do Ja- 
vary, deste rio não chegar ao parallelo de 
9' 30',—que, o accordo alludido no seu des- 
pacho não está em opposição com o tratado 
feito ultimamente com a Bolivia. A linha 
que vier do Beni, acha na vertente do Javary, 
o seu termo ; termo acceito pelo commissario' 
do Perú, o_Sr. Carrasco. 

Ei nem tão pouco mais julgará ter eu dito 
19 
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que a deixar do ir a fronteira do Javary aos 
9J 30', diííiculte o termo dos trabalhos da de- 
marcação. O procedimento que tive, e o ac- 
cordo estão em perfeita harmonia com o que 
pensa aurora o Governo Imperial...» (Ofpcios 
de 7 denoverabro <!eí866, n. 51 e O de novem- 
bro de £867 n. 84.) 

Sr. Presidente, desta resposta se eviden- 
cia o que tenho assegurado : — nunca sup- 
puz que o rio Javary fosse, siquer ao 9' gráo 
e 30 minutos de latitude sul; e antes o 
dava como apenas attingido o 8'. E que, 
pois, mantive'sempre o nosso limite pela li- 
nha do Javary em todo o seu curso, linha 
assim definida no tratado de 23 de outubro 
de 1851. 

Nestes termos, foi que, na conferência do 
Sr. Ministro, quando lia o despacho que 
mereceu essa reposta, disse que, nquelle que 
o havia minutado era ignorante do asssum- 
pto, levando o Governo a má orientação. 
Foi então por mim sabido, dito por V. Ex., 
que a minuta, e mostrara, era do Sr. Con- 
selheiro Pinto Ribeiro. 

Em conclusão, não poderia rasoavelmente 
o Governo actual tomar rainhas opiniões 
para defesa do protocollo, que combato por 
inconstitucional, por não respeitar os direi- 
tos tcrritoriaes do Amazanas por aquella 
banda, reconhecidos no mesmo tratado de 
1867. 

Sr. Presidente, a questão da linha divisom 
do rio Javary, que de novo se aventa, tomou 
tanta importância pelo modo por que, por 
seus consultores era exposta aos ministros, 
mais políticos e juristas do que geographos, 
e isso aggravado ainda por attrictos desses 
consultores commigo. 

E chegou a um ponto que tive de reagir 
muito ostensivamente, dirigindo pela im- 
prensa uma c.irta áquelle venerando conse- 
lheiro, mais tarde barão do sou nome, con- 
duzindo depois a essa hostilidade que se me 
fez, com assentimento superior pela Nação, 
jornal regularmente mantido por annos pelo 
governo,~tendo como redactores os Srs. Drs. 
Gusmão Lobo, Silva Paranhos e outros dis- 
tinctos conservadores, que apoiavam o gabi- 
nete do Sr. Visconde do Rio Branco. 

Vem bem de geito, Srs. Senadores, dar-vos 
conhecimento dessa carta, que entende com a 
fronteira, que se demarca, para cujos traba- 
lhos o governo pede credito; sua leitura, 
porém, tomaria demasiado tempo, o que 
não devo occasionar, desde que com vossa 
approvação a possa publicar com o dis- 
curso ('). 

(") Vae adeante transcripta, da publicação 
feita na typographia da Reforma, á rua do 
Ouvidor n. 148, esob n. 2. 

0 SENADO 
    ^ 

Não publiquei a mesma carta, Sr. 
dente, sem entender-me com esse amigo, Pb 
sidente do conselho, como dou prova, len®0 

carta que me dirigira, que pela data C<L 
frontada com a da alludida carta, prova v 
havido essa intelligencia. J 

A carta do Sr. Visconde do Rio Branco, 'L 
a mostro (mostra aos collegas próximas) a53 

se expressa (lendo). 
« Particular — Illm. Sr. José da 

Azevedo—Em 27 de outubro de 1871 — ^c'j: 
de receber a sua carta de hoje. Não sej 9 , 
o silencio de que V. S. se queixa. Não j 
parece prudente o passo que vae dar, L 
causa de ura dito do Sr. Ponte Ribeiro, b 
não è governo, que falia sob sua única resr, 
sabilidado e que talvez não fosse bem c0 

prehendido. ^ 
Em todo caso, ó ao Sr. Ministro dos Ne,»}; 

cios Estrangeiros que V. S. devo coramu"'^ 
o seu intento, do modo mais explicito, PJf 
que elle resolva si ba ou não inconven'6 • 
nessa publicação para os interesses pubh , 

Sou com estima e consideração — De 
amigo attento e criado—Visconde d" 
Branco. » 

Da carta publicada, Sr. Presidente,^ 
se-ha até onde se exercitavam as más j 
tades contra o que foi chefe da primeira ^, 
missão mixta, que achou-se no AmazoOfj 
representava os interesses e os direit03.,; 
Brazil: delia se evidencia a confiança, 
lhe dispensava o Sr. Barão de Cotegip6,' .ji 
exigira sua volta áquella então proí jí 
afim de completar os trabalhos; e porqh6^,; 
fora attendido deu logar a ser desig^wf 
Sr. Barão de Teffé, o autor do termo de y 
março de 1874, que occasiona as duvidaS 

criticas actuaes. JI 
Quo ainda depois dos desastres da eXP^y 

do Javary merecia esse chefe plena con® ji 
do Governo, se verifica dos despachos 
9, de 25 de junho de 1867 (1), que paSS" 
(lendo): 

1" despacho 
y 

—«Foram recebidos—em devido temP® j 
oílicios de V. S. marcados com os ns. ^JJ 
46, 48, 49 e 50,todos do auno proximo py^ 

No relatório, que apresentei á As3 

Geral, e de queV. S. receberá dous 
res,dei conta dos trabalhos da demarcaÇ® çí 
nossos limites com o Perú e da iuaugyy 
da fronteira de Tabatinga. Deu-me J°e)D 
agradavel occasião de fazer* justiça ao 

~ lOl 
(1) Estes desastres tiveram lugar ^ 

outubro de 1866. 
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^telligencia com que Y. S. se tem dedicailo 
11° desempenho da importante commÍ5são,que lc foi confiada. Estão portanto approvados 

"■ seus trabalhos. 
Keriovo a V. S. as seguranças da rainha 

Weita estima e consideração.» 

21 despacho 

Estou de posse dos dois officios, que 
j ' S- mo dirigiu a 20 de fevereiro e 25 de 

do corrente anno. 
tne spSundo. que tem o n. 68, annunciando- y ^iie o Sr. Canasco partia para Lima, pede 
rpL .lue o governo imperial lhe permitia vá servir na guerra contra o Paraguay. 
hinr 0vt'rrl0 ^ua MaSestade aprecia a pa- 
a ''-a intenção cora que V. S. lhe faz 
giin ^ Pedido, e está certo de que no Para- 
íióii. ^'estaria valiosos serviços, — mas não 
in " ''ispensal-o da commissão, que actual- 
paj, 6 desempenha cora tanta vantagem do 

Quando para isso não tivesse outras 
?ovpOS" basítaria a necessidade de não dar ao 
tipa.

t10 Peruano o menor pretexto para re- 
traL1',asua cora missão, deixando suspensos os 

abalhos delia. 

gUrf1'10 a ilonra de reiterar a V. S. as se- 
Vaçj 

ças da rainha perfeita estima e conside- 
S^O-7 d. C. de Sá e Albaquerquc.— A.0 

' José da Costa Azevedo.» 
dos successos do Javary, ainda flz 

da, f1Ç03 ^deantando trabalhos da demarcação ronteira nos rios Içà e Japurá. 
Sr. conselheiro Sá e Albu- 

iila: "ho pelo Sr. conselheiro Paranaguá, 
lhe tarde Visconde o Marquez, reconheci 

não era permittido continuar na ta- 
Veit' de que me havia incumbido, e appro- 
PaUí 0"me do dever de responderão des- 
d-j l^utes citado, n. 18, de 30 de dezembro 
[krJl ' ^isse a0 Governo o que passo a ler, 0 e>n livro de documentos ofjiciaes) : 
C^ndo do modo exposto respondido ao 
couv(i V. Ex., o sciente do quanto 
Vep/1? dizer toda a verdade, á quem só a 
Sr, l:e ('eve ouvir, animo-me, a rogar-lhe 
a, Selbeiro, o obséquio de não levar-me 
Wbr dueixando-me a V. Ex. mesmo da (lhe „a '|Ue' creio, ter havido, sem motivo 

^Psn^ (bo condança que me 
Pedip .va 0 Governo. Uevo, pois, de novo 

g. 'hinha exoneração. 
sUst6n+é aSora só o desejo de concorrer para 
Sberí-Í 6 a honra do paiz, no serviço da 
irnpo-, fibe faz o Império ao Paraguay, me 
gUir „ por'""es pedil-a. o permissão de se- 
láotiv ^ (be'hora até o sul, hoje, com duplo 0' sou levado a reiterar esses pedidos. 

V. Ex. não deixará, de certo, de attender- 
me desde que ha essa quebra de plena e reci- 
proca confiança até á pouco percebida. » 

Elfectivãmente, por decreto de 9 de maio 
de 1868, fui exonerado do cargo que exercia, 
dando-se-me disso conhecimenno por des- 
pacho do 15, n. 3, d» secção, assignado pelo Sr. 
conselheiro João Silveira de Souza; des- 
pacho que recebi quando já fóra do Ama- 
zonas dirigindo-me para esta capital, de onde 
sem perder tempo segui, a grande esforço 
meu, para o Paraguay, levando ao almirante 
que era chefe commandava a esquadra, e 
sem conhecimento meu, a ordem que o 
obrigou a ma dar o commando do couraçado 
Silvado, commando em que me censervei até 
quando fui nomeado chefe do Estado Maior 
do almirante Sr. Barão de Angra, que 
áquelle outro succedera no mando. 

Tal a consideração que merecia do então 
Ministro da Marinha, o Sr. barão de Co- 
tegipe. 

E. Sr. Presidente, a elle, e á confiança do 
então Ministro de Estrangeiros, o Sr. Vis- 
conde do Rio Branco, devi ainda, o convite 
de acceitar de preferencia aos serviços que 
pedia na guerra em que o paiz se empenhava, 
a presidência da então província do Ceará : 
o que me não era dado annuir desde quando 
sempre havia sido soldado do partido liberal. 
Então presidia o Ceará o Sr. coronel João 
de Souza Mello e Al vim. 

Volto ao assumpto, Sr. Presidente, espe 
rando que se me tenha desculpado pelo des- 
vio em que entrei, roubando tempo á dis- 
cussão própria do orçamento. 

Anteriormente, quando fallei do assumpto, 
procurei demonstrar que, o tratado de 27 de 
março de 1867 é produeto do de Io do outu- 
bro de 1777, como este do de 13 de janeiro 
de 1750, na parte da linha do Madeira ao 
Javary, accentuando-se bem o ponto de par- 
tida no Madeira, assignalado no parallelo de 
10o20'suleo ponto de chegada no Javory; 
no mesmo parallelo si até abi tiver curso ; 
no caso contrario na origem principal. 

Oaccordo de 1874. pois, da commissão mixta 
brazileira-peruana, acceito pelos governos 
respectivos, evidentemente não pôde reger 
o caso definido no tratado de 1867, embora 
uma das partes seja commum ao mesmo tra- 
tado e áquelle accordo. 

E, si por ventura, por esse accôrdo, a Bo- 
lívia ficasse prejudicaaa, não annuiria a que 
cllo vigorasse na divisória sua, abandonando 
a directriz da divisória, a origem principal do 
rio Javary, 

O tratado de 1867, quer essa origem como 
termo... 

O Sr. Ramieo B.vucellos — O outro tam- 
bém queria ; mas no emtamto não foi assim. 
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O Sr. Costa Azevedo — O outro tratado, 
de 23 de outubro de 1851, diz : — « ao sul o 
rio Javary » ; todo 0 rio pois. 

O Sr. Ramiro Barceixos— Até onde fosse 
o rio Javary naturalmente. 

O Sr. Costa Azevedo — Sendo assim, eé 
realmente correcto, caso é do honrado Se- 
nador acompanhar-me profligando o proce- 
dimento do governo imperial em 1874, de 
haver approvado o accôrdo de 14 de março, 
e conseguintemente o proceder de seu com- 
missario, o Sr. barão de Teffé. 

O Sr. Ramiro Barcellos— V. Ex. não me 
viu defender esse commissario. 

0 Sr, Costa Azevedo— Sei, Sr. presidente, 
que era todos os tempos se dão dessas desori- 
entações, em assumptos que não são consi- 
derados momentosos, em todos os governos 
em geral, e não só nos do Brazil. 

No protoeollo temos mais uma prova. 
O que, nem o honrado Senador mesmo pôde 

desconhecer, é que a nascente convencional 
do rio Javary, essa do tal accordo, não é a 
origem principal do mesmo rio. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Pode ser, mas 
não ha prova alguma de que seja ou não. 

O Sr. Costa Azevedo—Desde logo é de todo 
incontestável ser ainda problema a resolver 
a situação dessa origem de que trata o pacto 
de 1867, que se pretende cumprir na linha 
do Madeira ao Javary. Não se pôde dizer 
pois, que se confundem essa origem com a 
vertente convencional. 

O Sr.Ramiro Barcellos—Ninguém o disse. 
O Sr. Costa Avevedo—E, consequente- 

mente, pomo justificar o accordo, acceitando 
a vertente convencional do rio, para termo do 
limite,quando esse pacto internacional manda 
ser na origem principal ? 

O protoeollo não tem defeza razoavel, a 
Bolívia não protesta, porque não tem sinão a 
augmentar seu território, com perda igual 
do Brazil. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Pôde a Bolívia 
perder em vez do Brazil. 

O Sr. Costa Azevedo—Já demonstrei que 
isto se não pôde dar. 

O Sr.Ramiro Barcellos—Não demonstrou; 
tudo é por estimativa. 

O Sr. Costa Azevedo — Demonstrei com 
as opiniões de geographos distinetos, e até... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Elles dizem 
ue o rio não irá além do 9» grão : e V. Ex. 
iz que não irá além do 8". 
O Sr. Costa Azevedo—. .. com documentos 

do nosso proprio governo. S. Ex. não aceita os 
estudos conscienciosos dos que levam o Javary 

zlém. ponto convencional, (7o0ri7",5) par3 

defender o acto do governo de dar a esse ri" 
como extineto, nesse mesmo ponto, por nií 
accordo de pouco mais ou menos; que, 
sua esclarecida intelligencia, considera1'9 

uma estimativa ridícula ! 
Não, Sr. Presidente, a honorabilidade do- 

dous paizes lindeiros, não permitte esse m0^ 
de conhecerem seus limites ; exige bem 'jj' 
versamente que se tire a limpo a solução d9 

problema. Nem o Brazil quer terras boh' 
vianas por que as tem de extensão prodígio?' 
nem a Bolívia deseja possuir as que n»_ 
lhe dá o tratado de 1867. Assentando a quesJ 
tão neste ponto, do qual não é dado aos reS' 
pectivos governos exceder, o que cumpre, _ 
que a honra impõe, ó descobrir primei1"9' 
mente essa origem de que aquelle trata® 
cogita para depois proceder-se á demaroaç11 

da fronteira. . 
E attendendo a isso, oíferecia emenda q11 

passou em 2a discussão. . 
Com a observância do protoeollo. 

governo desse único caminho de ter correta 
seu procedimento. J 

Não são conseguintemente admissíveis 9 

instrucções protocollisadas de 10 de feverei' 
do anno proximo findo (1895). Essas instru' 
ções são a mais formal prova de que o 0° 
verno sujeitou-se a exigências bolivianas- 

« Não ha necessidade de verificar, (*) (di!íe e 
ellas).a, posição da nascente do Javary, porq9 

os Governos do Brazil e da Bolívia adop19 

ram, como feita pela sua commissão mixta, 
operação pela qual na demarcação doslinnj' 
entre o Brazil e o Perú se determinou aquel, 
posição. A nascente do Javary, pois. está P9^ 
todos os elfeitos, na demarcação entre o B1'9^ 
e a Bolívia, situada aos 7° 01' 17", 5 de lati tu® 
sul e.740 08' 27", 07 de longitude O.de Gre6" 
wich. > e 

Nessas mesmas instrucções se reconn® 
que a fronteira cortará os principaes 
afflaentes do Amazonas, pela margem dire1^ 
hoje todos elles povoados, com grande a 

gação a vapor, muitos dos quaes de coifiP 0 
nhias subvencionadas, e até tendo vl"aS-0l 
cidades. Nestes termos qualquer inclina?9 ' 
para o norte da linha de fronteira, pôde l0ííl 0 
nos propriedales para território boliviano,^ 
que reclamo ainda por ser um attentad" 
execução fiel do pacto de 1867. a. 

Os rios a que alludo devem ir ao sul do P 
rallelo de 10° 20', de onde parte a weS 

fronteira no Madeira. ,f0.í 
O Purüs, explorado pelo eminente ast 

nomo William Chandless, viajante da So® 
dade de Geographia de Londres, com qu 

C) Relatório pag. 164 : documento 11 • ^ 
dos annexos. 
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lidei, trabalhando em commum, para 
determinação das coordenadas astronômicas 
d® Manáos, e para fixar o declive do nosso 10 mar, ó sabido ter vententes, varias ao 
jdl, muito ao Sul desse parallelo, indo além 
?e 13 grãos. Não é dado duvidar dos traba- 
dlhos desse explorador, que, antes de vir ao 

d.razil, recommendou-se pelo que fez na In- 
Ulai na China e no Japão, 
j, Assim, fóra de incertezas, sabe-se que a 

onteira cortará todos esses rios que fazem 
riqueza do Estado do Amazonas," ao pre- 

®nte e por muitos annos ainda. As instruc- 
•d®8 acceitara esta asseveração, tanto mais 
azoavelmente quanto já desde o século pas- 
do as cartasassignalavam o facto. 

precipitar a demarcação dessa fronteira, 
^ 'sndo arriscar grandes trechos desses rios, 
^fieem bolivianos sem fundamento no tra- 

do de 27 de março de 1867, executado á 
y6 

a> não se compadece com o dever de go- rno serio, justo, patriótico emfim. 
® Sr. Francisco Machado—Apoiado. 

Es? a11, CosíTA- Azevedo— Os interesses do 
dam 4o Amazonas, Sr. Presidente, man- 
com 08 seus representantes, protestar ntra o modo porque está procedendo o go- 

da União. 
O Sr • Francisco Machado e Joaquim Sar- 
®fTo—ApOÍado. 
O Sr. Costa Azevedo—Não me sorprende 

^ ntonoto, por parte do governo, porque 
jj,IJ® Fa muito sinto o desprezo do honrado 
|fsJ,^rudente de Morres, para com aquelle 
ped

a<l0, negando-se a auxiliar os que de lá 
'lern ^ garantias de direitos conculcados ; po- rQgJr.Jnstiça e pedem paz, solfrendo enorme- 
por ^a' ndministração estadual, exercida fó um capitão do exercito desiquilibrado, 

caminho da lei. 
iam?1' Sr. presidente, para mim, menos, 
dituj menos, vale esse acto protocolisado que 
em i.,11'16 território e interesses do Amazonas 
fraCo'v?r Bolívia, paiz comparativamente 
ilos ' "o que aquelles posteriores supporta- 
exi„„ ac.(iniescidos, que nos tem collocado por 
deppj c'as de paizes mais fortes, em situação 
eioj^jUente da dignidade e da honra na- 

IpRuen0 rica' de recursos inexgotaveis, de 
PaiZe„ 0 território, sérve de cobiça a esses 
qijr, „ fine nos opprimem pelo desgoverno 

^amos. 
ipují^utnoollo de 19 de fevereiro de 1895. 
Por JUunos nos maltrata, é certo: mas nem 
Phec. ,0 fesignar-me-hei. O Amazonas reco- 

a fine, o attentado que soffre, não se 
feito»ria: Indeferença minha pelos seus di- 

"e interesses. 

Srs. Senadores! Como eu, sabe o honrado 
Senador pelo Rio Grande do Sul, e sabem to- 
dos quantos estiveram presentes á conferên- 
cia que houve com o Sr. Ministro do Exte- 
rior, que o Governo está sciente e consiente 
de não ser a nascente convencional do Javary 
a sua onigem principal, e de dever a fronteira 
que se demarca, mais tarde, recuar para o 
lado da Bolívia. 

Não è isto fundado no convite a que antes 
referi-me, feito á legação boliviana, de pro- 
curar—se tal origem terminada a demarcação 
que se pratica. Funda-se esta asseveração no 
que disse S. Ex. em nome do Governo: — e 
éque, em tempo, convidar-se-ha o Perú e a 
Bolívia, a aceitarem o recuo do ponto do Ja- 
vary onde vão convergir os termos limitro- 
phes por alli dos três Estados, para a verda- 
deira origem do rio, que se fará verificar !... 

O Sr. Presidente da Republica julga conso- 
lar-nos do mal, que nos traz o protocollo de 19 
de fevereiro de 1895, com essa promessa de 
pedir àquellas lepublicas que accedam a que 
sejam afinal cumpridos os seus tratados 
comnosco!... 

Tal declaração importa confissão de des- 
prezo de deveres que obrigaiiam a respon- 
sabilidade do governo, si na actualidade as 
leis tivessem força. 

Nestas circumstancias não sei que mais 
supporte o Amazonas contra seus direitos e 
interesses; no Estado por longos annos se fez 
sentir essa desorientada administração que 
deixou os peiores exemplos ao povo ; e pelo 
governo da União sentiu menosprezo aos reaes 
soffrimentos da maioria dos amazonenses. 

Agora lhe vae noticia de que nem mesmo 
o seu território é defendido; passando á 
Bolívia uma zona cortada por vários de 
seus rios importantes, onde muitas proprie- 
dades, resultantes de trabalhos de seus 
povoadores irão ficar sujeitas a governo 
estranho! 

Conhecedor o Amazonas da geographia 
própria, mal supportarão tanta contrarie- 
dade, e não serei eu quem lhes aconselhe que 
não se opponham a mais essa contrariedade ; 
pelo inverso, penso dever-lhes notar a conve- 
niência de sustentarem o direito a essa fron- 
teira do tratado de 27 de março de 1867. 
Unam-se e mostrem-se dispostos a agir, que 
o governo virá ao bom caminho. 

Haja em memória o que acaba de dar-se na 
questão do protocollo italiano; quando a opi- 
nião agiu, manifestando-se contra o acto do 
governo, este rocuou; não foram os attentados 
dos subditos da Italia que deram á votação 
da Gamara, contrariando o mesmo acto. 

Por honra de meu paiz, acceito o facto 
como homenagem á opinião nacional. 

[ Pronuncie-se o Amazonas, em referencia ao 
I protocollo de 19 de fevereiro de 1896 ; insista 
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sem temores, e a Bolívia será a primeira a 
respeitar os motivos, reconsiderando sua 
resposta ao despacho do governo de 8 de 
abril ultimo; convindo até, que preceda á 
demarcação da commum fronteira o reconhe- 
cimento da origem principal do rio Javarg, 
como é mister para observância perfeita do 
tratado de 27 de março de 1867. na parte re- 
ferente á zona do Madeira áquelle rio. 

Sr. Presidente, por mo is que me houvesse 
imposto seguir as notas que tomei, para di- 
rigir-me no debate, afim de occupar a tribuna 
por menos tempo, e dar melhor orientação 
ao discurso, reconheço que deltas affastei-rne 
por fôrma tal, que quasi tudo quanto hei 
dito está inteiramente destoante dos traços 
preferidos ; e não obstante, parecer-me haver 
dito bastante para justificar a sustentação da 
emenda, não farei por concluir, afim de que, 
não se veja a Mesa forçada a proseguir na 
ordem do dia embora já tão adiantada. A 
contragosto pois prosegiiirei no debate ; {In- 
terrupção do Sr. Eamiro Barcellos) tanto 
mais quando pelo que diz-nos o honrado re- 
lator teremos de ouvil-o. 

Sei que, nessa S-1 discussão não posso mais 
vir ã tribuna ; mas do assumpo me será dado 
failar mais vezes, aproveitando-rae dos cré- 
ditos que venham a debate, que não cessam 
pelo máo habito do Executivo de gastar, e 
gastar com muita prodigalidade... 

O Sr. Severino Vieira—Não apoiado. 
O Sr. Costa Azevedo — ... de sorte a es- 

tarem sempre verbas orçamentarias exigindo 
reforços. Por taes occasiõcs, me será per- 
mittido responder ao quanto S. Ex. hoje 
disser, na sua ultima vez de failar do as- 
sumptjos. 

O Sr. Ramiro Barcellos dá um aparte. 
O Sr. Costa Azevedo — Si não houver 

credito a discutir, teremos os orçamentos, 
que, também, segundo os hábitos contrahidos, 
dão logar a debates mais largos; tanto mais 
quando o digno Presidente, seini>re correcto 
não restringe as discussões, antes protege-as 
com maior imparcialidade sempre quê en- 
contra apoio nos precedentes. 

Talvez que, mantendo-me na tribuna, de 
alguma sorte leve certo constrangimento ao 
meu nobre amigo, a quem devo tantas fi- 
nezas ... 

O Sr. Ramiro Barcellos—V. Ex. não me 
constrange absolutamente nada; como disse 
que ia' continuar na tribuna, declarei que 
depois de V. Ex. terminar seu discurso 
fallaria eu. 

O Sr. Costa Azevedo—Mas,como disseque 
largamente fallaria, não podendo fazel-o em 
uma só hora, que será o tempo que teria 

deante de si, resolvi-mo a proseguir coib 9 

palavra em seu favor. 
O Sr. Ramiro Barcellos — 0 meu larg9' 

mente ô muito estreito. 
O Sr. Costa Azevedo—E'o que V. 

pensa, e tanto tenho dito, e deve ser deS' 
bastado, que, apesar, se manterá longamen1 

na tribuna. 
O Sr. Ramiro Barcellos — Creia que h9" 

acontecerá isto. 
O Sr. Costa Azevedo—Si o nobre Senad", 

assim traça-me a norma de conducta. ser 

dócil em seguil-a; não porque não me 1 

nba provido de uma bôa bateriade docurn1'1 • 
tos para proseguir com elles iia defesa, 
bem que muitíssimo inferior à bateria cO,0 
que veio á Commissão de Finanças o honra ^ 
Sr. Ministro do Exterior, investindo contra 
emenda que apresentei. 

O Sr . Ramiro Barcellos—Bateria con^ 
bateria. 1 

> ll^ 
O Sr. Costa Azevedo — Mas e que, 

de V. Ex., segundo disse, lia para uso ® , 
nição de rainha própria respon-abi lida*9 

o que me acobardaria si não soubesse 
ser ella apropriada ao fim que teve o r^ 
verno, o defender-se com elementos por 111 

fornecidos. . .J 
Sr. Presidente, de parte quanto liel

iqij5 
do protocollo de 19 de fevereiro de ' . 
o mais nem novidade é, como já du e 
na correspondência offlcial, na imprens* j 
no Congresso, detida e largamente discu 
ponto que promoveu o debate—qual a j 
gem principal do rio Javary.—Abi, e so 
deve manter-sa o debate, porque para ■ 
ecutar-se o tratado de 1867, urge, e 111 

pensavel, lixar essa origem. ^-j 
Ha 16 annos, na Gamara, discuti 0 'tli| 

sumpto. Os discursos proferidos, que foril
gu, f 

pampbleto, não são desconhecidos, P®030^ i 
de notíis dos honrados Senadores, pois 10 

a liberdade de lhes offerecer exemplares- jj 
O que tenho dito fôra então dito; vai'!'' . 

somente o modo da exposição e pela c'rC%' 
stancia de que encarava-se então o assunuR; 
não pela perda de tantos milhares de 1®" 
quadradas de território amazonense... ^ 

O Sr. Ramiro Barcellos—Essa perda, ^ 
é ainda sinão problemática. O Sr. Dr. 1'' «r, 
maturgo, no calculo para tanto alli1',1^ 03 
suppoz o Javary no 10° gráo, não leu, p0'5, 

discursos de V. Ex. 
O Sr. Costa Azevedo—E nem podia 

deral-os desde quando o Governo foi 0 " 
meiro a julgal-os improcedentes. ^ 

O Sr. Ramiro Barcellos—O Governo 
disse isso; apenas rejeitou a opinia0 
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dent <-'0STA Azevedo—Si houve, Sr. Presi- 
tfo nos tempos idos, um ou outro minis- 
eo .l116, por ignorância, não esteve de ac- 

|io commigo, nesta questão, alguns dos 
e .s ^fnpetentes procederam diversamente; 

•tarei dous apenas, os Srs. Rio Branco e 
otegipe., 

Ramiro Barcellos—Vê, pois, que o 
V p r- Thaumaturgo devia ler os estudos de 

a respeito; e, si o houvesse leito, não 
]Qí, ,0 Javary como podendo alcançar o 

os
0fa. Costa Azevedo — Penso que estudou 

s 'jumentos offlciaes antigos do que se 
inst'13, -0 govrerno 110 Rnperio, para dar as çò«a jÇões com que se fizeram as explora- 
tevt Jí^vary em 1866 e 1874, e ainda que 
eill

e 0 digno actual commissario de limites 
Pess COns'(teração, muito do que ouvira de do Que mais tarde andaram por esse rio, 
d0 !lue temos noticia pelo relatório ultimo 

honrado ministro, nos seguintes termos: 
8i;> exploração (*) é motivada pela in- 
eHánCÍa-com hl"6 se assevera que a nascente 
ginamuito acima da latitude achada.» Pa- 

^abaii1' ttAMiRO Barcellos—Mas depois dos 
Partp v0S Coinm'S-5o Mixta de que fez tenj® Ex., nenhumshomem no Brazil que 
íÍ2ep 

competencia nestes assumptos pôde 
qoo í1Ue o Javary vae ao 10' gráo; e apenas, 

^ uo muito chegará ao 8". 
tt)o(. Costa Azevedo — Penso do mesmo 
cei..s 

; ,r;as sem que por isso.antes de conhe- 
Cojj, a,;é onde vae o mesmo rio, seja dado 
híst» C01'reeto, levar a linha do Madeira para 
cio^i Procurando a tal vertente conven- 

í] ò 
^r-se Presidente, penso que antes de sa- 
Para(, on(le a origem principal do Javary, 
,'6ven'ca'c.ul0 faixa que perderá o Brazil, 
lioi,^08 circumscrever a'abertura ^as ^,,as 

ftxadn' Phhtidas do Madeira, no mesmo ponto 
a. 0„t'' uma que siga o parallelo de 10" 20' e 
oio^o azimuth que vá á nascente convon- 
hiaj. ' es.se rio. fechado o triângulo pela 
lelo^direita delle no trecho entre o paral- 
hütorf 0I' 17."05 e o do 10' gráo e 20 mi- 

5.8ood,6 a perda será de multo mais das 
Pr Tíe§uas quadradas do que tratou o Sr. 

Sp hhumaturgo. esq,j- , residente, já disse que, de me haver 
huo de acceitar o convite do Sr. Barão 

Primata do reconhecimento da origem 
Ittandn/ 110 rio Javary' O"0 ordenára-se Cohin terniinada a demarcação da fronteira quer o protocollo, 

de Cotegipe, para c'e novo ser o commissario 
brazileiro da commissão mixta que teria de 
terminar a demarcação da fronteira có Ama- 
zonas pelo lado do Perü, foi designado o 
Sr. de Teffé. 

Quero crer que tal convite assentou na 
convenieucia de ser o novo commissario pes- 
soa grata áquelle paiz, como o fui, creio ser 
ainda, por meu procedimento, durante e de- 
pois do conílieto aberto no Pará pela tenta- 
tiva do subida para iquitos dos vapores Mo- 
rona c Paiiaza, transportes de guerra pe- 
ruanos. 

Tanto mais razoável é essa minha crença 
quando é certode que fui por S.Ex. encarre- 
gado de promover a que o governo do Perü 
de novo se dispuzesse a nomear os membros 
da commissão, que por sua parte, formassem 
a mixta, incumbida do termo da demarcação 
dessa fronteira, interrompida pelos desastres 
occorridos no rio Javary em 1866. Então era 
ministro do interior do governo peruano, o 
que fôra commandante do Morona, naquelja 
época, o Sr. I). Manoel José Ferreyros, capitão 
de navio, meu amigo muito aíléctuoso. 

ElTectivamente. contribui para que a nova 
commissão peruana fosse aprestada sob a che- 
fia do meu também dedicadissimo amigo o 
Sr. Dr. Paz Soldan, que pertencera como se- 
cretario á commissão peruana, dissolvida em 
1867. 

O Sr. Dr. Paz Soldan, Sr. Presidente, que 
já havia perdido a perna direita, por effeito 
dos desastres a que me referi, em 1866, pa- 
gou em 1873 com a vida a sua constância de 
bem servir á sua patria. ficando sepultado 
no Amazonas, depois de atravessar grandes 
encommodos pelas febres que dominaram- 
lhe o corpo. 

Senhores, fallei ha pouco do conflicto ha- 
vido. em aguas brazileiras, por occasião de 
pretenderem subir o Amazonas os vapores, 
transportes do guerra do Peni. Morom e Pas- 
taza, o, de me haver decidido a tomar um 
procedimento deu/jante dos actos do Presi- 
dente do Pará hostis á sabida desses trans- 
portes pelas aguas do Amazonas, que os 
levaria ás do rio Maranon, que são, como 
eram então, peruanas. 

Rememorar em saltos os acontecimentos, 
será dar uma prova do quanto disse, dos de- 
sejos do Sr. Barão do Cotegipe, dj) ver-me de 
novo nos trabalhos da demarcação interrom- 
pida, dessas fronteiras do Amazonas, e de 
obter minha intervenção para que o Governo 
peruano se dispuzesse á proseguir nesses 
trabalhos. 

Corria adeantado o anuo de 1862, quando 
ao Pará chegaram aquelles dous vapores, 
transportes de guerra, do Perü, commanda- 
dos e tripolados por olficiaes e marmhagem 
regular da marinha peruana—destinavam-se 
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ás aguas dessa Republica, acima da Taba- 
tlnga. 

Por motivos que, ao momento, não quero 
accentuar, e embora a convenção de 1858, 
houvesse franqueado aos navios de guerra 
peruanos o livre transito no Amazonas bra- 
zileiro, o facto é que, depois decortezias en- 
tre os Comraandantes dos transportes Morona 
e Pastaza e o presidente da então província 
que lhes enviara seus desejos de boa viagem, 
foram intimados de não seguirem nessa via- 
gem annunciada, sem especial permissão do 
governo imperial. 

Não se deram por intimados e seguiram. 
O presidente da então província resolveu a 

pratica de actos de energia, para se fazer 
obedecido, e para Óbidos mandou ordens, 
munições e gente, afim de que o forte dessa 
cidade, onde o Amazonas se estreita tanto que 
de uma a outra margem podem attingir pro- 
jectis das inferiores armas de mão,— atê pela 
força, obstasse a continuação dessa viagem 
dos transportes alludidos. 

O Pastaza,k vista da situação, teve ordem 
de seguir para Cayenna.e dalli communicar as 
occurrencias ao governo peruano ; o Morona 
seguiu totíawiewíe rio acima. Ao enfrentara 
fortaleza, tres ou quatro dias mais tarde, é re- 
cebido a fogo de canhões, que lhe lançam pro- 
jectis, a que responde com os seus, mas segue 
sempre sua derrota, encalhando não distante 
da fóz do rio Negro, á noute, nas pedras Pu- 
raquêqudra, quasi em circumstancias de ficar 
de todo perdido. 

Na noute antecedente, chegava a Manáos o 
vapor Belém da Companhia do Amazonas.sob o 
comraando do Sr .capitão-tenente Pereira Leal, 
o mesmo que havia levado a Óbidos as ordens 
de obstar a sabida do Morona, as munições e 
gente* com offleios para o presidente do Ama- 
zonas, de tudo dando sciencia, e ensinando- 
Ihe o do Pará, a conveniência de manter con- 
tra esse transporte, a mesma attitude que 
déra oceasião áquelle forte de lhe fazer fogo. 

O Sr. Francisco Machado—Com velhos ca- 
nhões, e a guarnição era de guardas nacio- 
naes. 

O Sr. Costa Azevedo — Seriam 11 horas 
da noute quando o Sr. Leal, no palacio de 
Manáos, entregando esses offleios, fazia som- 
brias as cores do conflicto. Immediatamente, 
o então presidente do Amazonas, Sr. Dr. 
Manoel Cleraentino Carneiro da Cunha, so- 
licitou minha presença; e. quando a sós, con- 
ferenciamos, ficando resolvido que. na pro- 
víncia, não se aggravaria a situação em que 
estava o commandante do Morona, prestan- 
do-me a procurar esse transporte, e a pôr as 
povoações em estado de repellirem offensas 
si até ahi fosse aggravado o conflicto. 

SENADO 

Effectivamente, no dia seguinte, seguif . i 
paquete Inca com força para encontrai-^ i 
com o Morona ; o que succodeu e quandoe 

calhava, como já disse, nas pedras denon 
nadas Puraquêqoára, acerca de 30 ffl1' 
abaixo da fóz do Rio Negro. J > 

Indo a bordo, pela primeira vez, encOD" 
me com o Sr. Manoel José Ferreyros, c0J 
mandante desse transporte. Da conversa6, 
tretida, das 3 horas da madrugada ás 5,Pu

rf 
convencer-me da violência praticada pe'0^ 
verno do Pará, e desde logo sabendo q116,. 
travessia, acto algum de excesso havia 66 

mettido esse cominandanto, assegurei-lhe 1 
na província do Amazonas, encontraria o ^ 
lhor desejo de trazer-se o conflicto a teri'' 
com menor encommodo possível para si- t, 

Retirando-me, prometti soccorros para» 
vamento do navio. f 

Tinha então uma canhoneira, a biacuhf.^ 
minhas disposições, na oceasião em ser, j 
no Solimões, e ordenei seu regresso à caPUf 
de onde a fiz seguir com instrucções de . 
correr o navio encalhado, o conduziud0^ 
salvo, á Manáos. Effectivamente salvem- 
Morona, que, em poucos dias,ficou repar6' 

Durante a estadia, que teve no anc0 j 
douro de Manáos esse transporte, ob-ieQ^ 
sua offlcialid.ade. ao ponto de se haver 
ma^o intima confiança e amisade entre o c . 
mandante e aquelle que ora está na tritL^ 
Minha casa fui a delle durante essa esf|i 

O digno offlcial peruano se havia coiMjjí 
mettido a não deixar o ancoradouro, aí 

de decisão do conflicto. , jj( 
Não duvidámos o presidente da provir^, 

eu, de que elle saberia manter sua pala 

Convervsamos eu e o Sr.Ferreyros eifl ^ 
manhã, logo depois do almoço, quando J 
avisado de estar à vista uma divisão n 
sob o mando de um almirante. O corph1 

dante do Morona partiu para seu navio-^I 
Tendo recebido ordens do governo d® iij- 

pensar o Ibiculiy de minhas ordens, o c jj 
cando em reforço dessa divisão comrnanOjl 
pelo chefe de esquadra Sr. Pasker, a ã j, 
faria descer para o Pará o Morona, as h2 .}c 
ecutar; dirigindo-mo immediatamente P^pe-j 
Morona, afim de me entender com o 1 

ctivo commandante. ^ 
Acheio-o disposto a protestar contra a j;j 

lencia, deixando correr os successos a i'e 

do todos sob seu mando. jjS 
Effectiva mente,na manhã seguinte,des^ 

divhâo, rebocado pela Belmonte o tranSP^j 
Morona, sem nenhuma coparticipacão doS, "jl® 
commandantes, offlciaes e guarnição- p 
que chegado ao Pará se retiraram de hor .jj 
ofllciaes e praças da divisão, de novo tom 
conta do mesmo transporte os peruanos- 

Durante esse tempo decorrido, do coim. j 
no Pará, á volta do Morona a essa capim1 
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f. ® Çao fio Perú, então a cargo do Sr. Sevane, 
0 J'0Terno imperial, correspondiam-se sobre 
ajn?t

estno conflicto ; e pouco tempo depois 
jn, 

tai'am os dous governos o meio de dar por 
0 í 

0 0 estreraecimento, que consistiu em ir 
tem!?"0"0 a Óbidos, e quando alli, ao mesmo 

iF0' o forte e o transporte saudarem cora 
le;J

r03fie artilharia este á bandeira brazi- 
q 6 aquella á peruana, 

as vP^ocedimento que mantive, contrariando ^fasdo presidente do Pará, não ten Io 
Atna erso o procedimento do presidente do 
tçs 

?0nas, recebe» do Sr. marque/, de Abran- 
Wrn tempo, ministro dos negocios estrau- 

jj®3' a mais accentuada approvação. 
Pel0 

80ve™0 (t0 Perú recebi agradecimentos 
aga„rood0 porque encarei os successos e o 

gp ''o dado aos oíHciaes doMororaa. 
tec "Presidente, este desvio do assumpto, 
^nvu1 Ex" teve P01' úm justificar o 
% «eque me fizera o Sr. Barão de Cotegipe 
trabam ou '87ú. para de novo voltar aos 
ladn i os da demarcação das fronteiras pelo 

Dev Perü- eiiCeconcluir, e porque penso ser hora de 
Ss coli ar"se a ses3a0 de hoje, assim melhor 
palavt

0cand0 o digno relator, que já pediu a 
lUarit1'31' se!n duvida pax'a contestar-me no 

'la''a 611 em justiúcativa da 
Sobrg01110 sendo pelo regimento perraittido, 
^tenq assilm[ito, voltar á tribuna, para 

S. Ex., evidentemente serei le- 
Penf, a dar-lhe apartes, e para elles desde já 

(/„í 
esculpas. 

• do Sr. Severino Vieira) a conf. dsde já solicito do Senado a não levar 
i,, espirito opposicionista, e só pelo 
da defesa áos direitos e interesses do 

0protA a insistência minha de combater 
Sem y0,lo de 19 de fevereiro de 1895. 

fa 
exame, supplico do Senado seu voto 

lI1,;erpç„r da emenda que fará salvarem esses 
tiácl 6 direitos- 

ou!,, 'dais; sento-me agradecido aos que 
'ram até agora. 

N. 1 — 1866, agosto, Io 

J^azl^dd^ão demarcadora dos limites do 
^ Tah?fm 0 Perú-N. 46-Bordo do Ibicury 

Hilíi Pdga, 1 de agosto de 1866. 
p hosda pXm- Sr.—Depois de findos os tra- 
r-%enu-lronteira de Tabatinga, tive varias 
r6 Se ,1 as com o Sr. Carrasco, acercados 

PUrá evem fazer no Javary e no Içà e 
^01» 

k tí'aban0noinia de tempo, devíamos deixar 
jfúle, ' 'os rio rio Içà e Jupurá para mais 

0U asSp fúdo os do rio Javary, o assim 
•entado. Mas, como o Sr. Carrasco, 

a<Jo v. iv 

por seu estado de saúde, não podia ir ao Ja- 
vary, julgamos dever commetter os trabalhos 
ao seu ajudante o Sr. Paz Soldan e ao Sr. 
Soares Pinto, dando-lhes instrucções com- 
muns, afim de melhor obtermos um satisía- 
torio resultado. 

Uma cópia destas instrucções faço aqui 
juntar, afim de que Y. Ex aprecie o como 
marcham os negocios da demarcação. 

Devo explicar uma séria questão havida. 
V. Ex. sabe que o tratado de limites de 

1851 não falia ria extensão da fronteira do 
Javary ; as instrucções de meu collega man- 
dara respeitar a linha E—O do tratado de 
1777, e as mesmas fazem por persuadir que 
ella está aos 10° de latitude, isto é que a 
meia distancia do curso do Madeira na faixa 
de que falia o art. 11 daquelle tratado, está 
nesse parallelo. 

Poucos são os mappas que a collocam ahi. 
Os hespanhóes dão-na muito ao norte. 

Nas instrucções reservadas se me diz que 
essa meia distancia não pode vir ao norte da 
7.c,30'; é esse a parallelo da carta de Gibbon, 
a mais moderna. 

Eu sabia que nesta parte teríamos questão; 
a carta official do Perú, do Sr. Paz Soldan, 
que nos é mais favorável dá aquella linha 
aos 9o 30', em conseqüência adeantei-rae em 
propor confeccionar as instrucções para os 
exploradores, e fiz as que remetto por cópia, 
mas declarando no 10' gráo a latitude da li- 
nha E—O do art. 11 do tratado de 1777, que 
deveríamos attender para saber a extensão 
da fronteira do Javary. O meu collega re- 
pelliu logo esta situação e quiz que eu accei- 
tasse a linha no logar em que marca a carta 
de Gibbon, isto é, aos 7o.30' mais ou menos. 

Questionei elhe disse que para resolvermos 
a duvida iríamos explorar o Madeira; que era 
serviço de anno, talvez, e que provaria má 
vontade de levarmos ao cabo a demarcação 
que nos fôra coramettida, mas teria eu a 
vantagem da victoria, porque estava certo de 
que o parallelo dos 10 grãos é o que corres- 
ponde ás disposições do art. 11 citado. 

Mas que mais uma vez proporia uma sabida 
ás difflculdades. que receberia o parallelo 
que a carta ofllcial do Perú, a do Sr. Paz 
Soldan, assignada como correspondendo ao 
disposto no art. 11 do tratado de 1777, isto 
com a condição de se declarar em uma acta 
que o Sr. Carrasco, depois da questão que se 
aventára por causa desta duvida, me pro- 
pusera tal parallelo, afim de que eu me justi- 
fique perante o governo, pois que no seu 
paiz recebe-se nas condições expressas do ar- 
tigo 11 o parallelo que marca aquella carta. 

Afinal, como V. Ex. vê, apenas recuei 30 
milhas da posição das ordens ostensivas, mas 
adeantei 120 da posição das ordens reserva- 
das que recebi, sendo certo que creio não 

20 
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ser mais ao sul dos 7<>30'' o parallelo em ques- 
tão. 

Assentado isto, subscreveu no mais o Sr. 
Carrasco ao que dispuz. 

Ajustamos seguirmos nós, emquanto se ex- 
plora o Javary, pnra o rio Iça e alli prati- 
carmos a fixação dos pontos era que suas 
margens são cortadas pela linha fronteira 
que une o Igarapé de Santo Antonio á fóz do 
Apaporis, esperando depois nossos collegas 
em Teffé para seguirmos ao Japurá e fin- 
carmos o marco á margem direita do mesmo 
rio, no logar que écortada por aquellt linha. 

Depois em Manáos traçaremos a carta da 
fronteira, regularemos todos os negocios e 
daremos por finda a missão: comtan lo era 
dezembro ter tudo satisfactoriamente resol- 
vido. 

Espero que V. Ex. se dignará de approvar 
tudo quanto tenho feito, porque me parece 
que, sinão procedesse como procedi, veria 
dissolvida a corainissão peruana, que hoje 
só se sustem por deliberação do meu col- 
lega, o Sr. Carrasco, que. até com os seus 
recursos,paga aos seus ajudantes, para haver 
depois do seu piizo que houver despendido. 

È dissolvida a commissão peruana, alcan- 
çaríamos outra do Governo da Republica, 
para executar o tratado de 1851? Eu ouso 
duvidar. 

Queira V. Ev. receber os meus votos de 
maior consideração. — O Commissario do Bra- 
zil, José da Costa Azevedo. — A' S. Ex. o 
Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de Es- 
tado dos Negocios Estrangeiros. 

N. 2 

DEFESA. DA COMIKSSAO MIXTA DEMARCADOUA 
DOS LIMITES DO BRAZIL F. PERü' 

« Não Sfi julgarão criminosos: 
— § 3. Os que fizerem analyses ra- 

soaveis das leis existentes, não se 
provocando a desobodiencia a ella . 

— 4. Os que censurarem os actos do 
governo e a publica administração, 
cm termos, posto que rigorosos, de- 
centes e comedidos. 

Art. 9o. Codigo Criminal. 

Ao Sr. conselheiro Duarte da Ponta Ribeiro 

Accordos sobre as fronteiras do Brazü 
com o Perú 

RAZAO DE ORDEM 

I 

Sou forçado a vir á imprensa. 
Farei mui ligeiras considerações sobre este 

assumpto, até que se iqe obrigue a larga dis- 

nrio" 
A cussão, que não provoco, mas acceito, P1 

palmente por interesse proprio. _ djuj 
A reputação de quem se presa não Pq J 

nem devo ficar á mercê de palestras, q113« 
entretidas por distinctos cavalheiros, $ 
res do respeitosa estima. 

Assim, pois, começarei por poucas pab1^; 
motivam-nas a asseveração do illustr6™ r>.. T-A L. t. v-v. a. i-ACI • art ^ selheiro Sr. Duarte da Ponte Ribeiro a" 

k 
Ai 

■fjHeu 

Manoel Rouaud y Paz Soldan, meu r9 
cular amigo, de me haver íncompatibu1-A 
para o cargo que por duas vozes exer^ 
chefe da commissão brazileira demarca" , 
de nossas fronteiras pelo lado do Peru. r., 
que então excedi-me não observando o -( 
tado de 23 de outubro do 1851, que desc", 
essas fronteiras, es-juecendo-me atédo^ 
posto nas instrucções que me foram 
para este fim ! 

Acho-me completamente assombrado fjj 
tão grave accusação que não deve P";,i 

i, 

despercebida des le que delia se occup^j 
mui illustre conselheiro, negociador doj |j 
mo tratado, e a quem coube a distincç" 
traçar aquellas instrucções. , Ji 

S. Ex., que, pelo menos, ha ura quarL|f 
século se occupa dos nossos negocios dl,^( 
maticos referentes ás fronteiras do P" ) 
anda tão a par do que se diz a respeu b 
fazendo aquella asseveração, ou juiz df ^ 
tos que pratiquei como um dos cUe'6^, 
eomrnissão inixta da que trata a _conV^pot 
de 28 daquelle mez do anuo de 1858, 
do prazo para começo da demarcaçã" jii 
fronteiras descriptas no mesmo tratado^. 
ó'»r» rir» miA co ri 17. na. fSPrtrp.t.a.TÍa, Olld® 1 
éco do que se diz na secretaria onde 
ciona. , (ji? 

Em um ou em outro caso, é com m111 Jí 
tineto conselheiro que apraz-me acha 
frente. . 

Araserva em conseqüência, até b0Jerf 
tentada, de alguns de meus actos com0 jjí 
gado do Governo naquelia coramissao- ^ 
pôde mais convir, e nem tem já razão de ^ 
porquanto foram discutidos ou expôs 
rante o chefe peruano dessa commissa0- 

Questão de honra e de dignidade. 06 ' 
xima importância, para mim e meus ah1'^ 
níÍA paf.fl. ilp mm tratmi S. RX•' di' não póle, esta do que tratou S. _ e 
sem o apreciamento razoavel dos que ® p 
gnarem, por qualquer interesse, aco 
nhar-nos na discussão. geti 

Snu impellido, pois, a quebrar a rí:u(ii£í 

sustentada, a custo, e porque não P™ 
com este passo interesses do paiz. 

E demais, sou dos que ainda pensam 
o paiz achar-se sempre em situação de a .„ii 
o proceder de seus funceionarios. * .J 

ellè, pois, procurarei sem cessar justifi^Ljf1 

rt inda» W ..íi) quando saiba que se me accusa, ainda 
como no caso vertente, sendo a açcU' 
feita nas trevas! 
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h 
con- sisuda do mui illustre Sr. 

da Ponte Ribeiro não pôde 
%■( ser respeitada por mira. 
^Sd ■?""a C0ni0 expressando ou o seu juizo pwerjnfJ0 de meus actos referidos, ou acon- 

1 ^"'eiito58'0 (:l0 governo pelo meu procedi- 

kft6^
Scussão resolverá se ha justiça 

llj» 6 1116 é infensa. 
da 

'íl são estes actos que me collocam 
tão esquerda ? 

pj, "'ia S. Ex. de quem, a ser échodo quo 
>,i.Pada contra o ex-cltefe da commissão 

loí 
)0' % 

Kjj..          
k (]^

ra que trabalhou tão afincadamente 
Sj,,"larca<.'ã0 das fronteiras alludidas, 
'íp^^e-hei devedor do importante serviço 

'Porcionar-me azada opportunidade de 
/tij femmphara " ' " " "" 

Si ^"litamente. 
a minlia causa, desconhecida 

\o0rnraetti faitas, como delegado do go- 
naciuella commissão, ellas só appare- coni tal força e valor ha poucos 

E se não, corno qualificar-se o 
,2%' •'e'em meiadosde dezembro de 1809 •líiu 'o illustradissimo Sr. ex-ministro in- 

de estrangeiros, barão de Cotegipe, 
peitar o encargo de ultimar aquella Ca,?ão de fronteiras ? 

tFetjr
rai"ia, acaso, então, a respectiva se- 

Va (^e es,;ado essas faltas, que só ha 
líjo?6 tornam 'do incompatível ? 

So/ m meus últimos actos praticados 
8jilll111 t'os chefes da commissão mixta, os 
% d0 e agosto de 1866, eos quaes tiveram 
'Ho i'Çao ostensiva no despacho de 25 de 
i W seguirite ann0 ' 
jnist ° c'lie 0 re'a<:orio desse anno, do te(j l^rio de Estrangeiros á assembléa geral, 
8ípn

a «pressão da verdade, quando á pag. 
í"5 WÍ,noia lue mG havia até então dedicado 
.Ioei . a'hos da dita commissão com tomíío 

t)e 'htelligencia ? 
í 'lon!6 modo dever-se-ha ainda qualificar dispensada poucos raezes depois 
m ? ex-chefe da Commissão Mixta. pelo 
.^4 0 actual gabinete, quando em Iluenos- 
.%(■' «o chegar a Commissão Peruana, disse 

c'lefe, o Sr. Soldan, que naturalmente 
«is u o seu collega, sorprehendendo-sede- 
. lgpr 

saber que outro fora o escolhido ? 
P'ti»a?"aria 0 ex-ministro dos Negocies Es- 

!? fait.!ros do gabinete do 16 de julho de 1868 
She a h116 allude-se, quando,sem duvida, 
Nte llle negara com justiça ser inteira- Jiitj ^nhecedor de todos os assumptos do 
%tà dormente dos que correm por tal 
Ai^Uo ha exercido tantas vezes ? 

re t0'
a niais. Si commetti essas faltas, que 

jk) r|iaram em dezembro do anno passado 
VTcedor de desconceito por parte do ado chefe do gabinete de 29 de setem- 

bro. Sr. Visconde de S. Vicente, por que ma- 
neira se justificará a prudência sua e de to- 
dos reconhecida, quando poucos dias depois 
de me atirar, não ao esquecimento, desig- 
nando o novo chefe da commissão brazileira 
para a demarcação das fronteiras do Brazil 
com o Perü, mas á banda, desejou S. Ex., 
convidar-me para tarefa de igual caracter 
para os lados do Sul, tendo tido a compla- 
cente delicadeza de mandar-me apalpar o 
animo por ura amigo commum? 

E de que valor devemos suppôr outro para 
mim muito mais honroso convite, o que fez- 
me em fins de março ultimo o actual Sr. 
presidente do conselho do gabinete de 7 desse 
mez, para que acceitasse a tarefa de que me 
quiz encarregar o seu antecessor ? 

Tudo isto demonstra, pelo menos, uma ver- 
dade: —e è que o ex chefe da commissão de 
que nos occupamos jamais deixou de estar na 
altura das esperanças dos dignos Ministros 
que o hão distinguido desde 1857 para com- 
raissões do mesmo caracter. 

Não foi por terceira vez designado para 
chefe da nova commis>ão. formada em dezem- 
bro do anno proximo findo, força è dizel-o, 
por outras causas, aliás justas, sob o ponto 
de vista de interesses não publicose do paiz. 

E' já elevada a posição do funccionario que 
isto pôde dizer altivamente, sem receio de 
contestação séria. 

Sou o nrimeiro a reconhecer que o ex-pre- 
sidente do gabinete de 29 de setembro de 
1870 teve razões bem apreciadas para não 
consentir em minha volta ás províncias do 
Pará e Amazonas, naquelle caracter em que 
nellas havia estado cora desagrado de amigos 
seus. 

Do que me não resla duvida, é que na 
accusação já externada contra o ex-chefa 
daqnella commissão ha um pensamento irre- 
gular, que não deixarei que se mantenha em 
sombras. 

Hei de desfazei o, em satisfação aos meus 
amigos, ao publico, ea mim mesmo, cora o 
auxilio do mui distineto Sr. conselheiro 
Duarte da Ponte Ribeiro. 

Até então sejão-me permittidas as poucas 
palavras com que remate este convite de 
discussão. 

Si commetti faltas quando funecionei como 
n m dos chefes da coinmis-ão mixta de que 
falia o tratado de 1851 e a convenção de 1858 
com o Perü, citados anteriormente, como foi 
dito a,o Sr. Soldan, pelo menos, o de tal 
magnitude são que não padeceu duvida o 
Sr. visconde de S. Vicente em dar significa- 
tivas provas de desapreço governamental, 
como explicar razoavelmente ter-me o governo 
imperial conservado, contra meus pedidos, 
no posto em que assim me revelei tão incapaz 
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por longos vinte e um mezes depois dos 
ultimes trabalhos da mesma commissão ? 

Teria sido preciso esse tempo todo para 
que a secretaria dos estrangeiros pudesse 
preparar juizo sobre ellas ? 

Desfazer o juizo que foi emittido favoravel- 
mente em despachos de 25 de junho de 1867 ? 

Espere o paiz a palavra do mui distincto 
conselheiro, a quem me dirijo, que vai dar 
logar á diseussão. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1871.— O 
capitão de mar e guerra, José da Costa Aze- 
vedo. 

II 

Este artigo.impresso no Jornal do Commer- 
cio de 29 do mez proximo findo, mereceu a 
seguinte resposta, na mesma data, e publi- 
cada no Jornal do dia immediato : 

« Li com sorpreza o extenso artigo que 
sob o titulo Accordos sobre as fronteiras do 
Brazil com o Peru, publicou no Jornal de hoje 
o Sr. capitão de mar e guerra José da Costa 
Azevedo. 

Na idade avançada em que me acho, e já 
retirado da vidaofflcial activa, limitando-rae 
a prestar ao governo, em simples informa- 
ções, o fraco contingente de meus serviços, 
quando de mim os exige, confesso que estava 
longe de suppôr que tão categoricamente ti- 
vesse de ser chamado a publico para respon- 
der por opiniões eraittidas particularmente e 
na confiança da amizade. 

« Hesitei, pois, em acceitar o convite que 
tão formalmente me dirigiu o Sr. Costa Aze- 
vedo ; mas, podendo do meu silencio inferir- 
se que havia inteira exactidão nas assevera- 
fões de S. S., resolvi expôr ao publico em 
popcas palavras o que entre mira e o Sr. Paz 
Soldan se passou em uma conversa concer- 
nente ao assurapto, a que tão largo desenvol- 
vimento deu o Sr. Costa Azevedo. 

« O que o publico vai lêr é a expressão fiel 
da verdade. A tudo mais quanto assevera o 
Sr. capitão de mar e guerra sou inteira- 
mente estranho. 

« Na conversação a que acabo de alludir, 
lamentei que o capitão-tenente Soares Pinto 
perdesse a vida e o Sr. Paz Soldan uma 
perna por ocoasião de explorarem o Rio Ja- 
vary, attribuindo eu esse fitai acontecimento 
ao facto de haverem os Srs. comraissarios 
mandado apenas 24 homens para fazerem a 
exploração de um rio, habitado e dominado, 
como todos sabem, por Índios ferozes. 

« Em seguida, tratando da urgência que 
ha em reconhecer-se o rio Javary chega ao 
parallelo de 10°20', ou onde tem as suas nas- 
centes occorreu fallar-se sobre o accordo, 
celebrado entre o Sr. Costa Azevedo e o coro- 

nel Carrasco, commissario peruano, em ^ * 
tude do qual ficaria concluída a demarca' 
pelo Javary com a collocação de um' nia! s 

na latitude de 9o 30'; e então disse eu 1 1 

tal accordo no fora approvado pelo gove' ^ 
imperial, porque delle resultaria perda 
território para o império, dado que o JaíS 5 

alcançasse ao parallelo de 10a 20', e nece5 1 

riaraente o Perú também o não approvaria 1 

o dito rio não passase de 8 gráus. 
«Accrescentei (quero ser em tudo fiel) 1 

a desaprovação do governo imperial, c»; Hi 
era geralmente sabido, desagradara a0' 
Costa Azevedo; a meu ver, porém, sem 
visto que suas instrucções não o autorisal it 
para fazer cessão de território, matéria »>. 
só da competência de ministros plenipoteP S 
rios, munidos de pnderes especiaes. 

«O conselheiro Duarte da Ponte RibEI5 j 
Rio de Janeiro 29 do outubro de ISJl.» 

í 
t 

III 
( i 

A' vista de tão francas e decisivas de1', 
rações, que confirmam o que ouvimos 1 

nosso desabono, e feitas taes declarações i 
um cavalheiro qne se annuncia intimam®. 
ligado ao governo, não nos é permittido w i 
silencioso, sem que se inferisse que 'h 
quanto elleassevera (1) éperfeitamente exac 

o que porém não acontece. J 
Do contrario, deixando de seguir o exeCF 

que nos deu esse cavalheiro, evitaríamos F. 
certo perturbal-o, acatando sua avanó( 
idade, e o socego de que hade carecer tamIJ; 
para as consultas com que o distingo 
governo imperial como nos diz e ao pu''11 
e por cujo motivo rednbra-se nosso devef , 
defendermo-nos de suas aggressões iujust® 
inesperadas. j 

O illustre estrangeiro, que ouviu, % 
duvida, com espanto, os capítulos daacc% 
ção, assim feita nas trevas, pouco conS

üef 
rando os chefes da commissão a que u. 
tenceu,—e nossos concidadãos com cspeÇ'f 
dade os da commissão que actualmente m ^ 
ciona em logar da aggredida, vão ter 
provas de seu valor moral. 1$ 

Reconhecerão facilmente que nosso/ r 
contentamento por incidentes do serviÇ" j. 
paiz naquella commissão tem razoavel 1 jj 
tivo, que só desconhecerão os que se ad 
dominados por prevenções oppostos. \ft 

Reconhecerão, ainda, que, para comO1) j 
com vantagem as aggressões que faz®'15; 
commissão de que fomos um dos chefeSi ^ 
precisamos lançar mão, senão de docum®1 

ostensivos, e ate impressos. 

(1/ Expressões do artigo transcripto. 
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v, a convicção firme de que esta dis- 
^ aoJ?or nos-a parte, em nada prejudica 
oa 'nteresses nacionaes. 
1 ■ semVita^a'iamos' nao obstante, se não fos- 
? em308 ^ao insolitamente a ella provocados, e 

, pu I'?sPeito a outras considerações de cara- ler bem diverso. 
•i cpo documentos que temos á vista, ao es- ■li '«vermos esta defeza são ; 

i; 6tl!" Os tratados de 1777, 1821 e 1858, estes 
•o! Lj 0 Brazil e o Perú, e aquelle entre a 
,; fPanha e Portugal ; 
aí Içj- As instrucções para a commissão brazi- 
d Wa' •P® 22 de outubro de 1861, e as que 
iJ: a commissão peruana ; 
iií o.. Os relatórios do ministério de estran- 

B*3 de 1861 até o deste anuo ; 
if ' Os accordos de 28 de julho e 4 de agosto 

,■ °66, da commissão mixta ; 
pm'0 Vários mappas geographicos e outras 
íüoii açoes sobre as questões limitrophes da- 

g 'fas metrópoles; 
5).^ E mui principalmente o resumo de duas 

:> v6s, 
0rias offerecidas para bases em (pie ti- 

é assento as instrucções que deviam 
f j4„®xpedidas no interesse da demarcação 
(• Wft

íronteiras, datadas de 19 de janeiro de 
í Pein e.^ março de 1861; escriptas, esta, 

' ^lli n'®no conselheiro Sr.Ponte Ribeiro, e 
i?a-. í

a Por seu distincto coliegao Sr. Miguel la Lisboa. 
) 

SECÇÃO I 

PITADO DB 23 DB OUTUBRO DB 1851 B O 
J/ONCIPIO REGULADOR NO RECONHECIMENTO 

FRONTEIRAS, AS INSTRUCÇÕES DO COM- 
PjSSARIO brazileiro e a lettra CLARA DO 
Catado 

prevenir duvidas no reconhecimento 
o tf.jbas divisórias entre o Brazil e o Perú, 
Wi • 0 d0 23 de outubro de 1851,de que foi fyj1? ciador o illustreSr.conselheiro Duarte da 

^beiro, determina no seu art. 7o que 
ío D • essas linhas reguladas em conformidade 

"Pticipio do uti possidetis. 
conseqüência, diz aquelle artigo, re- 

IjJece-se como fronteira a povoação de Ta- 
a6n"8a ; e dahi para o norte em linha recta 
W^ntrar o rio J apura defronte da foz do 
W^ris: deTabantinga para o sul do rio Ja- 
toj ^ desde sua confluência com o Amazo- 

W as disposições estão confirmadas no ar- 
da Convenção de 28 de igual mez do 

"W e® 1858, negociada pelo Sr. Miguel 
P^a Lisboa, então ministro do Brazil no 

^sjj^fiue determinara um prazo para a SIlaÇão da commissão mixta, que devia 

demarcar as fronteiras dos dous Estados, 
houve necessidade de obter os fundamentos 
em que conviria redigir as instrucções para 
o chefe brazileiro. 

Foram neste interesse ouvidos aquelles 
dous negociadores, suppostos os competentes. 

Tendo o da convenção apresentado suas 
idéas, na memória de 19 de janeiro de 1860, 
sujeitaram-nas á seu collega, que, em 24 de 
março do seguinte anno, em opposiçâo, offe- 
receu outras, ao apreço do governo imperial. 

Pouco depois de havermos estudado ambas 
estas memór ias, que nos vieram ás mãos, 
opinamos pela precisão de não serem redigi- 
das as instrucções com os detalhes prejudi- 
ciaes, que notávamos nas mesmas memórias, 
visto nao só o desconhecimento da zona em 
que deviam vigorar, como ainda a divergên- 
cia sensível daquellas idéas dos dous compo- 
tentes consultores: e dissemos que convinha 
lançar a redacçâo em termos genéricos,tendo- 
se em vista particularmente os protocollos 
das conferências qne derem aquelles pactos 
internacionnes, e todos quantos documentos 
houvessem servido para sua obtenção. 

Não ficamos ahi. 
Ousamos ainda ao mesmo tempo aventar 

a vantagem de. com as instrucções, ir cópia 
desses protocollos e documentos e bem assim 
os mappas de mais conceitos para evitar no 
andamento da demarcação consultas que pa- 
reciam-nos emergentes em virtude do desac- 
cordo das duas memórias citadas. 

Julgamos então que só desta arte era pos- 
sível terminar a demarcação das fronteiras 
sem demora e maxiraa vantagem para ambos 
os paizes, porque muito nos impressionara o 
enorme peso das rigidas idéas, principalmen- 
te de uma daquellas memórias, não se afas- 
tando dos preconceitos antigos, desenvolvendo 
acanhada intelligencia de nossos interesses 
em frente das necessidades palpitantes da 
nova situação, e isto apenas em respeito aos 
velhos tratados que tantas vezes havíamos 
condemnado, os considerando sem força in- 
ternacional ! 

Não obstante, preferidas e acceitas as idéas 
do negociador do tratado de 1851 entre o 
Brazil e o Perú, á elle coube a tarefa de re- 
digir as instrucções que deviam facilitar sua 
observância, na parte referente ao domínio 
das zonas territoriaes conflnantes. 

Às instrucções de 22 de outubro de 1861 
são a traducção fiel daquellas idéas. 

Esta honra ninguém contestará jamais 
aquelle negociador. 

As idéas de seu collega, com especialidade 
as referentes á fronteira do Javary, foram 
positiva e terminantemente declaradas sem 
valor. 

Não se admittiu, como elle pretendia,que o 
rio Javary estivesse determinado em todo o 
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seu curso: que a fronteira o devesse seguir: 
que a exploração era desnecessária, já por 
estas causas, já porque estende-se em uma 
zona despovoada e sem próxima importân- 
cia, além d.e não se haver liquidado a ques- 
tão de fronteira entre Bolívia e Peru por 
Chiquitos e Moxos. 

Assim que, as instrucçces nesta parte de- 
terminam a exploração do rio Javary alè o 
décimo gráo, (2) declarando não ser conhe- 
cido sinão o seu curso que vae a cinco gráos 
e 10 minutos, onde se divide em dous bra- 
ços. 

E por tal modo, puzeram as mesmas in- 
strucções um limite á fronteira, pelo curso 
dorio, contra a lettra do tratado, rendendo 
homenagem ainda ao de 1 de outubro de 
1777, tantas vezes declarado irrito e nullo. 

O autor das instrucçõts pode com ellas 
mostrar-se, o que tem sido, genuíno repre- 
sentante desses pleitos vivos e fogosos dos 
antigos demarcadores de limites, que se re- 
conhecem nos empoeirados papeis dessas 
éras ; pleitos sem importância entre estados 
cujos mutuos interesses repellem desassom- 
brados o renascimento de tacs preconceitos. 

A divisa racional e conveniente offerecida 
pelo tratado de 1851 na sua letra, quanto à 
fronteira do Javary, não foi acceita ; as in- 
strucções só admittem ser todo seu curso, 
como nelle se declara, se ficar do décimo gráo 
para o norte. Assim, pois, pelo principio do 
vti possidetis, como elles entenderam, desfez- 
se aquella divisa considerando de nosso do- 
mínio uma zona territorial cujos hmites são 
ellas mesmas as primeiras a annunciar se- 
rem desconhecidos. 

E, ao passo que, em observância àquelle 
principio, dão como do Brazil a zona ao norte 
do lt)' gráo, entre o Madeira e o Javary, não 
duvidam íàzo.r cessão ria faxa que correspon- 
der, no caso desse rio não chegar até alli. 

Só então, e a despeito de cessão de território 
é que as mesmas instrucções se harmonisam, 
por este lado, com a lettra do tratado. 

Não será fácil, de certo, explicar as causas 
que motivam uma tal discordância. 

São sem duvida resultados dos detalhes das 
instrucções contra os quaes e antes de redi- 
gidas nos pronunciamos e isto ha mais de dez 
annos. 

Deixemos esta fronteira. 
Pela de Tabatinga, e a que daqui segue ao 

Japurá, também ha discordância da mesma 
natureza. 

(2^ Porque, dizem as instrucções: «ahiéa 
situação que suppõe-se caber ao parallelo do 
art. 11 do tratado entre Portugal e Hespa- 
nha, de 1777.» 

Não é a proposito porém dellas tratar, E 
quanto não só pela discriminação na» 'E 
commissão mixta aggredida, como tani^ 
por se acharem aceitas por ambos os goíE' 
nos interessados. 

SECÇÃO II 

NÃO IIA. UM ÚNICO ACTO ACCORDADO NA C0f(, 
MISSÃO MIXTA QUK CONTRARIE AS INSTRE 
ÇÕES DO COMMISSARIO BRAZILBIRO : —A *V 
APPRO VAÇÃO POIS DO ACOORDO DE 4 DE AG05.. 
DE 1800, FOI ANTES UMA RECONSIDER^., 
DE ORDENS JÁ CUMPRIDAS. AINDA É ^ 
INCÓGNITA A SITUAÇÃO DO PARALLELO j 
ART. 11 DO TRATADO DE 1777; NÃO f 
FIXAR O TJTI-POSSIDETIS. 

Nenhum fundamento razoavel e legi''^ 
ha na grave censura de haver o accordo 
4 de agosto de 1866 leito cessão de terrij0* 
ao Perú ; e nem tão pouco na asseveraça'', 
necessariamente não o acceitar o governo r. 
ruano, no caso do rio Javary não se estei^L 
com o seu curso até aos 9 gráos e 30 mio,11 j 
de latitude sul, e apenas tocar o 8o gi'30' 
que provavelmente acontecerá. 

Para isto assegurar-se, como fez o Sr-c e, 
selheiro Ponte Ribeiro, no seu artigo, é fb 
ciso não se ter presentes o mesmo accordO' 
instrucções e o tratado de 1851. , 

O accordo, digam o que quizerem àd 
está precisamente sustentado nas deterip1 a, 
ções do Governo, anteriores ao mez de P 
de 1867. j 

Aquellas decisivas asseverações vão f 
cabalmente demonstradas, e assim ooiiv.® 
que o sejam, porque o contrario disse n» 1 

prensa um por demais autorisado funcciojb, 
rio do paiz, e por tal modo, que parece 
ternar o juizo do Governo. ji 

Antes, porém, cumpre fazer bem pa^- 
estarem acceitas, por ambos os Governo5 ^ 
teressados, as decisões da commissão 
sobre a fronteira de Tabatinga, e a qua 

segue até o Japurá. .uj 
O auto de 28 de julho de 1866 foi receD 

e constitue um documento internacion81 ^ 
bro as fronteiras do Brazil e o Perú, V 
estas zonas. « 

A acceitação desse auto, por parte <3° ^ii 
verno peruano,se manifestou de prompt0^ 
a posse do território ao occidente da 
direita do Igarapé Santo Antonio, ocoiP; 
ahi dos primeiros fundamentos das 
um quartel militar e fortiíicação, qu® "ri 
grido, sob traços olferecidos pelo alini^),-- 
Tuker,antigo olTicial da marinha dos Esf3 

Unidos. JS 
Por nossa parte a acceitação foi declar 

ante os representantes do paiz. 
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M Ã discussão, pois, e tá circumscripta a uma 
'nica fronteira, que deu causa á divergência 
^aior das idéas dos autores das memórias de 
1Ue acima íallámos. 

APreciemol-a, portanto, tendo só em vista 
P0r ora alguns dos documentos ostensivos, 

mencionados, e ao alcance de todos. 
^em nos parece carecer a nossa causa de 

utros mais, para que seja sem demora reco- 
"lecido o seu triumpho. 

Quaes são esses documentos ? 
l'0 O tratado impresso de 23 de outubro dM85l. 

,, ~-0 As instruccões de 22 do mesmo mez 06 1861. (3) 
> á-" O accordo impresso da Commissão Mixta 
6 4 de agosto de 1866. 
Confrontemos estes documentos do modo o 

f 
ais ligeiro, mas muito claro e preciso, como 
''Ovém ao caso. 
Que dizem o accordo e as instrucções ? 

r ^0 Acconco, que a — As instrucções, 
rOnteira do Javary que a fronteira do Ja 
era seu termo : vary terá seu termo: 

o , No parallolo de 1.° No parallelo de 
. §ráos e 30 minutos 10 gráos exactos, à 

'"largem direita, li- margem direita íican- 
^io o padrão limi- do o padrão limitro- 
mplie,— si o rio ahi phe,— si o rio alii 
1(:gar ou for ao sul. chegar ou for ao sul. 

v, M Offereceram-se por cópia ao governo 
rrUano, a seu pedido, e aos seus delegados 

a, comraissão. 
s (4) No § 11 as instrucções, noticiando não 

Forio Javary conhecido sinão o.ió 5 grãos 
d.' 1 minutos de latitude, dizem que « ahi se 
rJWe em dous braços, um que vem do SE e 
Ifro do SO ». 
No seguinte paragrapho declaram que «ha- 

v, Udo accordo de qual destes braços é o Ja- 
Fy, por elle se suba até o 10° gráo ». 

, No § 13 dizem mais que, «no caso de não 
H ,v6r accordo, se suba por ambos os braços 
et-nf latitude de 10 gráos ; e que. desappare- 
j^mlo a duvida com este duplo reconheci, 
'eut0, de qual dos dous braços éo principal- 

vj lü Javary, nelle á Mar^âm diraiía—sob—o 
, ''íUleloiió 10° gráo se plante o marco do li- 
c0

l, : Pois que, esto ò parallelo que se suppõe 
]JSesponder d linha leste oeste do tratado de 
777' (O » 

(je'') Tem-se por tal modo variado o valor 
"■in i Parallel0 Que força ó convir não haver 
Cfe id Ura com tal importância que mereça 

2.° Na nascente 2.° Na nascenle 
principal e mais do principal e mais do 
sul, si o rio não che- sul, si o rio não che- 
gar ao SD gráo e 30 gar ao 10° gráo exa 
minutos ; üncando-se ctamente; flncando-se 
o marco nessa nas- o marco nessa nas- 
cente. cente. (5) 

Nestes termos, onde a desharmonia do ac- 
cordo com as instrucções ? 

Em ambos estes documentos está determi- 
nado que jàmais a fronteira deixará o curso 
do rio ; podendo ou licar o extremo na ver- 
tente quando o curso seja limitado, ou à mar- 
gem direita, si ello for ao sul do parallelo 
recebido como o indicador do uli possidets, 

Nas instrucções este prrallelo ó o 10° exa- 
ctamente ; pelo accordo é o de 9 gráos e 30 
minutos. 

Esta diíTerença de 30 milhas constitue a 
única divergência; e para a qual, o commis- 
sario brazileiro estava autorisado, como 
ver-se-ha. 

Nunca pois, o extremo da fronteira, pelo 
accordo, deixaria o leito do rio para inter- 
nar-se, procurando o parallelo de 9 gráos e 
30 minutos, caso o rio ficasse ao norte de tal 
parallelo, como irreflectidamente tem-se dito. 

Os que assegurarem o contrario não leram, 
ou deixaram de entender a redacção clara do 
mesmo accordo. 

Porque, pois, necessariamente, o governo 
peruano não acceitarà o mesmo accordo, no 
caso do rio não chegar senão ao 8o grão cie 
latitude, quando bem pelo inverno, só estão, 
estaria a fronteira de harmonia com as in- 
strucções, que expedira e a lettra do tratado, 
descrevendo-a no curso do rio desde sua con- 
fluência com o Amazonas? 

Fazemos ora justiça a todos e particular- 
mente ao nosso aggressor, declarando que 
nenhum mais insistirá nesta censura, tão 
sem razão articulada. 

Uma má intelligencia do accordo lhe deu 
sem duvida origem, e é causa talvez desta 
discussão. 

(b) No § 13" dizem ainda as instrucções 
que, «si nenhum dos braços em que se divide 
o Javary chegar atè o 10* gráo, deve-se pre- 
ferir o que tiver mais ao sul as nascentes, e 
junto {••) da principal dellas se plante o 
marco de limite ». 

(••) Nesse paragrapho se falia do marco 
junto à nascente, quando no § 13 falla-se delle 
d margem direita : dahi a conclusão de que o 
pensamento, quanto á extensão da fronteira 
do Javary, não foi todo o curso, em qualquer 
caso, e só si ello não chegasse sinão até o 
10" gráo. 
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Passemos a refutar a outra das duas cen- 
suras, e esta bem grave, de termos contra 
ordens expressas do governo recuado a fron- 
teira aos 9 gráos e 30 minutos, no caso do 
rio Javary ir ao sul até o 10° gráo de lati- 
tude. 

Este recúo de trinta milhas, concedido 
mesmo em tal caso. pelo accordo, constituo 
essa accusação de cessão territorial, como por 
primeira vez ouvimos, pela leitura do artigo 
do Sr. conselheiro Ponte Ribeiro, (6) insi- 
nnanr,o-se ser este o pensamento do governe? 

Para este recúo estávamos autorisados ? 
São outras duas questões, que passamos a 

apreciar,, com toda a calma e a que exige 
assumpto tão melindroso. 

Os que não são completamente hospedes 
das theses de nosso direito publico, sabem 
que pelo art. 102 § 8», da Constituição do 
Brazil, em tempo de paz, não pôde o ex- 
ecutivo ractiflcar tratados, em que haja ces- 
são de território sem approvação previa da 
assembléa geral. 

O tratado de fS de outubro de 1851, que 
regula as fronteiras do paiz pelo lado do 
Verú, foi ractiflcado sem dependência do 
corpo legislativo : e portanto e porque en- 
tão estava em paz o Brazil, e nunca deixara 
de estar com esta republica , não deve-se in- 
ferir que contenha cesscão alguma territorial. 

E assim é. Do contrario, qual o juizo que 
se deve fazer do procedimento do governo, e 
das camaras legislativas neste assumpto? 

As instrucções, portanto, expedidas no in- 
teresse do mesmo tratado, jamais podiam au- 
torisar cessão alguma de território. 

E porque o direito ao território daquellas 
fronteiras, em certa zona, podia ser apreciado 
estabeleceu previdentemente e o mesmo tra- 

(6) « Accrescentei (diz o Sr. Ponte Ribeiro) 
que a desapprovação do governo imperial, 
como era geralmente sabido, desagradara ao 
Sr. Costa Azevedo, a meu ver, porém, sem 
razão :—visto que suas instrucções, não o 
autorisavam ( ) para fazer cessão (• •) de ter- 
ritório, matéria aliás só da competência de 
ministros plenipotenciarios, munidos de po- 
deres especiaes. » 

[Jornal do Commercio de 30 de outubro). 

(•) Vae o Sr. conselheiro ver que está ol- 
vidado do que escreveu em 1861, no comple- 
mento das instrucções, que também é obra 
sua 

(••) E' de admirar esta asseveração, que 
apparece pela primeira vez ! Cessão de terri- 
tório, que nunca possuímos, e que não são co- 
nhecidos . 

tado, que no seu reconhecimento se respei' 
ta>se a posse anterior : 

Onde porém, não se reconhecesse posse, 0 

traço da linha divisória só podia, sem dp' 
vida, ficar sujeito á sua lettra, clara e terini' 
nante. 

Vejamos agora nesta fronteira, até onde 

era e é a nossa posse na vida fluvial. 
As instrucções mesmas dizem pelos seus 

§§ 11 e 13, que não se sabe qual esse ex- 
tremo. 

Naquelle positivamente declaram que 511 

até o 5" gráo e 10 minutos é elle conhecidoe 

já foi explorado pelos demarcadores hespv 
nhóes e portugueses. 

Neste ultimo, queaíè o IO1 gráo vai 11 

nossa posse, por suppor-se ahi, o parallel0 

do tratado de 1777. 
Porque razão, pois, seria indeclinável9 

fronteira até o 10'gráo, não a acceitand0 

30 milhas ao norte ? 
E si nossa posse até a áquella latitude ei"'1 

íMCOfifesíare/, porque o § 14 das instru-çõ0S 

perraittem recuar a fronteira até onde se en- 
contre a vertente mais meridional ? 

Involveisto, porventura, uma cessão terr1' 
torial, de que falia a Constituição, e para a 

qual fosse preciso habilitar um ministro es- 
pecial ? 

Não de certo. E porque pois o reed" 
daquellas 30 milhas involverá tal cessão"1. 

Sendo esta a nossa posse nessa fronteii'9, 

porque, no caso do rio ficar ao norte d" 
10° gráo, não iria ella por terra até encon- 
trar este parallelo (7) divisa ideial do Madeir3, 

para oeste ? 
São objecções bem cabidas, e que demon* 

stram, a nosso modo de encarar o assumpt0- 

não haver cessão territorial nessas concessõe» 
dos demarcadores de limites, em fronteiras^ 
como a de que tratamos. 

Ainda mais; não tínhamos acaso ordem a1' 
guina para proceder no sentido de recuar ^ 
fronteira do tal parallelo de 10 gráos, que a» 
instrucções suppõemser odotratadode 177'' 

Sem duvida alguma que a tivemos. 
Primeiramente, a dubiedade das ia' 

strueçõesi, determinando o extremo a11 

fronteira, no 10° gráo, mostrou pouca cef' 

(7) Tal é a fronteira descripta por Hernd011 

Dando ao Javary com a nascente ao 8' grà9' 
traça a fronteira pelo rio até ahi, e depo1' 
por terra inclinando-a ao SSE, a leva até en- 
contrar o parallelo do 10° gráo. 

Não é o único que traça esta fronteira por 

este modo singular. 
E é este traço, que se aítribuiu precipi ta- 

damente, ter o accordo admittido si o rio na0 

fosse a 9° e 30'. 
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^eza de nossa posse territorial, permittindo 
Westação, e a se nos oíTerecer outro termo, 
t1)' que pareceu á parte opposta mais exacto. 
^ era isto natural desde que as mesmas in- 
^rucções íoram as primeiras a não seguir 

'ettra do tratado no curso do Javary, não o 
Conhecendo como fronteira desde a conflu- 
mcia com o Amazonas, ca'0 fosse além do 
100 gráo ! (9). 
, Ein segundo logar, porque o complemento 

H?;3 instrucções e da mesma data, nos deixou 
''bardade para este passo agora censurado tão 
Crbamente. 

Receitando a Commissão mixta para extre- 
mo da fronteira o parallelo do 9'J e 30', no 
l30 que o rio siga mais para o sul, respeitou 
jodas as precisas conveniências em assumpto 

delicado. 
~Por parte do Perú, prestava-se considera- 
f* a historiadores (10) e geographos (ll)ofli- 
lae3 do império : 
Poi' parte do Brazil, ao notavol geographo 

Peruano Sr. Dr. Matheus Paz Soldan, que ao seu monumental atlas, traçou por esse 
Parallelo de 9'' e 30' o extremo desta fron- 
Cra. 

Portanto, pois, o único ponto em que o ac- 
ordo divergiu das instrucções, recuando 30 

^dhas, o extremo da fronteira do Javary, ou 
Atuação do parallelo (12) do tratado de 

i i8) A commissão peruana, propoz o paral- elo do 70 como o que cobria as nossas posses, 
vista do mappa do Sr. Lardner Gibbon. 

rsi k*1'1''0 mais lhe parecia conforme este pa- 
^lelo^porque ella corresponde ao sustentado 
^épocas passadas. 
Oedeu porém, á ficar em 9o e 30'. 
C0) §§ 12 e 13. 

c (10J Raena, que escreveu su<as Eras do Pará 
j lQ documentos de nossos archivos, e os mais 
^Portantes, apag.304 da edição, que ex- 
coiltí')u, declara que em 9o e 3õ' se satisfaz o 

"Pir nossas posses no Madeira. 
.Jl^Na Bibliotheca Publica, sob n. 44 B, 
Ama.Se a carta corographica ofiicial do Im- 
Itol,0' Publicada em 1836, e reproduzida em 
9, u que dá este extremo, de fronteira, em 
! 0 50' e não no 10° gráo e o curso do Javary 

«Ul, até 12° e 15°. 
e, ^ se vê que não se considerava então o 
a
apso todo do Javary como fronteira, o que 
®0ra se diz : 

o texto bespanhol (único que temos) 
J.^Bajará Ia linea por Ias aguasde estos dos 

t 
l0s, Guaporé y Mamoré, ya unidos com el 

,< "0mbre de madera, hasta el par age, situado 
«y11 igual distancia dei rio Marãnon 5 Ama- í0uas, y de la boca dei dicbo Mamorê ; y 

Senado V. IV 

f777, não merece a aceusação, que ora se lhe 
faz, nem esse acto pôde ser desapprovado pelo 
governo, que o autorisára. 

O que não obsta todavia que seja recon- 
siderado o mesmo acto, no sentido das idéas, 
que por ventura venham a predominar como 
mais conformes aos interesses dos dous 
paizes. 

Si não nos era licito.e permittido praticar 
ese acto, pela razão de achar-se no 10° gráo de 
latitude o parallelo do art. 11, do tratado de 
1 de outubro de 1777,porque é que o não dis- 
seram, e antes autorisaram nos neste ponto, 
a modificar as instrucções ? 

E como justificar-se a modernissima mu- 
dança de tal latitude para aquelle parallelo, 
descendo aos 10° e 20'. como se collige do 
art. 2" do tratado de 27 de março de 1867 ? 

Não foi este tratado, que fez a precisão do 
modificar as ordens anteriores, que havíamos 
recebido e que deram o accordo censurado, 
ainda que sem necessidade, porquanto o rio 
Javary não vae ao 9o gráo e 30 minutos ? 

Em conclusão sendo certo: 
Io, que o Javary não se estende ao sul de 

8o gráos de latitude. (13j 
2", que o accordo só concede que a fron- 

teira não fique no parallelo de 9" e 30', si 
o rio tiver sua nascente ao norte, como tem; 

3o, que o recuo de 30 milhas não foi acto 
que deixasse de estar previsto e acceito pre- 
viamente pelo governo; 

4", que, finalmente, das instrucções, ja- 
mais se inferirá que houvesse intento de ter 
o Javary todo como fronteira, e antes, o con- 
trario se deduz era respeito ao principio do 
uíi possidetis, como foi entendido ; 

Fica fóra de duvida que não só o accordo 
não pôde razoavelmente ser censurado, como 
que qualquer modificação, que soffra será re- 
sultado de nova ordens do governo, reconsi- 
derando as que fundamentaram o mesmo 
accordo. 

E que, assim se julgou, diz-nos o despacho 
n. 8, de 25 dejunho de 1867, no final do qual 
se declara que todos os trabalhos da com- 
missão estão approvados, sendo aliás, que os 
últimos nelle considerados são os prove- 
nientes do accordo em questão. 

Nestes termos nutrimos a esperança lison- 
geira de que o silencio sobre este pleito' 

« desde aquel parage continuará, por una 
«linea este oeste, hasta encontrar cou Ia ri- 
« hera oriental dei rio Jabari, que entra en el 
« Marãnon por sua ribera austral; y bajando 
« por Ias aguas dei mismo Jabari hasta donde 
« desemboca en el Marãnon õ Amazonas... 

(13) Pelo Sr. Paz Soldan, não pôde ir o Ja- 
vary ao sul de 7o e 25' de latitude. 

Si 
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depois da defesa, que lançamos ao tapete 
da discussão, importarão reconhecimento de 
nosso triumpho ; si porém, assim não suc- 
ceder, e sentirmos necessidade de voltar 
á arena, acudiremos ao posto a que nos 
começaram a provocar nas trevas, reca- 
hindo sobre nossos aggressores as inconveni- 
ências de mais largas explicações. 

Os créditos do funccionario publico, que se 
presa e sabe honrar-se, devem estar acima 
de quaesquer considerações offlciaes e parti- 
culares. 

Dominado por este pensamento, havemos 
escoimar nossa reputação de qualquer cen- 
sura menos favorável. 

SECÇÃOIII 

VALOR DA CENSURA PELO DIMINUTO PESSOAL 
DESTINADO Á EXPLORAÇÃO DO JAVAHY: DE- 
POIS DOS DESASTRES DA EXPEDIÇÃO HOUVE 
ORDEM PARA NOVA EXPLORAÇÃO COM MAIS 
REDUZIDO NUMERO 

Peza-nos immensaraente vir sobre mais 
esta accusaçâo, que feita nas trevas, onde 
pretendeu estar, só chegou-nos a alcance por 
uma casualidade, a franqueza final do ag- 
gressor. quando na imprensa. 

Antes da publicação, que motiva tão natu- 
ral defeza, não sabíamos que se nos culpava 
das desgraças occorridas, na exploração do 
rio Javary. por havermos feito a expedição 
compor-se de diminuto pessoal. 

Assim que, a morte do nosso amigo o bene- 
mérito Sr. Soares Pinto,e a perda que de sua 
perna direita soffreu o distincto Sr. Paz Sol- 
dan, são factos que no pensar do Sr. conse- 
lheiro Ponte Ribeiro nos devem ser attribui- 
dos. 

E' nâto obstante, as relações de reciproca 
amisade entre este cavalheiro e o que lhe 
causou tão irreparável perda,segundo aquelle 
conselheiro, depois mesmo de contos taes aos 
seus ouvidos, continuam firmes e lisongei- 
ras !... 

A que viria essa conversação, (14) e com 
que fim ? 

(14) «Na conversação a que acabo de allu- 
dir, diz o Sr. conselheiro Ponte Ribeiro, la- 
mentei que o capitão-tenente Soares Pinto 
perdesse a vida eoSr. Paz Soldan uma 
perna, por occasião de explorarem o rio Ja- 
vary, attribuindo eu esse fatal aconteci- 
mento ao facto de haverem os Srs. commis- 
sarios mandado apenas 24 homens para fa- 
zerem a exploração de um rio habitado e domi- 
nado como todos sabem por indios ferozes.» 

{Jornal do Commercio de 30 de outubro.) 

Dispensamos-nos das conjecturas, era f6' 
speito à gravidade do assumpto. 

Avaliemos já, não a razão de insólita aS' 
gressão individual, mas a justiça da mesn13 

aggressão. 
Os pessoal de que dispunha a Commissá0 

mixta em o dia da partida dos exploradoreS- 
não excedia de 56 praças de convéz do vapof 

de guerra Ibicuhy, navio possante, e o unE" 
de que disposemos. 

Desde o dia em que se planejou a expe^' 
ção, que ás disposições delia puzemos todos o* 
recursos, que estavam á nosso alcance. 

Escolhidos 24 dos melhores homens, 
quelles 56, foram devidamente equipados 6 

municiados. 
Partiram, acliando-se então todos coO' 

vencidos de que á expedição não faltavai" 
meios, dos que dispunha, na época, a coV 
missão mixta. 

E para prova, citaremos a carta, que 0 

Sr. Paz Soldan escreveu a seu chefe, quaDj;0 

já no rio Javary, elogiando-nos pelo moo0 

por que foi tudo considerado. 
«Nada f dta aos expedicionários lhe disse,: 

temos abundantes provisões, armas, mui11' 
ções, e possíveis commodos. » 

O nosso olficio n. 48, dirigido logo depois8 

Secretaria de Estrangeiros expõe este fo^0 

era abono do interesse, que tomávamos P01, 

todos e por cada um de nossos deveres. 
Não improvisamos pois este importa1)' 

tissimo documento de nossa defesa in81' 
vidual. | 

E porque não foram mais praças á expl0' 
ração? 

Primeiramente, porque não julgamos jst® 
preciso, de accordo em conferenc a coro 0' 
Srs. Soares e D. Francisco Carrasco, noss" 
collega. 

Em segundo logar, porque iaraos tambej1 

explorar os rios Içá e Japurá, com o Sr. Car' 
rasco, e ficaram-nos apenas 32 praças Para

h„ 
serviço do navio, sua navegação e o trabai'1 

das explorações, 
Finalmente, porque não dispunhamos 

mais embarcações ligeiras, que pudesse»10' 
offerecer á expedição, além das cinco Qu 

levou, a menos que deixássemos o lbicM\ 
sem os dous escaleres cora que flcára. 

Desta succinta narração dasciroumstanci8 

em que estávamos, parece deduzir-se no®8 

justificação. Não é tudo ainda. 
Da correspondência offlcial, e pelo nosS

0 
offlcio n. 49, dirigido áquelle ministério, 8 

evidencia que contava se ver reunido n0
f 

primeiros dias, à expedição, o pequeno vap0 

Napo, que o Sr. Carrasco exigira de Iqui'0'' 
e que o "governo peruano lhe facultàra disp0" 
dando ordens neste sentido. 
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f Nas instrucções dos exploradores, se lhes 
,e.z saber deste auxilio com que melhorar-se- aia a vitalidade da expedição. 

Que mais poderíamos fazer ? 
> Si por este diminuto pessoal, mesmo tão 

equipado e provido em tantas embarca- 
miúdas, merecemos tão mordaz aggres- 

ao' qual não soffrerá agora do aggressor o 
jperno, que depois da dolorosa experiência 
a Hesma expedição, ordenou outra, quando 
Psnas então dispunhamos, e o sabia, da 

,netade de tal pessoal e de menos de um 
puno, um vigésimo talvez, dos recursos 

a(luelles tempos ? 
Kspereraos pelo silencio do aggressor, não 

utno prova de quo não considera esse facto, 
ps porque nem todos dispensam a razão e a 
Justiça de modo equitativo, e sim como 
*j?em os interesses de occasião e seus parti- 
ujares inconfessáveis. 
..mias palavras para terminar. Si a expe- 
tÇao fosse mais numerosa, acaso não se 
pm dado aquellas desgraças ? 

f As fechas traiçoeiras dos indios não viriam 
iazp victiraas? 
o " lUe só se pôde dizer sem receio de aven- 
urar-se uma proposição infundada, é que a 
3^1 seria maior para os selvagens e ha- 
ptn de ter pago com mais usura e bem pago, 
premendissima catastrophe de que ainda 
jP nos podemos recordar sem espanto e dôr 

j A palestra, sobre este assumpto, aos ouvi- 
de uma das victimas dessa desventurada 

pedição, foi tão impertinente, e insólita, e 
S', tal modo apreciada, que não produziu 
Peito algum, graças, mil graças, ao caracter 
ppm senso do Sr. Dr, Manuel Rouaud y 
Paz Soldan. 

SECÇAO IV 

^ABALIIOS commettidos á commissão mixta 
í" A BRAZILEIRA, O QUE ESTÁ FEITO E O 

RESTA FAZER. RECURSOS DE QUE DIS- 
fOZ-SE 

Djp.^üos por nós, dizemos em fé do cava- 
e Jro> do que pelo desditoso Sr. Soares Pinto 

• cottegas de trabalho, entramos nesta f^psição, para que o paiz aprecie quanto 
rarn elles sob nossas ordens. 

qpsim flcará sabendo também o esforço 
so desenvolveu no interesse do serviço 

ffj.phal; e tão efflcaz, foi esse esforço, que 
qiP.üinente se pôde assegurar mui pouca ou 
ijUpjl.üada havermos legado, á actividade e á 
gPpgencia dos que nos succederam o se- 
tnç, 'ari ha pouco para as fronteiras occiden- 

do Amazonas. 

A moderna commissão ha de isto confessar, 
quando achar se habilitada a emittir juizo 
sobre este assumpto. 

Entremos desde já na exposição. 
1. O que foi commettido ?—Pelo art. 9o do 

tratado de 1851. citado, confirmado no 17° 
da convenção de 1858, á commissão mixta 
cabe reconhecer em vista do uti-possidetis as 
fronteiras descriptas, propondo trocas de ter- 
ritório, que determinem linhas mais conve- 
nientes e naturaes. 

A' commissão brasileira em particular : 
I.0 Fixar exacta e astronomicamente a po- 

sição de Tabatinga, da foz do Javary, do 
marco extremo desta fronteira, e de todos os 
pontos da divisória, em que se tenha de le- 
vantar padrões (15). 

2.° Levantar a carta do Javary até o 10° 
grão ; a do igarapé Santo Antonio, e a das 
10 milhas do curso do Amazonas de Tabatinga 
á foz daquelle rio. 

Nada mais se impoz a esta commissão, e 
nem seria preciso para o fim a que se desti- 
nava. 

II. O que está feito e o que resta fazer ? — 
Quanto á Commissão mixta depois das confe- 
rências preliminares que em protocollos fi- 
caram registradas. 

I.0 Definiu todas as fronteiras, conforme o 
uti-possidetis, e ao tratado, observando-se as 
instrucções do chefe brazileiro : reconheceu 
depois, deslindou e terminou o traço da fron- 
teira de Tabatinga, plantando em toda ella 
padrões provisórios; 

3.° Explorou o Javary, levantando a sua 
carta, na extensão deste rio, áquem 100 mi- 
lhas (16) do seu curso total, e na extensão 
proximamente de 1.200 milhas. A carta que 

(15) Neste numero acham-se os do rio Içá 
e Japurá, que denotam a linha, que parte de 
Tabatinga, o que segundo o governo e os 
entendidos é o trabalho mais difflcil e scien- 
tiíico. 

liste trabalho, sem auxilio de pessoa alguma, 
executamos em maio de 1868, como teve 
parte o governo, e o declara em termos li- 
songeiros o tomo 4", collecção dos tratados 
do Brazil, pelo Sr. Dr. Antonio Pereira Pinto. 

(16) «La relacion entre Ia distancia geo- 
gráfica é itinerária es casi de 1 a 2 y como 
el rumbo general, que seguia ultimamente el 
rio era de dS" SÓ. luego podemos asignar, 
com alguna probabilidade que el Javari nace 
á los 7" 25' de latitude austral y à los 76° 50' 
de longitudal oeste dei meridiano de Pariz. 
Por otra parte: segundo diminuto dei Javari, 
nos parecia que en una semana mas esta- 
ríamos en sus cabiceras, que con una veloci- 
dade media de 15 milhas diarias, vendria a 
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apresentou abrange cerca de 900 milhas dessa 
exploração. 

Assim, portanto, a ella faltou pouco para 
completar sua tarefa nesta fronteira. 

Nada fez quanto aos postes do Içá e Japurá 
trabalho que nós, o chefe brazileiro desta 
commissão, emprehendemos era 18b8, e com- 
pletamos sem auxilio de pessoa alguma. 

Quanto agora ao que íoi commettido pri- 
vativamente á cominissão brazüeira, só falia 
apresentar o resultado do seguinte serviço ; 

1.° Fixar o extremo do Javary si a ver- 
tente for áquera do parallelo que sa suppõe 
corresponder ao art. 11 do tratado de 177", 
ou o ponto da margem direita, onde se deve 
assentar o padrão, sob esse parallelo, o do 
10' grào. 

2.° Completar a exploração do rio, até o 
extremo da fronteira, por 100 milhas, quando 
muito; 

3." Levantar em presença do commissario 
peruano os postes no Içá e Japurá, nos pontos 
que deixamos assignalados (17) si o mesmo 
commissario reconhecer que correspondem á 
linha da fronteira accordada em 1866. pelo 
seu antecessor com a commissão brazüeira. 

E o que fizemos espontaneamente com o 
auxilio de nossos companheiros, sem ser 
trabalho commettido ? 

Yae o publico apreciar estes serviços já 
que não foram atè agora, devidamente consi- 
derados : 

1.° Offerecemos, e foijá lithographada, não 
recebendo recompensa alguma, o único dos 
tres membros da dita commissão, que sobre- 
vive ainda, a carta do Amazonas que os tres 
levantaram em cerca de 2.00U milhas de na- 
vegação, de Belém a Loreto, povoação do 
Perú,ondo temos um consulado geral. 

O valor desta carta, além do que lhe as- 
signala uma competente commissão do go- 
verno, presidida pelo Sr. Dr. Capanema, e 
dado no relatório de 1865 com que a conside- 
rou altamente, tem a formal opinião do sábio 
Sr. Bates, presidente da Sociedade Geogra- 
phica de Londres, (18) declarando ver nella 

colocamos 100 milhas mas lejos dei lugar dei 
combate.. .> 

Pag.63observaciones astron.y físicas. 1869. 
Lima—Por Paz St dam. 

(17) Que assignalamos esses pontos se evi- 
dencia, até pelo acto do governo dos Estados 
Unidos da Columbia, ordenando o arranca- 
ra ento dos postes, que os accusa, como so le 
do relatório do estrangeiros de 1870 o da dis- 
cussão do faeto, pela nossa missão especiai 
em Santa Fé de Bogotá. 

(18) Carta dirigida ao astronomo Sr. W. 
Chandless, que otfertou-uos com o seu pare- 

palmo a palmo a hydrographia.emque estev'8 
por longos annos. 

Esta carta repousa, como nenhuma mais $ 
outras commissões, em crescido numero116 

pontos geographicos perfeitamente assig"1*' 
lados; 

2." Levantamos a carta do rio Japurá, qu6 

foi construída, e tem delia conhecimento.6 

governo, em sua extensão navegável de nr1" 
de 600 milhas; 

3." O mesmo quanto ao rio Içá na extens116 

até além uma légua da nossa fronteira. 
aguas da Republica do Equador, e por un1' 
zona de 300 milhas; 

4.° O mesmo quanto ao rio Apaporis,"0 

seu curso até à primeira cachoeira; , 
5." Ainda igualmente procedeu-se quaiq 

ao curso por 200 milhas do canal Uaty-paran4; 
de tão celebres recordações dos pleitos u0 

antigos demarcadores de limites. 
Não é tudo ainda! . 
Colhemos tão copioso numero de notas(l 

nossos instrumentos meteorológicos, (19)quíj 
para discutil-as. precisar-se-ha de anuos 
imtnenso trabalho paciente e aturado, qu 

dará a climatologia daquellas regiões. 
O distinoto geographo e intrépido exp'0' 

rador, Sr. W. Chandless, a quem demos.6' 
médias de cerca de 50 mil notas desses i"' 
strumentos, as apresentou á sociedade i?6' 
teorologica de Inglaterra com expresso65 

honrosas. 
Discutimos ainda, por próprias obser^ 

ções, a posição do nosso Observatório 
perial. do Castello, e provou-se o erro . 
sua latitude e de sua longitude inscrip1" 
então. ,i 

Apezar da força das razões expostas6 

1865, somente cinco annos depois a ult'^ 
palavra foi recebida, e em abono de nos-^ 
estudos, cfíicazraente protegidos pelo inC'1^ 
savel astronomo, o tão infortunad.o Sr.j'üíj0 
Soares Pinto, que pereceu na exploração11 

Javary. 
Basta-nos só esta exposição feita dos -e^ 

viços prestados para perfeitamente tra,6 

quillo repousamos na crença de que mul 

trabalhou-se em quanto dirigimos a 
missão brazüeira encarregada do dcslinde " 
fronteiras pela banda do Perú. 

III Recursos de que dispoz o. commüst ' 
Para levar a termo o pouco que íált» f 
muito que fez-se para satisfazer a admj111^ 
tração do paiz, obteve a actual coram158 

csr também muito honroso, sobre este t1"' 
balho hydrographico. 

(19) Quasi todos de propriedade particuj^,, 
de seus membros, comprados para este56 

viço especial. 
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T
odos os recursos imagináveis; (20) excellente 

lí ^W-quartel, com luxuosos commodos; [j folias pequenas, também a vapor, muitas 
anoas, artiflces, pessoal escolhido e nume- 
0^0, e tropas ainda além. 

e ^ Nada lhe falta. Louvado seja sempre o Go- 
0 d

6rno.que desfarte comprehendeu o dever 
s facilitar a tarefa dessa commissão. 

® o que está feito, o que foi a despeito de 
j ao termos disposto de pessoal bastante, tro- 
' r^artiflces, vapores. lanchas e navio-quar- 1 1 ne supportavel commodo! 

^Qrdarie ó que naquellas épocas o paiznão 
i 'rJia dispensar de outro lado suas forças, 

attender às precisões da commissão 
jlhe (dra abandonada, algumas vezes, atê aos 
^cursos particulares do seus membros, para 

Paralysar trabalhos que se haviam en- 
fiado ! 

E como uma única prova, bastará dizer 
v"e não foram pagas pelo Tbesouro as des- 
^as que fizemos, com o concerto de instru- 
p^tos, que, despachados na Alfândega do 
aia,ra, mandamos aos Estados Unidos : no 
jjShel de canoas, Índios e práticos ; nacon- 
' fheção de observatórios e de tantos outros 
q^sorios do serviço. 

. fão pouco não foram satisfeitas pelos co- 
t 

e?. Públicos, as despezas com a represen- 
Çao da commistfão, nos dispensando de an- 

.puciaj-as, tendo tido ao lado e comnosco os 
pios cavalheiros da commissão peruana, 

i ^upportaram cavalheirosamente por 
CM110 ternP0 03 Poucos commodos que lhes rodemos dispensar, por faltar-nos os meios 
K flue actualmente dispõe a nova commissão 

fileira. 
• Saiba o paiz ainda, agora que a verdade 

teira vae apparecer, que até se levou a 
t AH_a da abnegação do chefe brazileiro da 
j 'hfhissão mixta pondo no rol das despezas 
^ Ssas a mobília que., sem requisição de nossa 
j.'ll'te, mandou a presidência do Amazonas 
•j/Uecer á casa do commando da fronteira de 
) Abatinga, onde se alojou a commissão pe- 
chef a e Par''e brasileira, não incluído o 

Motivo pois de sobra temos para queixar- 
c.0s de esquecimentos que dão origem a apre- 
laÇões inexactas de nossos serviços. 

(20) Em 11 de outubro expediu o governo 
..'«o á presidência do Pará.,—recommen- 

anda que mande satisfazer ás requisições, 
jj.bu lhe fizer o capitão de fragat i, cornmis- 
stio de limites, para a construcção de canoas 

J^opriadas á navavegação dos rios Japurá, 
.^'eJavary.—Navegação que fez-se já sem 
"tes meios, sendo que a feita nos rios Japurá 
' 'Çú completou o trabalho por alli. 

Paliando desta arte era uma linguagem sem 
contestação, de lealdade, embora pouco usual, 
por conveniências que desconhecemos e que 
nem as pretendemos apreciar, pagamos tam- 
bém tributo merecido do nosso reconheci- 
mento áquelles dos companheiros de traba- 
lho a quem devemos efflcaz auxilio, ao ponto 
do termos oíTerecido tantos serviços de utili- 
dade somente do paiz, e que passariam sem 
sciencia do publico, á não termos soíTrido a 
aggressão de qne se incumbiu o Sr. conse- 
liieiro Duarie da Ponte Ribeiro, e que nos 
obrigou a vir á imprensa, onde nos conser- 
varemos emquanto necessário. 

José da Costa Azevedo. 

Rio, 26 de novembro de 1871. 

Fica a discussão adiada pela hora, e o Sr. 
Presidente designa para a ordem do dia da 
sessão seguinte: 

Continuação da 3a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 19, de 1896, 
fixando as despezas do Ministério das Rela- 
ções Exteriores para o exercio de 1897 ; 

Continuação da discussão única dos pare- 
ceres ns. 58 e 86, do corrente anno, opinando 
pela rejeição do veto do Prefeito do Dis- 
tricto Federal á Resolução do respectivo 
Conselho Municipal que concede três loterias 
de 1.000:000$, cada uma, á Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Candelaria, como 
administradora do Hospital dos Lazaros e do 
futuro Asylo Gonçalves de Araújo e mantene- 
dora da Repartição de Caridade para auxilio 
dessas instituições ; 

2" discussão do projecto do Senado, n. 4, 
de 1896, que regula o modo pelo qual serão 
feitas as eleições federa es de deputados e 
senadores, Presidente e Vice-Presidente da 
Republioa, quando se dér o caso previsto 
no § 2' do art. 43 da lei n. 35, de 26 de ja- 
neiro de 1892; 

2' dita do projecto do Senado, n. 42, de 
1893. que manda approvar provisoriamente 
o projecto do Codigo Civil redigido em cum- 
primento do decreto de 15 de julho de 1890; 

3' discussão da proposição da Gamara dós 
Deputados, n. 17, de 1896, autorisando o 
Poder Executivo a conceder ao 21 ollicial da 
Admistração dos Correios da Capital Federal, 
João Cavalcanti de Araújo, um anno de li- 
cença cora ordenado para tratamento de sua 
saúde ; 

Discussão única do parecer n. 97, de 1996, 
das Commissões de Justiça e Leuislação e de 
Finanças, opinando que seja indeferida a pe- 
tição era que Domingos Francisco Leite, 1" escri- 
pturario da Alfândega do Pará, allegando ter 
sido aposentado sem que o pedisse, nem fosse 
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invalido, pede a sua reintegração no dito 
cargo; 

Discussão única dos pareceres: 
N. 98, de 1896, da Comraissão de Marinha 

e Guerra, indeferindo o requerimento do al- 
teres graduado do exercito Christiano Pon- 
tes, pedindo ser reformado na effectividade 
daquelle posto ; 

N. 99, de 1896, da Commissão da Marinha e 
Guerra, indeferindo os requerimentos dos ex- 
alferes em commissão João Tavares Bastos e 
Luiz da França e Oliveira, reclamando contra 
o acto do Governo que os dispensou da com- 
missão em que se achavam e em que tinham 
sido confirmados por decreto de 3 de novem- 
bro de 1894. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

83a SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Victorino, Ma- 
noel de Queiroz (Vice-Presidente) e Alberto 
Gonçalves (2a Secretario) 

SUMMARIO — Abertura da sessão — Leitura e 
approvação da acta da sessão anterior — Ex- 
pediente — Parecer — Posse do Sr. senador 
eleito e reconhecido pelo Estado de S. Paulo — 
Discurso e requerimento do Sr. Karairo Bar- 
cellos— Discussão e votação do requerimento 
— Discurso do Sr. Costa Azevedo — Ordem do 
dia—3a- discussão da proposição da Gamara 
n. 19, de 1896 — Discursos dos Srs. Ramiro 
Barcellos, Costa Azevedo, Ramiro Barcellos, 
Gosta Azevedo, Ramiro Barcellos e Severino 
Vieira — Encerramento da discussão e votação 
da proposição — Discussão dos pareceres ns. 53 
e 86, de 1896 — Discurso do Sr. Benedicto 
Leite — Adiamento da discussão — Ordem do 
dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia, ahre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Manoel de Queiroz, J. Catunda, 
Alberto Gonçalves, Joaquim Sarmento, Rau- 
lino Horn, Francisco Machado. Costa Aze- 
vedo, Antonio Baena. Manoel Barata, João 
Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, Almino 
Affonso, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, João Neiva, 
Rosa e Silva, João Barbalho, Leite e Oiticica, 
Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Rosa 
Júnior, Coelho e Campos, Severino Vieira, 
Virgílio Damazio, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Quintino Bocayuva. Lopes Trovão, 
E. Wandenkolk, Thomaz Delflno, Gonçalves 
Chaves, Fernando Lobo, Paula e Souza, Mo- 
raes Barros, Leopoldo de Bulhões, Joaquim 
de Souza, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur- 

tinho, Vicente Machado, Arthur Abre^ 
Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro Baf' 
cellos e Pinheiro Machado (50.) 

Deixam de comparecer, com causa pa^1' 
cipada, os Srs. Gomes de Castro, Nogueif1 

Accioly, Joaquim Pernambuco, Eugen1" 
Amorim, Caiado, Generoso Ponce e Este?63 

Júnior (7) ; e sem ella, os Srs. Justo Cbet' 
mont, Rego Mello, Ruy Barbosa e Lapér (4)- 

E' lida, posta em discussão o sem debat® 
approvada, a acta da sessão anterior. 

O Sn. 1° Secretario dá conta do seguint® 

EXPEDIENTE 

Offlcio do Ministério da Justiça e Negocio® 
Interiores, de 24 do corrente mez, remeíteno" 
a Mensagem com que o Sr. Presidente d* 
Republica presta as informações que lhe 1°' 
ram solicitadas sobre o requerimento que a® 
Senado dirigiu Pedro Ignacio de Miraod' 
Júnior, no intuito de obter melhoramento 
aposentadoria que lhe foi concedida por de 
creto de 20 de junho de 1891.—A' Commissa0 

de Finanças. 
OÍIicio do Ministério da Industria, Viaçã0® 

Obras Publicas, de 24 do corrente mez, tran®' 
mittindo a Mensagem com que o Sr. PPf1^ 
dente da Republica, respondendo á desta Ca' 
raara, de 12 deste mez, e em que lhe são P®' 
didas varias informações sobre o serviço ® 
immigraçâo e colonisação, apresenta-lhe a 
posição, pela qual o respectivo Ministro ' 
Estado olferece esclarecimentos a respeito o 
assumpto.—A' quem fez a requisição, devor 
vendo depois á Secretaria do Senado. 

OÍIicio do Ministério da Guerra, de 25 ^ 
corrente mez, remettendo a Mensagem co^ 
que o Sr. Presidente da Republica presta, eI. 
resposta á Mensagem do Senado, que lhe t® 
dirigida, em 22 deste mez, informações suht 
a fixação dos vencimentos do pessoal de toa» 
as repartições que tiverem de ser cread»5' 
segundo o projecto n. 105, deste anuo, bei^ 
como sobre o accrescimo da verba para 
pessoal civil das repartições a extinguirenj' 
se e que deverá ficar addido, na fôrma d 
projecto.—A' Comraissão de Finanças. 

O Sr. 2° Secretario lê o seguinte 

PARECER 

N. 109-1896 

A Commissão de Finanças, para poder da? 
parecer sobre a proposição n. 20, de 1896, d* 
Gamara dos Deputados, concedendo o credu 
especial de 40:433$212 para occorrer ás de»" 
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P?2as de reorganisação da escola de machi- 
sta da Capital Federal, requer que se peça 
'0 Poder Executivo a demonstração do 
"esmo credito, que não acompanhou a Men- 

.agera do Presidente da Republica, de 25 de 
JUtiho do corrente anno. 
, Sala das Comraissões, 25 de agosto de 
Ji9Q,—ja(20 pe(ir0i presidente.— J. Joaquim 
J Souza.—Gomes de Castro.—Leopoldo de 

ulhões.—Leite e Oiticica. 
S' posto em discussão e sem debate appro- Va4o. 

. Sr. Presidente — Achando-se 
3 ante sala o Sr. Bornardino de Campos, 
,-nador da Republica, eleito e reconhecido 
Selo Estado de S. Paulo, nomeio para, em 
aumissão. recebel-o, afim do vir contrahir 

j,eompromisso constitucional,osSrs. Quintino 
"Ocayuva, João Pedro e Pires Ferreira. 
. 'ntroduzido no recinto com as íbrmali- 
ades do estylo, contrahe o compromisso cons- 

.'tucional e toma assento o Sr. Bernardino 
e Campos. 

^ Sr. Eta/ftilro Usircollos— 
Presidente, pedi a palavra para solicitar 

0 Governo uma informação, que peço, para 
"yPvir ao coramercio desta praça, que se acha 
libaraçado ainda com a expedição de suas 

Q^cadorias para o interior pela via-ferrea 

Os jornaes desta cidade publicaram, ha al- 
bUns dias, a seguinte noticia. 

Leio a ào Jornal do Commercio. {Lê.) 
Esta noticia, Sr. Presidente, não é mais do 

dhe a revigoração de uma medida que era 
^hpregada na estação central da Estrada de 
"erro. 

Não sei porque a directoria da estrada 
"andou suspender esta facilidade que se ofiTe- 
6Çia ao commercio da cidade do Rio de Ja- 

j^611'0 e obrigava ao pagamento dos fretes das 
nercaforias, integral, aqui na estação. 

A reclamação dos negociantes levada ao 
overno, dizem os jornaes que fôra atten- 
'(Ja ; entretanto, até o momento presente, s negociantes que teem ido áestrada de ferro 

Woourar despacho,segundo estas instrucções 
gle se dizem terem sido expedidas pelo 
3- Ministro da Viação, não teem conseguido azel-o. De modo que, ou os jornaes estão en- 
fiados,dando como resolvida a questão,que ao o está, ou então houve esquecimento de 
intjnunioar á directoria da estrada a reso- uÇão do Sr. Ministro. 
Giversos negociantes desta praça que ex- 

Ufem mercadorias para o interior,pedem-me 
ijtra solicitar do Governo uma providencia 

01 relação a este assumpto. 

O que se pôde suppor é que tenha havido 
demora na communicação da resolução do 
Sr. Ministro da Viação á directoria da es- 
trada. Nem se comprehende de outro modo, 
porque, convencido o Sr. ministro que devia 
expedir o acto, não havia motivo para que 
deixasse de se fazer e de ser elle cum- 
prido. 

Neste sentido,vou dirigir um pedido de in- 
formações, que terá ao menos o mérito de 
levar ao conhecimento do Sr. ministro esta 
irregularidade. 

Estou certo que o Sr. ministro não deixará 
de attender promptamente ás reclamações 
do commercio, que são muitojustas. 

A minha intenção não é outra sinão favo- 
recer de certo modo a praça do Rio de Ja- 
neiro na expedição dos seus genéros para o 
interior, já tão sobrecarregados de tantas 
dilficuldades que offerece o trafego da es- 
trada. 

O Sr. ministro attenderà como for de jus- 
tiça e provavelmente fará com que o com- 
mercio seja satisfeito. 

Vou mandar o meu requerimento. 
Vem à Mesa, è lido, apoiado, posto em 

discussão e sem debate approvado, o seguinte 

REQUERIMENTO 

«Requeiro quo se solicitem informações do 
Governo, por intermédio da Mesa do Senado, 
sobre a reclamação dos negociantes da praça 
do Rio de Janeiro, relativa ao pagamento de 
fretes de mercadorias nas estações do interior 
da Estrada de Ferro Central. 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 1896. 
—Ramiro üarcellos .■» 

O Sr. Costa Azevedo—Sr. Pre- 
sidente, agrade ou não ao Senado, seja ou 
não de interesse do paiz, eu devo trazer umã 
noticia que recebi por telegrarama .hontem ao 
chegar à casa, depois que do Senado Sáhi. 

Esse telegramma me foi dirigido pelo ex- 
governador do Amazonas, o Sr. Capitão 
Eduardo Ribeiro. 

O Sr. João Cordeiro — Já estão reatadas 
as relações ? 

O Sr Costa Azevedo— O honrado Senador 
pelo Ceará faz-me uma pergunta um pouco 
em reserva : si já estavam reatadas as rela- 
ções. {Riso.) 

Eu não tenho remedio sinão tomár em 
attenção o aparte, e por uma circumstancia 
que já aqui se deu. 

Ha dias passados. S. Ex. tembem em tom 
de reserva, como agora, deu-me um aparte 
que não sahiu no discurso, ficando, porém, 
a minha resposta consignada, e ficou perfei- 
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lamente, pela leitura, um disparate aquillo 
que eu havia dito, quando não foi sinão 
resposta precisa ao aparte de S. Ex., ouvido 
tão sómeme por mim e seguramente não ou- 
vido pelo tachygraplio. 

Mas tenho de declarar ao nobre Senador 
que não estão reatadas estas relações a que 
allude, e por um simples facto : porque 
ainda não fiquei convencido de uma maneira 
incontestável que esse ex-governador não 
tenha merecido as criticas severas feitas por 
mim desta tribuna e pelos meus honrados 
collegas de representação. 

O Sr. Francisco Machado—Ainda não se 
encarregou de as contestar. E espera ter as- 
sento no Senado para responder. 

O Sr. Costa Azevedo—O Senado hoje sabe 
perfeitamente, e disto tenho consciência, está 
convencido, que critica alguma fiz em rela- 
ção a esse ex-governador que não deixasse 
com prova perfeitamente acceitavel, mesmo 
pelos espíritos mais prevenidos, de que a 
critica era realmente não só justa como ne- 
cessária, porque todos devem concorrer para 
fazer-se saneamento moral dos que, vindo 
ás posições offloiaes, se desorientam. 

Dada esta resposta, vou cumprir o meu 
dever de dizer ao Senado qual é a noticia 
que lhe trago ; agradavel ou não, não posso 
avaliar. 

Trago-lhe a noticia, dada pelo Sr. capitão 
Eduardo Ribeiro, de que elle é successor meu 
na representação do Amazonas perante o Se- 
nado Federal. 

O ex-Governador dirigiu-me o seguinte te- 
legramma: 

«Barão Ladario. — Senador.— Capital Fe- 
deral — Communico-vos que pelo pujante 
partido republicano federal do Amazonas... 

O Sr. Joaquim Sarmento—Podia accrescen- 
tar : offlcial. 

O Sr. Costa Azevedo—... acabo de ser es- 
colhido para substituir-vos no logar de Se- 
nador Federal, que, tão impatrioticaraente, 
tendes exercido durante três longos annos. 

Tenho recebida innumeras manifestações 
por esse acto de grande valor civico. 

O Sr. Francisco Machado—Parece vitu- 
perio. 

O Sr. Costa Azevedo—. . .Vossas injurias 
á minha pessoa,mere iem o mais solemne des- 
preso da minha parte. Manáos, 25 de agosto 
de 1896.— Eduardo Ribeiro. » 

O Sr. Framcisco Machado—Veremos o que 
elle lia de dizer quando tomar assento aqui 
no Senado. 

O Sr. Costa Azevedo—Resolvi pedira pa- 
lavra para dnr conhecimento deste tele- 
grammaao Senado, porque estou seguro que 

conceberá o futuro Senador por facto da fofC* 
olficial.do Amazonas, que seu primeiro de ver > 
ao tomar assento nesta Casa, é defender se. 
cora provas, das accusações que recebeu d® 
representação do Estado do Amazonas h0 

Senado. 
O Sr. Francisco Machado—Repare V. EV 

que elle já está se querendo acobertar com0 

silencio, porque diz que lança as accusaÇÕeS 

ao despreso. 
O Sr. Costa Azevedo—Devo dizer ao S0' 

mdo que outros documentos já existem 0 

que, si eu os tivesse tido em tempo, o quadr" 
explicativo da fortuna deste ex-Governador 

em terras na capital do Amazonas, nã0 

constam somente dos 19 documentos regis[ 
irados nesse quadro, mas o numero dest03 

documentos elevar-se-hia a 42. 
O Sr. ' Francisco Machado—O que proV;l 

que, em vez de diminuirem as culpas d" 
Sr. Eduardo Ribeiro, ellas augmentain d0 

dia para dia. 
O Sr. Costa Azevedo—Si eu tivesse obtid0 

estes documentos quando ainda estava n" 
Governo do Amazonas o Sr. capitão Eduard0 

Ribeiro, eu voltaria á tribuna paia addici0' 
nar áquelle quadro o numero quasi dua3 

vezes excedente daquelles terrenos de pt"0' 
priedade do ex-Governador, que. em uitim0, 

analyse, o collocam como cidadão mais ri0" 
de todo oEstado, como um raillionario,quand^ 
tres annos antes,alli chegara somente com0' 
hayeres que lhe proporcionava a patent® 
de 2" tenente do exercito. 

E' o que tinha a dizer. 

ORDEM DO DIA 

3" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 19, de 1896, fixando as deS- 
pezas do Ministério das Relações Exterior65 

para o exercício de 189". 
Continua em discussão com as emendas ap' 

provadas em 2' discussão. 

O Sr. Btnmiro Uarcellos r®3' 
ponde ás considerações que teem sido feit05 

pelo honrado representante do Amazona3' 
sobre os limites a demarcar entre o Brazil 6 

a Bolívia. 
O illustre Senador a quem se refere na0 

satisfez-se com as explicações dadas sobre 0 

assumpto, á Comraissão de Finanças, peloSr- 
Ministro das Relações Exteriores. 

Antes de entrar na apreciação dos argU' 
mentoa especiaes á questão da vertente d0 

Javary, cumpre ao orador notar que. mesW0 

quando esse ponto geographico seja outr0 

que não o acceito pelas nações limitrophes 
* 
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jj quando o Governo Brazileiro não deva 
p^Wil-o, segundo os tratados conhecidos 
Pom tres naÇões interessadas, o caso não im- ((çta Uma questão de inconstitncionalidade, 
Y,.que o nosso governo se habilite cora as 
do n conce(iidas pelo Congresso, á execução 

Pvotocollo respectivo. 
á face principal da matei ia em de- 

' 0 orador invoca os próprios documentes 
to^Pe lançou mão o preopinante. Faz o his- 
Varv0 l^a corílIuiseão exploradora do rio Ja- jç,.v o desastre em que ella frustrou-se, per- 
li «P-se o archivo de todos os trabalhos rea- 
üg'}!'■■>i e restando apenas, como prova do que 
pj Uíetuou, o relatório do chefe da secção 
liiSf,

ana. o Sr. Paes Soldan, em quem o il- 
jj^6 Senador pelo Amazonas se louva. 

PiCo 
Sse relatório, á pag. 53, e em outros to- 

veriflca, expressa e claramente, quo, 
caijf;,1'1-'0 es mais rigorosos cálculos e indi- 
oA' 8 usadas em trabalhos de tal natureza, 
tea.) 1"° ponto do rio Javary, a sua vertente 

g' s a , grãos do latitude sul. 
0 l8" oommissão de que fez parte mais tarde 
dani 0 Teffé, confirma esse cornputo, 

jjJ,0 Para a mesma vertente 7" 1' 17" 5"'. 
tod''"damente ou não, o que, aliás, não se 
foj ce com as razões expostas, este ponto 
tp^fihe ficou assentado como definitivo, en- 
íoi-s governos do Perü edoBrazil. Como. 
1 iio,a cpmmissão encarregada de demarcar 
'tir.i Ponteira com a Bolivin, lia de pro- 
Ven' r outro ponto, além ou aquém do con- 
B^ooado e approvado pelo Governo do 

^■ll o pelo da visinha republica do Perú ? 
Am^^mo entende o illustre Senador pelo 
Jon'. "nas, o resultado da demarcação, que 
a 7,'Por um dos extremos essa vertente, 
.hi' fr" 5"', trará para o Brazil um pre- 
litijj, ''o território, em favor da Bolívia, o 
üs ,j ''emedio será convocar amistosamente 
as paas Republicas visinhas, para que todas 
lii^ -s nações interessadas accordassem em 

Couii(iigsão mixta, incumbida de ratifl- 
§ P,fratados, que, aliás, constituem loi. 

com os documentos que apresen- 
Asi|?r?vou o contrario do que pretendia. 

Çues não dovem renegar, em caso al- 
08 seus tratados, Deve-se confiar na 

kojj, fr do Ministro do Exterior, que foi tão 
ti(la„l)to era prestar as informações reque- 

kli''Ya o nobre patriotismo do seu illustre 
0iivf e.si llao f0856 a explicação do Ministro 

relativa ao assurnpto, não se ani- 
fra ia Pe('fr a S. Ex. que confiasse na pa- 
ar, 0 Governo, porque entendo que todos 

^tir)05 P0^6111 sel> perdoados, menos os que 
Acha a integridade e a honra da Patria. 

i0 Seu ■ 0 inopportuna a emenda, agradece 
"bsco ilustre collega o interesse com que 

esclarecer tão importante questão. 
6aacio v. iv 

' O Sr. Costa Azevedo — Devo 
I começar, Sr. Presidente, por manifestar meus 
agradecimentos à gentileza com que me veiu 
de considerar o honrado senador pelo Rio 
Grande do Sul... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Fiz somente 
justiça. 

O Sr. Co^a Azevedo—... pondo tão alto 
o empenho que estou revelando para escla- 
recer o assumpto em debate, confessado im- 
porfr nte, sem que, todavia, sinta-me fortale- 
cido pelo apoio do Senado; quando considero 
que desattende o codigo político da União de 
24 de fevereiro de 1891, e fere direitos e in- 
teresses de um Estado, esse que represento 
ainda, o acto do Governo que vimos de saber 
pelo protocollo de 19 de fevereiro de 1895. 
que motiva a emenda que sustento, ao n. 7 
do art. S'1 da proposição da Gamara dos Srs. 
Deput .dos, fixando as despezas do Ministério 
do Exterior. 

A emenda diz; 
« Ao art. 3" n. 7 da proposta do Governo, 

diga-se: O credito da verba Commissões de 
limites, será applicado na parte que entende 
com a P onteira da Bolívia, demarcando-a do 
Javary para o Madeira.» 

O digno relator do parecer, combateu-me 
utilisando-se, hoje, do relatório das explora- 
ções rio 1868 offerecido pelo amigo saudoso 
raeu.o Sr.Dr. Paz Soldan,ao governo do Perú, 
e que aute-hontera entregando a S. Ex., lhe 
roguei que estudasse no interesse do debate. 

E' bem de sentir que, procedendo assim, 
mirava sustentar meus argumentos e não 
fortalecer os que teera sido expostos contra 
elles. Não achou S. Ex. desso documento de 
grande mérito, quanto pensei; pelo inverso, 
serviu-se. delle como arma util para se op- 
pôr á passagem da emenda lida. 

Por elle a vertente do Javary, disse-nos, 
estará proximamente no 7o grào, um pouco 
mais ao sul ; quando tiro do mesmo do- 
cumento. que, no juízo desse geographo no- 
tável. essa vertente deve achar-se próxima 
do 8" grào. 

O Sr. Ramiro Barcellos — V. Ex. leia 0 

fira da png. 53, porquo ahi não diz proxima- 
mente, e sim que estará essa vertente ha 
pouco mais de 7 gráos. 

O Sr. Costa Azevedo— Lembro-me de que, 
segundo o mesmo geographo do accordo com 
o Infortunado capitão-tenente José Soares 
Pinto, morto no Javary no dia 10 de outubro 
de 1860, e quando eram os dous compa- 
nheiros nas explorações do mesmo rio, a sua 
nascente deveria achar-se proximamente da 
latitude sul, do 81 gráo, como vim do re- 
lorir. 

23 



170 ANNAES DO SENADO 

Nesse relatório diz-se que não chegará a 
essa latitude ; mas seja ou não mais próxima 
do l" do que do 8" gráo, é certo que elle não 
suífraga o parallelo do termo de 14 de março 
de 1874, 7o 01', 01", 05. 

O Sr. Ramiro Barcellos — O que quero 
accentuar é que em alguma parte desse re- 
latório está declarado que a nascente estará 
a pouco mais além de 7 gràos. 

O Sr. Costa Azevedo — V. Ex. deve acre- 
ditar na lealdade com que argumento. 

O Sr. Ramiro Barcellos — Nem a estou 
desconhecendo. 

O Sr. Costa Azevedo — Fui quem offere- 
ceu â leitura e ao estudo de S. Ex. esse do- 
cumento ; fi-lo porque deveria, no meu modo 
de julgai o, levar ao seu esclarecido enten- 
dimento a prova de que a nascente conven- 
cional do rio Javary a que se refere o proto- 
collo, não é, não pode ser a origem principal 
do mesmo rio, para onde o tratado d 27 de 
março de 1867, manda dirigir a fronteira 
que parte do Madeira, e porque não se es- 
tende o rio até o 10 gráo e 20 minutos, lati- 
tude do ponto de partida. 

Desde logo acreditava que S. Ex. tanto 
afflrmaria, para esclarecer o Senado quando 
hontem fallou, e mais... 

O Sr. Ramiro Barcellos — Perdõe-me ; 
como declarei, eu não acabei o meu discurso, 
interrompi-o porque qua-^i todos os Srs. se- 
nadores tinham-se retirado. 

O Sr. Costa Azevedo — ... dissesse que 
ouviu do secretario do Sr. Presidente da Re- 
publica, Ministro de Estado das Relações Ex- 
teriores, e como chave de ouro em abono de 
minhas aflirmativas, de ter o Governo scien- 
cia de tal facto ; isto é, que mais tarde serão 
cenvtdados o< governos do Peru e da Bolívia 
para, de accordo com o hrazileiro, recuar-se o 
ponto dessa nascente convencional para o da 
origem principal do Javary, nesse ficando O 
termo das linhas hmitrophes. 

S. Ex., como então se mostrou sorprehen- 
dido disto que ouvira de mim... 

O Sr. Ramiro Barcelos—Sorprehendido ? 
O Sr. Costa Azevedo—Pereceu-me que 

sim. 
O Sr. Ramiro Barcellos—Porque ? 
O Sr. Costa Azevedo—Pelo modo pelo qual 

ouvira-me... 
O Sr. Ramiro Barcellos—V. Ex. me faz 

uma injustiça. 
O Sr Costa Azevedo—Não é intenção mi- 

nha ser injusto e jamais o quereria ser para 
com V. Ex.. 

O Sr. Ramiro Barcellos —Eu não acabei 
da outra vez que fallei a narração da minha 

conferência com o Sr. Ministro, e dedd S 
até ao Sr. Presidente da Mesa que cala7a'7 ( 
porque via muito poucos Srs. senadores j 
cadeiras, e que depois viria explicar ao .j, 
nado o que me faltava, e foi o que . U ( 
V. Ex. não pôde, portanto, dizer que foi 
mim uma sorpreza o que se passou, e ^ j 
V. Ex., na conferência a quealludo. , 

0 Sr. Costa Azevedo — Não desejo ^ i 
gar-me, maa os apartes do honrado sen» ■ 
levar-me-hão a contrariar esse desejo^ , 
intervira dando apartes, quando S. Ex. j»'j, 
hoje, muito embora seus hábitos da triçn i 
a facilidade com que em jorro veera as i® ^ 
e as expõe clara o detidamente, não de^ 
logar a cortar o fio dos argumentos, mas P, 
cedi assim, como para ver o honrado sen» ,, 
menos intervindo, quando me reconheça P 
curando conclusões de idéas expressadas. 

O Sr. Ramiro Barcellos dá um ap»1' Tlf 
O Sr. Costa Azevedo—Sei bem do qn®- 

V. Ex. é credor de meus agradecime11 jt, 
pelo modo bondoso com que sempre m0 

cebe. j 
Mas, Sr. Presidente, ia notando o m jj» 

de S. Ex. de um ponto importante n 
conferência com o Sr. ministro, quando Pj, 
tem fallou, e ó esse que ha pouco narr01 , 
projectado accordo de recuar-se o pom0 ;.j 
que actualmente se dirige a divisória P' 
aqueüc que exige o pacto de 1867. J 

Acaso, não prova estar sciente o GoV jc 
do desacerto em que vae o trabalho da 
marcação? ^ 

O Sr. Ramiro Barcellos—Pôde ser eP 
não ser. _ 

O Sr. Costa Azevedo—Como ? P0'8^ 
disse o Sr. ministro que o Governo 1 < 
tarde promoveria esse accordo de rech» 
a vertente convencional para a origem P 
cipal do Javary ? j 

O Sr. Ramiro Barcellos—Aproveita^0 

mesma commissão. 
O Sr. Costa Azevedo—Que tal d00'* 

ção do governo tem maior importância- 
O Sr . Ramiro Barcellos—Capital 6 P 

cipal, para a argumentação de Y. EX- ^ 
O Sr. Costa Azevedo—...capital, c0

efí 
vimos de ouvir, e, portanto, que h10j 
agradavel tel-a sentido vibrante, qu,0 d' 
hontem S. Ex. fallava, será reconheci® 
Senado. Dahi os meus reparos, e o ad1 

raento tomado de trazer antes a conhec 4- 
es-sa mesma declaração de importan0 eo 
pitai, para meus argumentos como 01 j, ; 
nobre representante do Rio Grande do ^ ^ 

Sr. presidente, perfeitamante, Peris0' qi1' 
provado de que até mesmo o Govern® 
acceitou o protocollo de 19 de fevere! 
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ii se t' ^ei11 duvidas do acerto dessa decisão de 
j! cuja, 001110 nascente do Javary esse ponto 
j- Ías 

C001'denadas astronômicas são registra- 
j( 

no mesmo protocollo, e são: 
[» Gpp!titU(ie sul, 7"0ri7"05. Longitude O. de 
ü ^n^ick 74( 08'27"07. 

leJ^, do annuncio de futuro accordo para 
i< it|06^ a nascente principal a origem, os ter- 
i! cjj as divisórias communs ás tres republi- 
|í ferén0-1®0 foi dito pelo Sr. ministro na cen- 
< ^iivi f18, .■'la mais como prova de que das 
i, 9cer|- s ja se chegara á realidade do des- 
í ha, m ^cssa acceitação de nascente, que não 
( repa;5

u® se do relatório deste anno da 
r está. çao <^0 ex,;erior a paginas 30. Lá 

' Commissão Mixta vae fazer a deraarca- 
o )i8essa conformidade (segundo o que manda 

, si/oíocoZto), mas é conveniente verificar 
, isso^Ua latitude 7'01,17""õ ó exacta e por 
! \,T ta a demarcação, se procederá à ea^Zo- 
' " n8

0 rí0 desde o marco que se lhe poz, até csnfe principal. 
! a, Co 

0oommissario boliviano não se prestar 
' ')!illinCOrr01' 00111 0 trazileirOj fará este o tra- íitij, f*01" S1' como declarei ao Sr. Dr. Me- 

nota de 8 do corrente», (ilíaío de 
'l 

Cíij " Presidente, essa exploração deveria pre- 
^demarcação da fronteira, come exige 

Sflft líue fmnos cora a Bolivia, e se pre- 
''ào í?261" acreditar estar-se executando, 

'hão é isso exacto. Esse tratado diz: 
2.° Deste rio o {Madeira) para oéste 

da, s 
ra a fronteira por uma parallela tirada 

l0»wa margem esquerda na latitude do Sul 
'—até encontrar o Javary. 

(L0 Javary tiver suas nascentes ao norte 
ünha léste-oéste, seguirá a fronteira 

\ mesina latitude ({0*20' Suíjpor uma buscar a origem principiai do dito Ja- 

Javary' hão lia sobre isto duvida 
nã0 alcança o paralello de 10' iO'; 

hjjjjlhintemente a linha que do Madeira di- 
da, fa

a as possessões dos dous paizes limleiros, 
Üit ^a que se extende ao Javary, deve diri- 
Javav, a buscar a origem principal do mesmo 

0 
H á^etocollo não determina isso; exige que 
hl^ hascente acceita por um termo de 14 de 
^ jJ0 de 1874, na qual está a condemnação 

{;J;Slha nascente. 
'8)5 ? termo está á pag. 188 do relatório de 

, Ministério dos Negocios Estrangeiros; 
h^Q d® novo trazel-o ao conhecimento do Se- 

''v0'''e
rmo de assentamento do marco deflni- 

.'hacgem diieita da vertente do rio 
tpo/' Jlmite entre a Republica do Perú, o 10 do Bruzil e o ponto mais austral do 

dito rio, até onde foi possível a Commissão 
Mixta chegar, depois de inauditos esforços, 
porquanto os obstáculos eram taes que não 
permittiara subir além, ao mesmo tempo de- 
monstravam que se havia attingido ás suas 
nascentes, com differença de algumas mi- 
lhas, que computámos em oito, pouco mais ou 
menos. » 

Acaso ahi fl) será a origem principal de 
Javary? Ninguém ousará, de boa fé, suppor 
que assim seja: antes todos dirão que, conti- 
nua a ser uma incógnita essa origem. 

Si é incógnita, cumpre que o não seja 
para que o tratado de 1867 se execute; desde 
logo o que é necessário é que preceda á 
demarcação da fronteira a resolução do pro- 
blema, desde quando a linha só pôde ser 
fixada, conhecidos os pontos de partida e de 
chegada; o da partida está perfeitamente 
acceito; resta, pois, procurar o outro ponto, o 
termo da linha. 

A execução do protocollo obsta isto. 
Nestes termos, ja não é só a alienação de 

território, que se apiresenta exigindo cor- 
recçâo do trabalho ; é também o facto inter- 
nacional expresso no tratado de 27 de março 
(1867), que deve ter execução. 

O governo boliviano não teria facilidade 
de concordar para o termo da linha, qualquer 
outra nascente convencional que fosse ao 
norte dessa do 7o 0rn"05: o contrario se 
daria no caso, que se pretendesse conduzil-a 
para a banda austral. Não fui, pois, como 
nos disse o digno relator, a Bolivia obrigada 
a receber como origem principal do rio Javary 
essa nascente, pelo facto de haver assim resol- 
vido o Perú e Brazil. 

O Sr. Ramiro Barcellos—Não fallei em 
obrigação da Bolivia, e sim do Brazil. 

O Sr. Costa Azevedo—Seja assim ; e não 
deixa de ser uma verdade que só por ser essa 
nascente convencional,de mais vantagem para 
a Bolivia do que outra, que vá mais á banda 
austral, é acceita como substituída a origem 
principal do rio, como quer o pacto de 1867. 

Sr. Presidente, insistindo como tenho in- 
sistido nesta questão, só levo em mira direitos 
e interesses do Estado do Amazonas, postos á 
margem pelo governo da republica, com o 
protocollo de 19 de fevereiro de 1895, que re- 

(1) A esta nascente principal do rio Javary {diz o 
Diário do chefe Irazileiro da commissão mixta, o Sr. 
Barco de Teffé) deu-se o nome de «Igarapé Quatorze de 
Marco ^ para commemorar o anniversario . natalicio de 
nossa querida Imperatriz, data memorável para nós bra- 
zileiros e sobretudo para este punhado de exploradores, que 
neste dia feliz encontraram o almejado termo de tantos 
sacrifícios. Revista de Sociedade de Geographia do Rio de 
Janeiro. Tomo IV. Anno de 1888. Pag. 185.—B, & L. 
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celej mesmo do chefe hrazileiro da Commis- 
são mixta, que por lá anda era trabalhos in- 
correctos, criticas justamente ponderadas, a 
que o Sr. ministro das relações exteriores 
ponca attenção presta. 

Que direitos tem a Bolívia para obrigar-nos 
a proceder á demarcação da fronteira de 
que trata-se, indo o trabalho do oriente para 
o occidente.e não do ocsidente para o oriente, 
desde quando o ponto occidental, termo da 
linha, não é realmente conhecido ainda ? 
Como explica o digno relactor este facto, que 
consta da nota da legação boliviana de 11 de 
abril ultimo? (1) 

Srs. Senadores, não creio que estudado o 
assumpto com desprevenção á luz dosfactos, 
possa receber approvação o que se praticou 
e se vae consequentemente praticando. 

Já o disse, mas repetir é conveniente. O 
governo está convencido de que so deso- 
rientou, quando acceitou o protorollo de 
19 de fevereiro de 1895 ; e tanto, mas mais 
seguramente, para captar as graças da Cora- 
missão de Finanças, do que levando em vista 
praticar, disse-lhe que mais tarde promoveria 
accordos para levar as linhas divisórias á 
origem principal do rio Javary, tirando-asda 
tal nascente convencional! 

O Sn. Ramiro Barceulos—Qual é a prova 
que V. Ex. tem para estar fazendo este jnizo 
do ministro ? V. Ex. está sendo injusto. Isso 
não é argumento: penetrar nas intenções do 
ministro dava-me direito a que, como repre- 
sentante da Commissão de Finanças, quizesse 
também entrar nas intenções de V. Ex., não 
obstante reconhecer que são todas de patrio- 
tismo. V. Ex. não está sendo justo, querendo 
suppor no ministro intenções differentes das 
suas. 

O Sr. Costa Azevedo—Não ha tanto assim 
como V Ex. diz. O ministro obrigado, sus- 
tenta p seu acto de desorientação provada ; 
eu o combato por esse facto, e por que do 
mesmo resulta perda de território, de domí- 
nio do Estado do Amazonas p perda conse- 
qüente de interesses do seu Thesouro. 

O Sr . Ramiro Barcellos—V. Ex. attribu® 
esse acto do ministro a apuros não sei de que 

natureza. Mesmo que não t,ivo=se ligações de 

amizade com elle, como relator do parecei - 
era obrigado a protestar ao menos por sim- 
ples delicadeza de sentimentos. 

O Sr. Costa Azevedo — Mas V. Ex. deve 
estar seguro de que não miro no debate 
molestar de qualquer modo o honrado mi- 
nistro das relações exteriores, meu procedi- 
mento visa somente os interesses e os direitos 

(1) Docmnento n. 11, relatório de 1§96, paginas 28 e 
29. 

do Amazonas, que se alliam perfeita e sol ( 
mente com os da patria. Se por força d_a v ■ 
sição assumida uma ou outra expressão re , 
recesevera, seja levada á conta do dever i | 
preciso observar. . mf 

E o honrado Senador, para não me Ju 'jj ( 
de outro modo tem o facto que se PaSS,0 ;str» 
conferência ; de não se haver o Sr. ni|n j|ie 
dignado timbem ler os documentos Q11® pr 
citava para inquinar como de menos ,,5 
os que lia e lhe pareciam contrários aos 1 
intuitos, aos meus fins do todo especiae^- p, 

Um único desses documentos não leu =• « 
a saber, deixando por tal geifo a com® 
só impressionada pelos outros docum® 
lidos e commerUados 1 

Porque se furtava assim à gentileza V 
commigo ? 

O Sr. Ramiro Barcellos dá um a?ar'eLj 
0 Sr, Costa Azevedo—Foi de todas ^ 

circurastancias, que me julguei comodu 
sem faltar á justiça, de dizer que o Sr. ^ 
nistro somente para se sahir dos apurus^jj 
que se collocàra, dera noticia desse proj® 
futuro accordo de remover-se para Pyr 
devido, o termo das linhas divisórias da 
li via e do Perú. ,» „ toP 

Sr. Presídonte, reconheço que me 
importuno [não apoiados), allegando o 1 .jjjf 
do debato, e pois vou procurar o m ,[0s 
modo de concluir a exposição dos con 
que tenho sobre o assumpto. 

Porei de parte a maior ou menor, jjo 
territorial que possa perder o Esta® u 
Amazonas, pela direcção que leva a 
fronteira a demarcar, para attender a 1 p 
tão principal, que deve submetter toa» 
outros a si. 07 ^ 

Temos de cumprir um tratado, o de 
março de 1867, e deve-o ser pelo se'1,I1jíir 
rito o por sua lettra, claramente accem ^ 

Nestes termos, o que por honra das P- ^ 
contractantes deve-se ter em vista ? ^ eSf 
rece que, só e somente, essa lettra 6 ^ 
rito, independente de accordos outro 
que se interessàra o Perú. 

Pois bem, pela lettra e espirito do 
a executar, fecha a divisório dos tern .jfjí 
{por aquella bando.) dos dous paizes, a o 
e o Brazil, uma linha que, partindo d® ,[icl0 

gem esquerda do Amazonas no Pa
feriii'' 

10u20' {ponto conhecido), vis. buscar, ,$1 
namio ahi a origem principal do rio J' 
{ainda desconhecida.) jp t1 

Desde logo o que urge é saber ou ^,t 
origem que fixará a directriz da linha 
soria. isto é. o seu azimuth. 

O protocollo e as instrucções proto® 
das no intuito de demarcar essa tinha, 
fazem o fim ? 
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H)^0. mil vezes não; dirão todos quanto 
C^Çamdo assumpto. Pelo inverso esses 
jjíümentos de aocordo do Governo e da le- 
jj^0 boliviana, obstam,privam que,a mesma 

'soria vá á essa origem do rio ! 
^onseguintemente devem ser reconsidera- 

b e urgente que o sejam. 
Vul : Presidente, hontem com maior desen- 
ír

Vl®6nto feri a auestão; poderia continuar 
j,1SotttiI a, mas com isso nada adiantaria. 

ke?o pois terminar esta longa conversa, 
k '0 mais quando não acha-se já na suaca- 

disposto a offerecer-me apartes, o meu 
Lree honrado amigo, representante do Rio 
jí^edo Sul. 

vot
eato-me, pedindo aos Srs. Senadores que 

tfj e,1i pela emenda, que não foi offerecida 
meio de opposição ao Governo, mas sú- 

k e no interesse do paiz. O Estado do 
Çmnas espera que não se o abandone, 

não perder território e rendas. 
kP0! façaes Srs. Senadores, aggravar o 
(u .lde aquelle Estado soffre, sede defenso- 

seus direitos. 

8|, ^r. aSíniiiii-o Síarcellos (1)— 
L Residente, visto a insistência do illustre 
k 0I' Polo Amazonas para que seja appro- 
krÍJ a sua emenda, que modifica essencial- 
% .as instrucções dadas pelo governo à 
áj ^issão que tem de fazer a demarcação 
^''o-sos limites com a Bolivia, venho pedir 
íK,?nado que não acceite a emenda, pois as 
ligações dadas pelo Sr. Ministro das Re- 
ím es Exteriores á Commissão foram de tal 

eih... 
Costa Azevedo— Foram as que eu 

Ramieo Barcbllos— ... que não se 
W rpproduzir todo o resto da confe- 
kr

lada tribuna, porque trata-se de papeis 
Wp0s do Estado, que não podem ser lidos 
tW e nem poderão ser lidos na Commissão, 
fera _Psdi ao Sr. ministro que não os lesse 
hiu hão torna-los públicos e por tal deter- 

no seio da Commissão que devia 
(, hítuecer a verba tal qual está. 

isto o que faltou ainda dizer o nobre 
op, e eu também não pretendia dizel-o; 

Hç?'como S. Ex. insistiu, e insistiu forte- 
^ e para que o Senado acceite a sua emen- 
C Soh obrigado a repetir que o Senado não 
hfk Por uma razão de melindres de estado, 

q 0val-a. 
Costa Azevedo —Peço a palavra. 
Ramiro Barceli.os.-V. Ex. não fallar mais. 

i 
416 discurso não foi revisto pelo orador. 

O Sr. Costa Azevedo —Mas V. Ex. está 
fatiando pela terceira vez. 

O Sr. Ramiro Baucellos. —Eu sou o rela- 
tor da Commissão no assumpto. 

Senhores S. Ex. apresentou-nos ainda o 
argumento ad terrorem de que traçada a 
linha pelo paralleío de 7° 1' e alguns segun- 
dos, latitude admittida para as nascentes do 
Javary, nos arriscamos a perder povoados, 
villas e ata cidades. 

Senhores,aqui está o mappada Bolivia (mos- 
trando um mappa) e a fronteira traçada do 
Madeira, aos 10" 20', ao Javary, na vertente 
convencionada com o Peru de 7o 1'. Pois 
bem, quem vir esta linha traçada e procurar 
no rio Purús o que lia perto delia nestas 
condições, achará que a primeira povoação, 
a mais próxima é a povoação boliviana de 
Gibon, que ninguém é capaz de pretender 
que seja uma povoação brazileira. 

Eis aqui a que se reduz o argumento ad 
terrorem de que podemos perder até cidades 
do Amazonas que estão no rio Purús. 

Aqui está o mappa, e ponho ás ordens de 
quem quizer verificar que bem proximo da 
linha traçada, na supposição de que a fonte 
do Javary seja a 7" 1', não ha povoação al- 
guma brazileira. 

Não ha perigo algum, portanto, esse pe- 
rigo a que alludiu S. Ex. é todo phantas- 
tico; si a linha fosse traçada parailelamente 
ao 8" gráo de latitude deixaria, esta povoação 
de Gibon dentro dos limites brazileiros, o 
que não poderia ser aeceito pela Bolivia. 

Seja, porém, como fòr, senhores, em rela- 
ção a limites com a Bolivia, o Brazil tem 
deveres sagrados a cumprir, dos quaes a 
Commissão teve conhecimento, e é em vir- 
tude disto que peço ao Senado que approve 
a verba destinada á demarcação de limites 
tal qual está. 

Tenho concluído. 

O Sr. Costíi A-zevedo (pela or- 
dem)— Sr. Presidente, não sei si é possível 
responder ao honrado Senador, ainda mesmo 
não tratando de linha... 

O Sr. Ramiro Barcellos—Si for possível, 
peço a palavra depois do nobre Senador. 

O Sr. Presideete— Pela ordem, não pôde 
discutir a matéria. 

O Sr. Costa Azevedo—Estou perguntando 
a V. Ex. si posso faüar, não tratando da 
linha nem dos protocollos. 

Um Sr. Senador—V. Ex. falia para uma 
explicação pesioal. 

0 Sr. Costa Azevedo— Desejo saber si 
posso dar uma resposta para attender ao que 
S. Ex. disse sobre o que se guarda em re- 
serva dos collegas do Senado. 
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O Sr. Ramiro Barcellos—Sr. Presidente, 
peço a palavra para responder: é preciso que 
seja igual a justiça. 

O Sr. Presidente— Já disse que pela or- 
dem uão se pode discutir a matéria. 

O Sr. Costa Azevedo— Não estou, Sr. 
Presidente, com intenção de discutir o orça- 
mento das Relações Exteriores que faz parte 
da ordem do dia e que está em discussão : 
venbo apenas, dando uma explicação pessoal, 
mostrar a surpreza que me causou o quanto 
accrescentou o honrado Senador pelo Rio 
Grande de mysterioso em relação.... 

Um Sr . Senador— Isto não é explicação 
pessoal; Y. Ex. está discutindo a matéria. 

O Sr. Ramiro Barcellos— O honrado Se- 
nador está discutindo a matéria: eu hei de 
responder. 

O Sr, Costa Azevedo— Realmente, eu me 
reconheço aqui um grumete, muito pouco 
pratico ainda no serviço desta Casa. 

O Sr. Presidente—V. Ex. pediu a pala- 
vra para uma explicação pessoal... 

O Sr. Ramiro Barcellos—Mas a V. Ex. 
é que compete verificar si o nobre Senador 
está discutindo a matéria. 

O Sr. Presidente—S. Ex. sabe que não se 
pôde discutir a matéria, fallando pela ordem- 

O Sr. Costa Azevedo— O modo pelo qual 
se expressou o honrado Senador pelo Rio 
Grande... 

O Sr. Ramiro Barcellos—Relativamente 
á pessoa de V. Ex. ? Estou ouvindo e prom- 
pto a dar todas as explicações. 

O ^r. Costa Azevedo—... para fazer pe- 
sada a atmosphera da Casa... 

O Sr. Ramiro Barcellos—Si è com a 
Casa, não é com a pessoa de V. Ex. V. Ex. 
está dando explicições de sua pessoa, pro- 
cure, portanto, factos referentes á sua pes- 
soa. Si Y. Ex. pretende discutir contra o 
regimento, eu vou pedir ao Sr. Presidente 
para abusar igualmente. 

O Sr. Presidente—Eu não permittiria que 
se discutisse contra o regimento. 

O Sr. Costa Aezevedo—Muito bem ! 
O Senado está vendo per feitaraeute a mi- 

nha calma diante de uma accusação gravís- 
sima de que me estou defendendo, e vem a 
ser não ter eu. que estive na conferência, 
tanto tempo quanto foi possível conservar- 
me nella. não ter, com a lealdade que tenho 
tido timbre de manter sempre em minha 
vida, não ter de tal ou qual modo feito com- 
prehender ao Senado que actos gravíssimos, 
que expoz o Sr. Presidente da Republica por 

intermedie do seu secretario, actua^Y 
para que a emenda não fosse adoptada. 
dentemente.isto vem ferir a minha invi^ 
lidade política. I 

O Sr. Ramiro Barcellos—Não vae 
cousa alguma, pois V. Ex. retirou-se a» 
de acabar a conferência. 

O Sr. Costa Azevedo—Mas não me r^L 
tão cedo que não pudesse ouvir o que *• 
ouviu e que avoluma por tal fôrma que--' 

Um Sr. Senador—Está discutindo a ^ 
ferencia. 

O Sr. Costa Azevedo — Já vê V. EX. ^ 
não é questão de orçamento, ó questão 
conferência. rYlO 

O Sr . Ramiro Barcellos — Tambein 
é questão pessoal de V. Ex. 

O Sr. Costa Azevedo — E' difflcil ^ 
mente... 

O Sr. Ramiro Barcellos—E' difflcil 
do se quer ir contra o regimento da casa- 

O Sr. Costa Azevedo—E' difflcil 
nhar idéas, assoberbado pela força da 111 w 
ligencia do honrado Senador, e do seu Píe 

minio nesta Casa. 
Quero defender-me perante os meus pa 

O Sr. Ramiro Barcellos—Mas não P0 

discutir a matéria. 
O Sr. Costa Azevedo — O honrado P1^. 

dente já me teria chamado á ordem si eU 

tivesse fóra da ordem. ^ 
Quero dizer ao Senado que não quadro 

com a integridade do meu procedin1®^ 
occultar qualquer circurastancia de P0%a 
ração, e de ponderação tão grave qual aJL, 
se induz do que S. Ex. disse, para vir P0 

lhe que mantenha a emenda. « 
O Sr. Alberto Gonçalves—Mas o hon^fO 

Senador declarou que, quando o Sr. Mio1 

fallou, S. Ex. não estava presente. ^ 
O Sr. Costa Azevedo—E'justamente Pa

eli 
dizer que S. Ex. está enganado, porqh0 

estava presente. j 
O Sr. Ramiro Barcellos—Não àe^ 

que V. Ex. estava ou não estava. 9 

O Sr. Presidente—Desde que se a^u4iii) 
documento que nem na Commissão p00^ 
ser lidos, o honrado Senador que está c0 «í 
palavra comprehende que é melhor não f 
mais deste ponto. 

O Sr. Costa Azevedo—A' vista do es" $ 
circulo em que me colloca. menos V. 
que o honrado Senador, não tenho re® Jo 
sinão asseverar ao Senado que no Pl-AO 
ouvi, não ha nada que pudesse influirs jj. 
para convidar o Senado a manter a em01 
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i tnn(
SR- Ramiro Barcellos—E eu afflrmo o 

, ^trario. 

f^R. Presidente—Si os documentos não 
lidos, eu peço a V. Ex. que não con- 

Costa Azevedo — Senhores, quero 
liien},tna prova de que sei proceder cordata- 
% ' ol:)edecendo 'ás ordens que veem da tto.a' embora não me pareçam abonadas pelo 
«"Sento. 

Presidente—Não são ordens; é um 
'te que laço a V. Ex. 

j)re,sR. Costa Azevedo—Mas o Senado com- 
fp'6Dde que eu seria incapaz de vir cora- 

""etler os interesses do paiz. (Apoiados ) 
Ramiro Barcellos—V. Ex. pôde ter 

t0 boas intenções, mas estar errando. 
tle Costa Azevedo—Podia dizer o mesmo 

Ex., mas não digo. V. Ex. não erra 

tenho remedio sinão sentar-me; mas 
Itew-0 ao Sena,t0 l116 tirarei a limpo esta 
to» 0' r|ão aqui, porque a Mesa não m'o 
W^te.mas hei de tirar a limpo a questão, 
fjj "estruir qualquer impressão desagrada- 
lo'Ide a meu respeito possa pezar, em vista 
liJUe repetiu o honrado Senador; e o paiz 
íJ 6 conhecer cabalmente o que então occor- 

Ramiro Barcellos—Peço a palavra 
4 ordem. 

V, jjSr. Presidente—Eu dou a palavra a 
!c-, mas é somente pela ordem. 

íóp, SR. Ramiro Barcellos—Sim senhor, 
q "te pela ordem. 

lUo ^R- Presidente—V. Ex. comprehende 
4«ced 0ndo 0 boRrad0 Senador pelo Amazonas 
"ào 0 promptamente ao meu convite, para 
top.oontinuar naquelle terreno, não poderei 
ía, "ir que v. Ex. entre em matéria fóra 
o^g^áem. Tem V. Ex. a palavra pela 

| 
ISf. Ramiro Itarcellos (pela 

são quatro palavras apenas ; V.Ex. 
q "car tranquillo. 

bonrado Senador pelo Amazonas de- 
o" que iria tornar publico o facto a que 

tífAOferi, passado na Commissao. S. Ex. o 
Ite ^r sua inteira responsabilidade, por- 
^lDisCOmo membro da Commissão, só sou 
%ii P0r ter convidado o Ministro para 

conferência, o que levou o Ministro a 
(lOr, documentos da ordem daquelles a jArj cieri, quando convidado o honrado So- 
Istifl a prodiuzir os seus argumentos em cação da sua emenda. 

Si o honrado Senador se julga no direito 
de vir trazer a publico semelhante assumpto, 
S. Ex. assumirá toda a responsabilidade, e 
não a Commissão, nem o seu relator. 

O Sr. Costa Azevedo—Isso está claro. 

O Sr-. Severino 'Vioira — Não ó 
sem grande embaraço e receio que toma 
parte na questão sujeita. E o seu enleio 
cresce de ponto quando attenta para o facto 
de gyrar a discussão em redor de protocollos, 
cousa suspeita no momento actual, e que a 
muitos se afflgura mesmo contraria aos brios 
nacionaes. 

Não qner fazer praça de patriotismo, teme 
que, ainda em tão delicado assumpto, possa 
lhe ser applicavel orifão formulado pela phi- 
losophia popular: o louvor em bocca própria 
é vituperio. Entretanto, quererá sempre 
proceder de modo a que o seu patriotismo, 
virtude que reputa digna e alevantada, re- 
sulte dos próprios actos de sua vida publica. 

A questão suscitada pelo honrado Senador 
pelo Amazonas, reconhece-o, tem o mais ele- 
vado alcance, e accrescentarà que não com- 
prehende como ura Governo sério, em vez de 
mandar processar e punir o commissario bra- 
zileiro, que adoptou um ponto convencionado 
de preferencia a um ponto geographico, que 
existe infallivel e fatalmente, approvou um 
tão reprovado procedimento. Acredita que, 
quando para a execução do tratado se firmou 
o ponto, a que alluiiu o Sr. Senador pelo 
Amazonas, o termo lavrado pela Commissão 
mixta não pôde obrigar qualquer das partes, 
desde que se verifique a verdadeira nascente 
do Javary. Mas,parece que seja do protocollo 
de fevereiro, seja do outro, celebrado entre o 
Ministro do Exterior e o representante da 
Bolívia, o que resulta è—não se trata de tra- 
tado, mas de negociações provisórias, de ca- 
racter, por assim dizer, administrativo para 
o intuito de attender a grandes interesses. 
Ditos protocollos não teem absolutamente 
os eífeitos de tratados derogatorios daquelles 
em que estão fixados os verdadeiros e preci- 
sos pontos de limites entre o Brazil e Repu- 
blicas visinhas. 

Não acceita, pois, a emenda do Sr. Senador 
do Amazonas que, no conceito delle orador, 
nem satisfaz os próprios intuitos de seu au- 
tor. Explica os motivos desse asserto e ter- 
mina declarmdo que tomou a palavra para 
deixar registrada a razão do voto que pre- 
tende emittir e alfastar de si qualquer sus- 
peita menos patriótica. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

O Sr. Presidente diz que, tendo oi 
Sr. Senador Francisco Machado requerido a 
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retiraria da emenda que apresentou e foi ap- 
provada em 2a discussão, vae consultar o Se- 
nado a respeito. 

Consultado, o Senado consente na retirada 
da emenda. 

Procede-se á votação das emendas appro- 
vadas em 2a discussão. 

E'approvada a emenda do Sr. Quintino 
Bocayuva, restabelecendo a consignação para 
o Coní-ulado Geral em Genebra. 

E' rejeitada a emonda do Sr. Costa Azeve- 
do relativa ao credito da verba—Commissão 
de limites. 

E' a proposição, assim emendada, appro- 
vada em 3a discussão e, sendo adoptada, vae 
ser devolvida áCanwra dos Deputados, indo 
antes á Comissão de Redacção para redigir a 
emenda. 

Discussão única dos pareceres ns. 58 e 8G, 
do corrente anno, opinando pela rejeição do 
veto do Prefeito do Districto Federal á reso- 
lução do respectivo Conselho Municipal, que 
concede tres loterias de mil contos de réis,cada 
uma, á Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Candelaria, como administradora do Hos- 
pital dos Lazaros e do faturo Asylo Gonçal- 
ves de Araújo e mantenedora da Repartição 
de Caridade para auxilio dessas instituições. 

Contimia a discussão dos pareceres. 

O Sr. Benedicto JLeite— Não 
era intuito seu tomar parte na discussão do 
parecer, quo prende, neste memento, a at- 
tenção do Senado. A animação, porém, que o 
debate tem assumido, os apartes trocados en- 
tre si e vários oradores, collocam-no em a 
stricta conjunctura de vir á tribuna dar os 
motiyos de seu voto em favor do veto do Pre- 
feito do Districto Federal. Affasta-se, pois, do 
procedimento que tivera em o anno passado, 
quando discutia-se na Gamara dos Depu- 
tados, de que era membro, idêntico projecto 
e que foi vetado pelo Presidente da Republi- 
ca. Guardou silencio,então, mas votou, como 
pretende votar agora, mantendo desfarte a 
mesma coherencia. 

Não é para admirar a extensão e largueza 
do presente debate. Não se agita nelle a sim- 
ples concessão de loterias, mas a grave ques- 
tão da liberdade espiritual, a que interessa ás 
relações do Estado com a Igreja. E', pois, 
esse o assumpto mais importante que ha oo- 
cupado a attenção do Senado nesta sessão. 

O honrado senador pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Quintino Bocayuva, levantou, á propó- 
sito, uma preliminar de summa gravidade. 
Contestou S. Ex. a competência do Conselho 
Municipal para conceder loterias. O orador 
está de accordo com esse principio, ainda que 
o haja contestado a palavra autorisada do 
illustre Senador por Sergipe, e acredita que 

um só poder ha no paiz com a compe^8 

para tanto, e esse é o Congresso Nacional- . 
O § Ia do art. 72 da Constituição 

que ninguém pôde ser obrigado a faz;er.j(- 
deixar de fazer alguma cousa senão em :0 
íudedalei. Ora, o jogo é uma manife3'1. ^ 
da actividade individual, e si ha disp05 ^ 
de lei prohibindo-lhe o exercício, si o P (/ 
publico tem competência para fazel-o. V i, 
gunta-se, á qual dos poderes públicos ,e, 
essa competência ? Quem legisla sobre ,!1' 
ria desta natureza? Seguramente, è o 
gresso Nacional e só nelle se deve cqnce11 

a competência para tratar da especie. ^ «• 
Os princípios firmados, ou direitos rec0 -,,, 

cidos na Constituição não podem ser 163 

gidos pelos Congressos Estaduaes. O 
não conhece artigo da Constituição, que ' fi(p 
rise a restricção da liberdade por Par pjei- 
congressos estaduaes e das camaras 
paes. As restricções a que alludem 1115 

apartes, teem sido decretadas por abnsr- jj 
O orador trata -Ia organisação do . .d» 

Federal, que differe muito da oígan18 .j 
das municipalidades dos Estados, e t® 
suas attribuições limitadas. ^ 

Refere-se ao projecto votado no anno f 
sado pelo Congresso.ooncedendo loterias 
a irmandade da Candelaria, e que foi v® ^ 
pelo honrado Presidente da,Republica: 
que, não tendo sido rejeitado o veto, o ^o' 
que o Congresso reconheceu a inconstd 
nalidade da concessão. 

Com um tal precedente, pergunta oy' uc 
póde se admittir a mesma concessão toj 
Conselho Municipal? Não ha a menor oy m 
de que são idênticos os prçjectos.e,entrei ,, 
está firmado pelo Congresso Federei 
concessão do loterias a irmandades rei'» 
é inconstitucional. fof' 

O orador entra no exame do parecm . e 
mulado pelo honrado Senador por Serí?'^ 
nota que a interpretação ahi dada á pal 

subvenção fere o art. 7° da Constituição ei)' 
prohibe toda a relação de alliança e " 8 

dencia com qualquer religião. ^ 
A este respeito, faz o orador consideN1'^»- 

mostrando que a Constituição Federa' jjio 
helece plena liberdade espiritual, seffl ^ 
a nenhum culto; e dando a hora, interi'1 gj 
o seu discurso, ficando com a palavra v 
com-Iuil-o na sessão seguinte. ^ 

Fica a discussão adiada pela hora, 
nuando com a palavra o Sr. Benedicto n ^ 

O Sr. Presidente designa para ord®111 

dia da seguinte sessão : ^ 
Continuação da discussão única do3, 

ceres ns. 58 e 86, do corrente anno, op1''^!-' 
pela rejeição do veto do Prefeito do 
Federal à resolução do respectivo C0" jji' 
Municipal que concede tres loterias 
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^ ^tos, caja á Irmandade do Santíssimo 
/«'ainento da Candelaria, como administra- , ^ do Hospital dos Lazaros o do futuro 
bp-'lo Gonçalves Araújo e mantenedora da 
i„ Partição de Caridade para auxilio dessas 
'^tuições; 

discussão do projecto do Senado, n.4, de 
j.a6. que regula o modo pelo qual serão fei- 
js as eleições fedoraes de Deputados,Senado- 
u?' Presidente e Vice-presidente da Repu- 
wCa' quando se der o caso previsto no § 2° do 
IgMSda lei n. 35, de 26 de janeiro de 

J 
dita do projecto do Senado, n. 42, de 

* ?> que manda approvar provisoriamente o 
qjecto do Codigo Civil redigido em cumpri- ento do decreto de 15 de julho de 1890 ; 

|JP discussão da proposição da Gamara dos 
pitados, n. 17, do 1896, autorisando o 
oaer Executivo a conceder ao 2° offlcial da 

/"hinistração dos Correios da Capital Fe. 
j João Cavalcanti de Araújo, um anno 
si, llcença com ordenado para tratamento de Ua saúde; 
j discussão única do parecer n. 97, de 19.96, 

Commissões de Justiça o Legislação e de 
Jianças, opinando que seja indeferida a pe- 

em que Domingos Francisco Leite, Io es- 
, 'PtUíario da Alfandoga do Pará, allegando 
fjsido aposentado sem que o pedisse, nem 
riife invalido, pede a sua reintegração no 

Xo cargo. 
discussão única dos pareceres; 

(, ^•98, de 1896, da Commissão de Marinha o 
te, ra' indeferindo o requerimento do alfe- 
jA^raduado do exercito Christiano Fontes, 
„ ainào ser reformado na effectividade da- 

posto. 
qj1- 99, de 1896, da Commissão de Marinha e 

'Ta, indeferindo osx-equerimentos dos ex- 
em commissão João Tavares Bastos e 

0
aizda França e Oliveira, reclamando contra 

ij,-0"! do Governo que os dispensou da com- 
(ijiSsao em que se achavam e em que tinham 
L„0 confirmados por decreto de 3 do novem- 

0 1894. 

>,JjCvanta-se a sessão ás 4 horas e cinco mi- 
tos da tarde. 

84a SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel Victorino 

SUMMARIO—Abertura da sessão — Leitura e 
approvação da acta da sessão anterior — Ex- 
pediente— Parecer — Discurso do Sr. Costa 
Azevedo — Observações do Sr. Presidente — 
Requerimento verbal do Sr. Almeida Barreto — 
Votação c requerimento — Ordem do dia — 
Discussão dos pareceres ns. 58 e 68, de 1896 — 
Discursos dos Sr, Benedicto Leite e Coelho 
e Campos — Encerramento da discussão 
— Votação nominal dos pareceres — 2a dis- 
cussão do projecto n. 4. de 1896 — Requeri- 
mento verbal do Sr. Pires Ferreira — Chamada 
— Proseguimento da discussão do projecto — 
Discussão dos Srs. Q. Bocayuva e Virgílio 
Damasio — Adiamento da discussão —Ordem 
do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Raulino Horn, Francisco Machado, 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
mont, Manoel Barata, João Pedro, Benedicto 
Leite, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodri- 
gues, João Cordeiro, Almino Affonso, José 
Bernardo, Oliveira Galvão, Ahdon, Milanez, 
Almeida Barreto, João Neiva Rosa e Silva, 
João Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiti- 
cica, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, 
Rosa Júnior, Coelho e Campos, Severino Vi- 
eira, Virgílio Damazio, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Quintino Bocayuva, Lopes Tro- 
vão, E. Wandenkolk, Thomaz Delfino, Gon- 
çalves Chaves, Fernando Lobo,Paula e Souza, 
Moraes Barros, Bernardino de Campos, Leo- 
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza, Aqui- 
Jino do Amaral, Vicente Machado, Arthur 
Abreu, Gustavo Richard, Júlio Frota,Ramiro 
Barcellos e Pinheiro Machado (52). 

Deixara de comparecer, com causa parti- 
cipada, os Srs. Gomes de Castro, Nogueira 
Accioly, Joaquim Pernambuco, Eugênio 
Amorim, Caiado, Generoso Ponce, Joaquim 
Murtinho, Esteves Junior(8); e, sem ella, 
os Srs. Ruy Barbosa, Lapér, (2). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do 1° Secretario da Gamara dos De- 
tados, de 26 do corrente mez, enviando, para 
os fins convenientes, um dos Autographos, 
devolvidos áquella Gamara, da Resolução do 
Congresso Nacional que fixa o dia da eleição 
ordinária para os cargos de Deputados e Se- 
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nadores do Congresso Nacional e que foi 
sanccionada.—Archive-se, 

O Sn. 2o Secretario lê e fica sobre a Mesa 
para ser discutido na sessão seguinte, depois 
de publicado no Diário do Conaresso, o se- 
guinte 

PARECER 

N. 110 — 1896 

Redacção final da emenda do Senado à pro- 
posição n. 19, de 1890, da Gamara dos De- 
putados, que fixa a despeza do Ministorio das 
Relações Exteriores para o exercício de 
1897. 

Ao n. 2 — Restabeleça-se a consignação 
para o Consulado Geral de Genebra. 

Sala das Commissões, 27 de agosto de 1896, 
Gil\Goulart. — J. S. Rego Mello.— Manoel 
Barata. 

O Sr. Costa. Azevedo — Sr. 
Presidente, não posso recordar-me, tal é a 
antigüidade, da data de um projecto, que ofle- 
reci á consideração da Casa, relativo ao Su- 
premo Tribunal Militar. Evidentemente, pelo 
tempo já decorrido, tenho permissão, em ob- 
servância ao Regimento, para pedir á Mesa 
que se digne tomar na devida conta esta 
reclamação, para que o projecto entre em 
ordem do dia, pois, julgo que é um projecto 
que attende aos interesses do serviço publico, 
e muito especialmente aos do mesmo Tri- 
bunal. 

O Sr. Presàdente — O projecto a 
que o nobre Senador allude ô o que regula 
os vencimentos dos ministros do Supremo 
Tribundl Militar. O projecto foi offerecido 
pelo nobre Senador e outros, em 5 de outu- 
bro do anuo passado. Foi approvado em Ia 

discussão e remettido às Commissões de Ma- 
rinha e Guerra e Finanças. A Commissão de 
Marinha e Guerra interpoz parecer, depois 
do que foi o projecto entregue a um dos 
membros da Commissão de Finanças,que ainda 
não apresentou parecer. 

O Sr. Costa Azevedo—Por isso peço a pro- 
tecção da Mesa. 

O Sr. Presidente — Não ha ainda tempo 
para exigir-se da Commissão de Finanças a 
apresentação do parecer, visto que o projecto 
só lhe foi entregue a 24 de agosto, dia em 
que a Commissão de Marinha e Guerra in- 
terpoz o seu parecer. 

O Sr. Costa Azevedo — V. Ex. compre- 
hende que eu não podia saber isso. 

O Sr. Presidente—A Commissão de Finan- 
ças terá noticia da reclamação do nobre Se- 
nador, e procurará attendel-a. 

O Sr. Almeida, Oarreto (í"^ 
oz-rfei/í)—Sr. Presidente, parecia-me que e 
nobre Senador por Amazonas pedira par'a.<l,0 
fosse incluído na ordem do dia o proje" 
n. 14... 

O Sr. Presidente—Não, senhor. 
O Sr. Almeida Barreto—... mas, Pe'^ 

explicações do Y. Ex., vejo que o pedid0 ^ 
S. Ex. se refere a outro projecto, sobr6. 
qual a Commissão de Marinha e Guerra fL 
parecer ha dias, depois do que foi reraeta1' 
á Commissão de Finanças. ,i.e 

Agora venho pedir a V. Ex. que con?1» 
o Senado sobre se permitte que entre a,, 
ordem dia o projecto n. 14, que está ha 
de 15 dias na Commissão de Legislação e Ju 

tiça, sem que esta tenha interposto seu P 
recer. 

O Sr. Presidente—O projecto * 
que o nobre Senador se refere dispõe so" 
incompatibilidades e accumulações de servi? 
dos membros do Supremo Tribunal 
O projecto foi remettido á Commissão • 
Legislação e Justiça no dia 10 do correiU ' 
Como já deccorreu o prazo regimental, v g 
consultar o Senado sobre si entende qu® 
projecto pôde ser incluído na ordem do oi' 
independente de parecer. 

Consultado, o Senado resolve aílirmatiTa 

mente. 

ORDEM DO DIA 

og, 
Discussão única dos pareceres ns. 58 f "L 

do corrente anno, opinando pela rejeiça0 

veto do Prefeito do Districto Federal á r®s 8 
lução do respectivo Conselho Municipal, 1 
concede tres loterias de mil contos de réis ca 
uma á Irmandande do Santíssimo SacV 
mento da Candelaria, como administrado' 
do Hospital dos Lazaros e do futuro ASJ 
Gonçalves de Araújo e mantenedora da b 
partição de Caridade, para auxilio dessas' 
stituições. 

Continuam em discussão. 

O Si*. ESenecIicto S.eit© na 
anterior, combatendo o parecer em discussa ' 
occupou-se principalmente da questão Pre

t0 
minar, levantada pelo illustre representa" 
do Rio de Janeiro, relativa á competência 
Districto Federal para a concessão do ioteriw! 
manifestando-se de perfeito aceordo com S-b ' 

Ojogoéuma manifestação da liberdade' 
dividual, garantida pela Constituição— 
quer resolução contraria á essa liberdade 
pode ser tomada pelo poder competente pa ^ 
fazer leis de caracter penal. Respondendo 
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J111 aparte,mostra como procederam os juizes 
questão recente das meretrizes. São as 

°|?3embléas dos Estados, são as camaras rau- 
Jl^ipaes que teem competência para impor 
f^nas. O Consellio do Districto Federal tem 

■ja competência restringida na lei de orga- 
Jasação feita pelo Congresso Nacional e essa 
®,ao lhe dá competência para conceder lote- 
t,
las. Si os Estados e as Camaras Municipaes 

'lverem competência para conceder loterias, 
;0lü que direito o Congresso Federal poderá 
Wohibir taes concessões 1 Os direitos indivi- 
'}Uaes não podem absolutamente ser limita- 
rá8 por disposições de congressos estadoaes e 
^uito menos de camaras municipaes. Os di- 
eitos individuaes, em uma sociedade orga- 

aizada, não são garantidos por um pacto fun- 
aniental, elles já existiam antes das Con- 
•uuiçõeg que apenas são feitas para limitar 
8 Poderes dos governantes ; a proposito, ci- 

^audo Cooley, refere-se á Constituição dos 
fiados Unidos. Entende, segundo a accepção 
Ij116 o illustre relator do parecer dá á pala- 
7ra subvenção, de que trata o texto consti- 
acu)nal, ella não pôde entre nós ter appli- 

jpÇao depois da separação da Igreja e do 
jpado. Diz que relativamente á religião não 

parallelo algum entre as Constituições 
a2s Estados Unidos e a do Brazil —a primeira 
«ao cogitou disso, deixando aos Estados a 
^l6na liberdade ; a do Brazil não somente 
aao acceitou religião alguma como determi- 
'°u qne nenhuma alliança poderia haver 
htre os poderes públicos e a ordem espiri- 
tai- Estuda detalhadamente as duas Consti- 
uiÇões sobre o ponto de vista religioso. 

, Não colhem os exemplos invocados pelos 
«ourados Senadores por Sergipe o pela Bahia: 
o Primeiro com relação aos Estades Unidos 
2°, Norte e o segundo com referencia á 
^Uissa. 

Em ambos os paizes citados o principio da 
8Paração da Egreja e do Estado não attingiu 

. desenvolvimento amplo, completo e abso- 
J-Kqual elle existe consagrado em a Con- 
utuição Brazileira. 

> Eara demonstral-o basta simplesmente re- 
^ trechos de Carlier, Adam e outros escri- 
• 'ures, que confirmam esta asserção. 
t O orador lê eífectivãmente os trechos a que 
lejUalludido. 
j Não ha paridade entre a legislação dos 
f 0Us paizes e a do Brazil, assim que é mani- 
esto que na Suissa subsiste plena liberdade 
r*ra cada Cantão de adoptar a religião que 
ae convier, sendo certo, por outro lado, que 

e° Governo assiste a faculdade de regular a 
Aterioridade dos cultos. 

v Quanto ao Brazil, é preciso interpretar o 
^rdadeiro principio da Constituição Federal, 

yjUco importando que prevaleçam contra 
1Ie. ou que se busque fazer prevalecer um 

ou outro facto abusivo, acontecido em um ou 
outro Estado. 

O que é evidente é que factos não valem 
contra princípios, mesmo quando provindos 
dos poderes públicos. 

Quanto ao projecto em discussão, não ha 
duvidar, elle não representa sinão a repro- 
ducção do que já foi vetado pelo Presidente 
da Republica. 

A irmandade da Candelaria quer terminar 
a construcção do seu grandioso templo com o 
producto das loterias solicitadas. 

Ora, nem parece justo, nem mesmo conve- 
niente que a irmandade insista em seu pe- 
dido. 

Ella não deve approveitar-se do lucro de 
jogos illicitos. 

A religião catholica é bastante forte no 
paiz para dispensar auxilies de tal natureza. 

Conviria antes á irmandade recorrer á 
crença, ao fervor catholico de seus adeptos 
para fim tão nobre, qual a reconstrucção de 
um de seus templos. 

O Sr. Coelho © Campos declara 
que, sem embargo de considerar o parecer ' 
suflicientemento discutido, tomará a palavra 
para combater princípios, doutrinas e con- 
clusões que não lhe parecem justas e que 
foram emittidas pelo honrado Senador que o 
precedeu na tribuna. 

Respondendo particularmente a esse orador, 
observa novamente que si os Estados teem 
todos os poderes não prohibidos por clausula 
expressa da Constituição, e si esta não prohi- 
biu loterias, não è razoavel pretender que as 
suas assembléas não se achem de posse da fa- 
culdade de autorisar aquellas. A prova mais 
segura de que o principio é verdadeiro .consiste 
na existência de antigas loterias de províncias 
ao tempo do Império e modernamente na sub- 
sistência de taxas cobraveis pela União sobre 
as loterias dos Estados. Demais, não ó mani- 
festo que as Camaras Municipaes prohibem o 
jogo, estabelecem multas sobre elle e o regu- 
larisam ? 

A lei não pretendeu jámais extinguir as 
loterias, apenas regularisou-as,. e, para que 
não occorressem abusos, prohibiu que fossem 
ellas feitas por particulares. A lei não ex- 
cluiu dos Conselhos Municipaes a faculdade 
de crear loterias, antes, concedeu-lhes esse 
direito implicitamente, desde que lhes impoz 
a obrigação de regular e estabelecer a Assis- 
tência Publica. 

Posta de lado esta questão, cumpre lembrar 
ao Senado que só lhe compete conhecer no 
caso sujeito, da constitucionalidade ou legiti- 
midade da disposição, restricções, ou veto. 

Foram as duas Commissões do Senado ac- 
cordes emjieclarar que o projecto não fere a 
Constituição. O orador, pois, não está só,nem 
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falia em nome de sua fé religiosa,poisque, no 
recinto em que se acba tem o sagrado dever 
de não sacrificar por circumstancia alguma 
os preceitos da lei fundamental do paiz. 

Não se trata aqui de sentença, nem de di- 
recto auxilio ao culto catholieo. 

A questão principal é esta que o estado 
não subvenciona a irmandades religiosas ; 
mas anima o desenvolvimento da religião e 
do ensino. 

O orador faz considerações no sentido de 
mostrar que o veto seria legitimo em ordem 
a impedir uma concessão que tivesse por 
fim augmentar ou desenvolver o culto ; mas 
mostra que o estado tem todo o interesse 
nesse desenvolvimento, e o deve animar. 

Soccorre-se em sustentação de suas idéas 
de Jules Simon e Laveieye, lendo as suas 
opiniões a respeito, e concluindo com o se- 
gundo que — o sentimento religioso è neces- 
sário á Republica mais do que á monarchia, 
porque os costumes são condição da liberdade, 
e sem religião não ha costumes. 

Responde ao nobre senador pelo Maranhão 
que considerou um erro todas as concessões 
e dispensa de direitos em favor da edificação 
de templos e de estabelecimentos de caridade, 
mostrando que em parte alguma a probibi- 
ção se estende a taes estabelecimentos, aos 
de caridade e aos de ensino, e que só o radi- 
calismo quer impor aos povos, que não têem 
religião do estado, que não tenham também 
a idéa de um Deus. 

Mas o ridicalismo pode discutir, pôde dizer 
muita cousa, verdade ou mentira ; porém 
não ha de vencer n'este paiz, porque não 
governa aqui nem ha de governar. 

Ninguém mais pedindo a palavra encerra-se 
a discussão. 

E' annunciada a votação. 

O Sr- Pires Ferreira, [pela, or- 
dem) requer que a votação seja nominal. 

Posto a votos é approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente diz que vae-se 
proceder a chamada para a votação nominal, 
devendo responder sim os Srs. Senadores que 
approvarem o veto e não os que votarem em 
sentido contrario. 

Procede-sé ã chamada e respondem sim os 
Srs. Antonio Baena, Manoel Barata, Bene- 
dicto Leite, Pires Ferreira, João Cordeiro, 
Rosa e Silva, Quintino Bocayuva, Thpmaz 
Delfino, Fernando Lobo, Paula Souza, Moraes 
Barros, Bernardino de Campos, Leopoldo de 
Bulhões, Joaquim de Souza, Júlio Frota, Ra- 
miro Barcellos e Pinheiro Machado (17), e 
■não os Srs. Francisco Machado, Costa Aze- 
vedo, Cruz, J. Catunda, Almino Affonso, José 
Bernardo, Abdon Milanez, Almeida Barreto, 

João Neiva, João Barbalho, Rego Mello, Led® 
e Oiticica. Messias de Gusmão, Leandro Ma' 
ciei, Coelho e Campos, Virgílio Damasio, ÇO" 
mingos Vicente Gil Goulart, Lopes TrovaG 
E. "VVandenkolk, Gonçalves Chaves, Aqu1' 
lino do Amaral, Vicente Machado, Arthu" 
Abreu, Alberto Gonçalves e Gustavo R1' 
chard (26). 

O Sr. Presidento declara que 0 

veto foi rejeitado por 26 votos contra I7i 6 

que a resolução a que se refere vae ser d®' 
volvida ao prefeito com a communicação d® 
occorrido. 

2» discussão do projecto do Senado n. ^ 
de 1896, que regula o modo pelo qual ser»® 
feitas as eleições federaes de Deputados, Sena* 
dores, Presidente e Vice-Presidente da R''pd' 
blica, quando se der o caso previsto no § jt 
do art. 43 da lei n. 35, de 26 de janeiro d® 
1892. 

Entra em discussão com o parecer fa^ 
ravel da Commissão de Justiça e LeglS' 
lação. 

O Sr. Pix^es Ferreira — Sr. P1"®' 
sidento, a matéria deste projecto é impo1]' 
tante. A Commissão do Marinha e Guerf3, 

tem sido sobrecarregada de muito trabalh®' 
de maneira que não tenho tido tempo " 
estudar o projecto em discussão; por isS 

tomo a liberdade de requerer á Mesa qua u? 
envie o projecto, e ao Senado que me conced 
oito dias para estudal-o, adiando, por es- 
prazo, a discussão. 

O Sr. Virgílio Damazio dá um aparte. 
O Sr. Pires Ferreira— Não é uma pr0' 

tellação. 
O Sr. Virgílio Damazio — Estou ostra' 

nhando que um Senador peça á Mesa clu 

lhe mande um projecto para estudar. 
O Sr. Pires Ferreira— E' uma qucstá® 

de consciência. Eu não estou disposto a vota 
aqui de cruz. O regimento faculta-me eSt 

direito. 
Si não esfou com o regimento, V. Ex., Sr- 

Presidente, terá a bondade de dizer-me. 
O Sr. Presidente— V. Ex. pôde requer®1; 

o adiamento da discussão, mas não pôde r®' 
querer que o Senado lhe mande um proje®1 

para ser objecto do estudo seu. 
O Sr. Pires Ferreira — E' que me IIa' 

receu que alguns nobres Senadores a® 
tinham entendido bem o que eu requerrp 
0 que eu desejo é que o projecto seja retira® 
da discussão por oito dias; e ó neste senti® 
que faço o meu requerimento. 
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O Sr. I»residento —0 Sr. Senador 
'res Ferreira fez um requerimento verbal de 

ibamento de iliscussão por oito dias. Na 
t
0riBa do regimento esses requerimentos não 

discussão ; vai-se pois proceder á vo- 

j si não houver numero, o requerimento 
prejudicado, e a discussão prosegue, na {orma do art. 149. 

v Annunciada' a votação do requerimento 
®rbal do Sr. Pires Ferreira e verificando-se 

.ao haver numero para votar-se, procede-se 
cfiamada dos Srs. Senadores que compare- 

trram á sessão (52) e deixam de responder os 
/s- Manoel de Queiroz, Joaquim Sarmento, 
sulino Horn e Coelho Rodrigues, que com- 

unicaram á Mesa que se retiravam por mo- 
jvn justificável, os Srs. Antonio Baena, 
Air c':lermont' Cruz, João Cordeiro, Almino 
A}íonso, Oliveira Galvão, Abdon Milanez, 
i'jneida Barreto, Rosa e Silva, João Bar- 
j, 'no, Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, 

Júnior, Coelho e Campos, Eduardo Wan- 
-nkolk, Bernardino de Campos, Gustavo Ri- 
'ard e Pinheiro Machado, que não fizeram 
'"niunicação alguma (22). 

i ^ Sr. Presidente declara que, não 
."■"endo numero, fica, na fôrma do regi- 
l^nto, prejudicado o requerimento e con- 

portanto, a discussão interrompida. 

1 ^ Sr. Quintino Bocaynva é 
ail^do á tribuna pela importância do as- 

a botará contra o projecto em discussão, 
, severando ao sou illustre autor que rende 
j 'henagem aos intuitos nobilissimos, que o 

"■nam a apresontal-o. 
uj^nnedita que, bom longe das generosas in- 
Ms do nobre Senador pela Bahia, o re- 
t fiado da acceitação do seu projecto seria 
d .Zer, em vez de um elemento para a ver- 
t "e da eleição, mais um elemento de per- 

''nação para todo o processo eleitoral. 
^ orador está convencido de que ó um 
fAPenho de honra, e deve ser um compro- 
PüKr S;loradp para todos os legisladores re- ^.Micanos assegurar do melhor modo, e por 
cçdas as formas possíveis, a verdade e a sin- 
Èj^dade na expressão do voto politico do 

realmente a base angular de todo o 
(i -ouia republicano, e esta ó a condição 
Gq3, Pela qual o regimen representativo do 
hh

Verno pode ser mantido em toda a sua Vllpeza. 
P^Jecto está formulado em termos tão 

aparentemente innocentes, que causará es- 

tranheza o largo e animado debate, que de 
certo provocará. 

Trata-se de transportar para o processo 
eleitoral federal a disposição contida no pro- 
cesso peculiar da eleição do Districto Faderal; 
é a revogação do § 2" do art. 43 da lei que 
regula as eleições federaes, e que o orador 
lê. 

Essa revogação importa, em sua opinião, 
em uma fonte de perturbações para o pro- 
cesso eleitoral e principalmente para o vi- 
ciamento das urnas. 

O orador refere-se á disposição de animo 
com que os partidos políticos costumam en- 
tregar-se aos abusos, que nem a educação 
política nem a lei teem conseguido modificar, 
e diz que, approvado o projecto, não haverá 
mais uma eleição regular em nenhum Es- 
tado. havendo duplicatas de mesas, e tor- 
nando-se a eleição uma cousa impossível. 

Lembrando o que occorreu quando foi pro- 
posta a responsabilidade da junta apuradora 
que, com desprezo da lei, havia tentado 
violar a expressão da legitima vontade dos 
eleitores em uma eleição senatorial da Bahia, 
diz que aos legisladores cabe a responsabili- 
dade da não execução da lei; sendo impos- 
sível uma lei preventiva para cada delicto 
praticado nas eleições. 

Refere-se a uma nova organisação da lei 
eleitoral, que está sendo elaborada na Ga- 
mara dos Srs. Deputados, e que será apre- 
sentada ainda ne-ta sessão, e ach > inconve- 
niente que o projecto venha interpor-se, 
embaraçando, em vez de servir á causa pela 
qual se empenha o nobre Senador pela Bahia, 
ao qual pede, que, por sua própria iniciativa, 
obtenha do Senado o adiamento da dis- 
cussão. 

Não se empenhará desde já em ura debate 
mais aprofundado do assumpto, porque es- 
pera que terá occasião de explanar mais de- 
moradamente suas opiniões a respeito do 
processo eleitoral até hoje seguido, e que 
precisa ser retocado, era muitos pontos. 

Essa reforma ó questão que interessa fun- 
damentalmente o nosso regimen; pois no mo- 
mento em que, por causas que são extranhas 
seguramente à influencia, ás intenções e á 
vontade dos legisladores, a sociedade brasi- 
leira parece combalida por um verdadeiro 
temporal de indisciplina, de dissidências, de 
dissensões de toda a ordem, é necessário que 
ao menos o Congresso da Republica conserve 
o prestigio e autoridade moral precisos, para 
servir de ponto de apoio, de ponto de con- 
centração a todas as vontades sinceras, a 
todas as cooperações leaes em bem da Repu- 
blica. 

Depois de outras considerações, renova o 
pedido de adiamento, que fez ao nobre Sena- 
dor, autor do projecto. 
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O Sr. Virgílio Damasio pro- 
nunciou um discurso que publicaremos de- 
pois. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. S^residonte designa para a 
ordem do dia da sessão seguinte: 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 4, de 1896, que regula o modo 
pelo qual serão feitas as eleições federaes de 
Deputados, Senadores, Presidente e Yice- 
Presidente da Republica, quando se der o 
caso previsto no § 2° do art. 43 da lei n. 35, 
de 26 de Janeiro de 1892; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 42, 
de 1893, que manda approvar provisoria- 
mente o projecto do Codigo Civil redigido em 
cumprimento do decreto de 15 de julho 
de 1890 ; 

2l discussão do projecto do Senado n. 14, 
de 1896, incompatibilisando os membros do 
Supremo Tribunal Militar para o exercício de 
outras quaesquer íuncções remuneradas; 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 17, de 1896, autorisando o 
Poder Executivo a conceder ao 2° ofíicial da 
Administração dos Correios da Capital Fe- 
deral, João Cavalcanti de Araújo, um anno 
de licença, com o ordenado, para tratamento 
de sua saúde ; 

Discussão única dos pareceres: 
N. 97, de 1896, das Commissões de Justiça 

e Legislação e de Finanças, opinando que 
seja indeferida a petição em que Domingos 
Francisco Leite, 1° escripturario da Alfân- 
dega do Pará, allegando ter sido aposentado 
sem que o pedisse, nem fosse invalido, pede 
a sua reintegração no dito cargo ; 

N. 98, de 1896, da Commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo o requerimento do 
alferes graduado do exercito Christiano 
Pontes, pedindo ser reformado na effectivi- 
dade daquelle posto; 

N. 99, de 1896, da Commissão de Marinha 
e Guerra, indeferindo os requerimentos dos 
ex-alferes em commissão João Tavares Bas- 
tos e Luiz da França e Oliveira, reclamando 
contra o acto do Governo que os dispensou 
da commissão em que se achavam e em que 
tinham sido confirmados por decreto de 3 de 
novembro de 1894; 

N. 107, de 1896, da Commissão de Justiça e 
Legislação, opinando que não ha que deferir 
a petição em que o bacharel Umbelino de 
Souza Marinho, juiz de direito nomeado em 
1882, aproveitado como desembargador em 
1893, no Estado de Santa Catharina, e desti- 
tuído deste cargo em 1894 pelo Governador 

DO SENADO 
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então nomeado para aquelle Estado Pel" 
Vice-Presidente da Republica, requer que 

desde a data de sua destituição lhe seja® 
abonados os vencimentos de juiz de direi® 
por força do art. 6° disposições transitória 
da Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tardo ■ 

85a SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência dos Srs. J. Catunda (Io 

rio) e Manoel de Queiroz { Yice-P^1 

dente 

SUMMARIO — Abertura da sessão —Leitura ^ 
acta — Declaração de voto do Sr. Justo 
raont — Approvação da acta— Expediente ^ 
Pareceres — Apoi_amento de projeclos de lel,} 
Discussão e votação da redacçâo da ai 
do Senado á proposição da Gamara, n. 1®' j 
1896 — Discurso do_Sr. Rosae Silva —^^ao. 
do dia —21 discussão do projecto do SenajV 
n. 4, de 1896—Discursos dos Srs. Thomaz 
fino e Severino Vieira — Apoiamento da enj® 
da deste senhor—Discurso do Sr. Virgili0 

masio — Adiamento da discussão —Ordem 
dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando Pfh 
sentes os Srs. Senadores J. Catunda, Alb® 
Gonçalves, Joaquim Sarmento, Raulino HoLj 
Francisco Machado, Costa Azevedo, Antdl 
Baena, Justo Chermoní, João Pedro, Bei® 
cto Leite, Pires Ferreira, Cruz, João CordeV ' 
José Bernardo, Oliveira Galvão, Abdon M1, 0 
nez, Almeida Barreto, Rosa e Silva, Lea® 
Maciel, Rosa Júnior, Coelho e Campos, Sfv 
rino Vieira, Virgílio Damazio, Domingos h 
cente, Quintino Bocayuva, Lopes Troçjj 
Thomaz Dclfino, Gonçalves Chaves, Ferna® 
Lobo, Paula Souza, Moraes Barros, Berf® . 
dino de Campos, Leopoldo de Bulhões, ^i- 
quim de Souza, Aquilino do Amaral. „v 
cente Machado, Arthur Abreu, Gustavo 1 c 
chard, Júlio Frota, Ramiro Barcello3 

Pinheiro Machado (41). LI 
E' lida e posta em discussão a acta 

sessão anterior. 
Vem á Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

Declaro que si estivesse presente á se^,. 
de hontem, votaria a favor do veto d0Jígfl' 
feito Municipal e contra o parecer da ^ 
missão de Legislação. ^ 

Sala das sessões, 28 de agosto de l^®' 
Justo Chermont, 
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®'approvada a acta. 
i,"0mpai'eoem, durante a sessão, os Srs. 

de Queiroz, Leite e Oíticica e Gil 0lilart (3). 
j fixara de comparecer, com causa partici- 
^a. os Srs. Gomes de Castro, Coelho Rodri- 
Pp!8, Nogueira Accioly, João Neiva, Joaquim 
rj^

narahuco, João Barbalho, Eugênio Amo- 
jj®' E. Wandenkolk, Caiado, Generoso 
(]Sce. Joaquim Murtinho e Estoves Júnior 

sem ella, os Srs. Manoel Barata, 
^Jüno Affonso, Rego Mello, Messias de Gus- 
^ Ruy Barbosa e Lapér (6). 

1° secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofíicio do Ministério da Guerra, de 25 do 
(|J

ente mez,transmittindo a Mensagem com 
ij ® o j Sr. Presidente da Republica, 1'espon- 
L^oáque lhe fora dirigida em 31 do mez 
tia lí Pe(^ndo informações sobre a permanen- do Tenente pharmaoeutico do Exercito. 
. yrtiundo de Vasconcellos, no exercício do 
tl0 de Secretario do Governador do Estado 
(. Amazonas, declara quo o referido Offlcial 
kiif,0 Deputado Estadual acha-se em disponi- 
W» ■ ' í'en^0 aPenas obtido licença para 
esP

ar assento no Congresso o que, informado 
olle servindo áquelle cargo, mandou 

(jjP^ir ordem para que césse semelhante 
W ,9'ci0 para o qual não teve e nem podia 
n. Doença, por não se tratar de emprego 
llto P?ssa ser desempenhado por Offlciaes do 
verp to'— A quem foz a requisição, devol- ado depois à Secretaria do Senado. 

Oi,,.'®0'0 t1-0 Ministério da Industria, Viação e 
Publicas, de 2C do corrente mez, remet- 

ilu > ti0 ordem do Sr. Presidente da Repu- 
{ire^

,e em additamento á Mensagem com que 
tens esclarecimentos relativamente ao ar- \ jumento das. Estradas de Ferro da União, 

nformação prestada pelo Club dei Enge- 
sobre o assumpto. —A' Comm ssão de 

as Publicas o Emprezas Privilegiadas. 
Sn. 2" Secreteiuo lôos seguintes 

PARECE RES 

N. 111 — DE 189G 

^ Çomraissão de Finanças estudou a Pro- 
ben +0 deste anno,_ da Gamara dos 
IDr dos, emendando o projecto do Senado 

rcorgauisa o Tribunal de Contas, 

Das 20 emendas approvadas pela outra 
Casa do Congresso, é a Commissão de parecer 
que o Senado dê o teu assentimento : 

a) ás de ns. 2, 3, 4. 5 e6, que tornam de- 
missivel ad nutum, como hoje são os funccio- 
narios de igual cathegoria na organisação 
judiciaria, o representante do Ministério Pu- 
blico perante o Tribunal de Contas, reduzem 
o pessoal do quadro desse Tribunal e dão 
mais ordem e methodo às disposições do pro- 
jecto ; 

b) á de n. 15, quo fixa o prazo de 10 dias 
dentro do qual deve o Tribunal registrar ou 
negar o registro aos actos determinativos de 
despeza, expedidos pelos Ministros ; 16, que 
dispensa a expedição de um decreto e a 
communicação immediata ao Congresso nos 
casos de registro sob protesto; 17, que 
subtrae ao exame prévio do Tribunal de 
Contas as despezas feitas em período de 
guerra ou do estado de sitio; e 20, fi- 
nalmente, que reconhece a competência do 
Governo e seus agentes para ordenar a de- 
tenção provisória do responsável alcançado. 

Pensa a Commissão, que não alteram pro- 
fundamente o projecto as emendas acima_enu- 
meradas e que merecem a approvação do 
Senado, não podendo dizer outro tanto das 
onze restantes, tres das quaes devem ser re- 
jeitadas por ociosas (as de ns. 1, 18 o 19) e 
as outras oito por ferirem o plano geral da 
reforma projectada. 

Não pôde a Commissão acceitar as_emendas 
de ns. 7 e 10, porque, além da razão acima 
allegada, as julga inconstitucionaes : não^ é 
licito ao Congresso dar ao Senado funeções 
judiciarias que repugnam_ á organisação 
desse ramo do Poder Legislativo. 

O julgamento dos membros do Tribunal de 
Contas polo Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade, como dispõe o projecto do 
Senado, deve ser mantido. 

O Tribunal de Contas, como está delinea- 
do no alludido projecto, é uma repartição 
autonoma, com um quadro de pessoal ex- 
clusivemente seu, com um regimen adequa- 
do ás suas funeções especiaes, sendo, por- 
tanto, natural que a investidura, vencimen- 
tos e aposentadorias dos funccionarios que o 
compõem sejam regulados de modo diverso do 
que dispõe a legislação geral de Fazenda. 

Sala das Commissões, 28 de agosto de ISge- 
João Pedro,presidente. —Leopoldo Bulhões.— 
J. Joaquim de Souza.—Leite e Oiticica.—José 
Bernardo. 

A imprimir para entrar na ordem dos tra- 
balhos. 

N. 112 — de 1896 

A Commissão de Marinha e Guerra, para 
formar juízo seguro sobro o projecto n. 18 
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do corrente anno, que trata da construeção 
de um pharol de 2a classe na Ilha da Trin- 
dade, precisa ouvir o governo a respeito. 

Sala das Commissões, 27 de Agosto de 
1896. João Neiva. — Almeida Barreto. — 
Antonio Baena. — Pires Ferreira. — Júlio 
Frota. 

E' posto em discussão e sem debate appro- 
vado. 

São successivamente lidos, apoiados e vão 
a imprimir para entrar na orlem dos tra- 
balhos os seguintes projectos que se achavam 
sobre a mesa para cumprimento do triduo 
regimental. 

N. 30 — DE 1896 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Desde a data da presente lei, 

ficam pertencendo aos respectivos Estados os 
próprios nacionaes que serviram de residên- 
cia aos antigos presidentes de províncias. 

Art. 2.° Revogara-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1896. — 
Justo Chermont. 

N. 31 — de 1896 

O Congresso Nacional decreta ; 
Art. I.0 Só pôde ser eleito ou nomeado 

para exercer funcções publicas, no Brazil, 
quem for cidadão brazileiro. Não são, porém, 
consideradas funcções publicas : 

§ 1 A prestação de serviços profissionaes 
por estrangeiro habilitado, mediante contra- 
cto, de duração definida, com o Governo da 

■ União ou de algum dos Estados ou Municí- 
pios ; 

_§ 2.0_O serviço jornaleiro prestado á Admi- 
nistração Publica, mediante salario, ainda 
que ajustado por tempo indefinido. 

Art. 2.° O cidadão investido em funcções 
de qualquer dos tres poderes constituídos 
não poderá exercer as de outro. Exceptu- 
am-se: 

§ 1.° As funcções de mutua flscalisação que 
os representantes de cada um delles podem 
exercer sobre os de cada outro, nos termos 
da Constituição; 

§ 2.° As do Vioe-Presidente da Republica, 
como Presidente do Senado, na direeção das 
suas funcções legislativas, e o voto de quali- 
dade que lhe compete, sempre e logo que se 
verifique o caso de empate, nas respectivas 
votações; 

§ 3.° As funcções gratuitas e obrigatórias, 
durante as quaesos funccionarios retribuídos 

conservarão as vantagens dos respectivo5 

cargos. J 
Art. 3.» Só é permittido a um cl(1£(r 

exercer mais de um cargo da mesma_na 

reza. na falta de pessoal idoneo e nã"' 
vendo impossibilidade physica ou legal, c 0 
tinua ou periódica, que inhiba o desemp611 

simultâneo das respectivas funcções. 
§ 1.0E', porém, permittido ao funccion^ 

aposentado, jubilado ou reformado, antes^ 
Constituição, acceitar cargo ou commissao 
tribuida do Governo da União ou de ale 
dos Estados ou municípios, contanto qup, ^ 
rante as respectivas funcções, renuncie ^ 
vencimentos da aposentadoria, jubilaça0 

reforma. 
§ 2.° Os aposentados, jubilados ou 

mados depois da Constituição só podara0^ 
ceitar cargos de eleição popular, cuja i'1 ^ 
tidura importará a renuncia de todos os ^ e. 
cimentos da aposentadoria, jubilação ou 
forma. $ 

§ 3.° E'prohibido ao cidadão que 6,xe.pío 
mais de um cargo; nos termos do Pr'n® po- 
edes artigo, accumular os respectivos ^ 
cimtntos, podendo, porém, optar pd03 

quemais lhe convier. 
Art. 4.° Nenhum cidadão poderá sei'^ 

sentado, Jubilado ou reformado sem Vr ^ 
que está invalido, mediante inspecção d® 
junta medica, composta, sempre que for * 
sivel, de funccionarios públicos. jo- 

§ 1.0 Si a invalidez fôr notoria e o fuo Lj. 
nario não quizer ou não puder pedir a j 
pecção medica, o Poder Executivo 
promovel-a, por intermédio do Mim8 

Publico. , .jjj' 
§ 2,° Ficam abolidas a reforma, a ju0 

ção ou aposentadoria compulsórias. 
Art. 5.° Presume-se investido das f| 

cções legislativas o Deputado ou Sena p 
desde a data do seu reconhecimento, 3 ^ 
seu direito de renuncia immediata oU .^«fif 
rior, e os funccionarios do Poder Judicl 

ou Executivo, desde a respectiva PosS pO(}0f 
Art. 6.° Qualquer funccionario do " 

Executivo ou Judiciário que estiver no » ^ 
dos seus direitos políticos e não fôr ^,^0 
pativel ao tempo da eleição, pôde ser 
Senador ou Deputado ; mas a sua investi ^ 
no cargo legislativo importará a renund 
anterior. 

§ 1.° Exceptuam-se dessa disposição oSjL 
estiverem eleitos ao tempo da sua execn^ii- 
qs quaes, todavia, deverão optar entre o gí 
sidio e as vantagens pecuniárias dos ca 

anteriores á eleição. j.0iii 
§2.° Os referidos funccionarios tal» 0li 

conservarão os seus direitos aos accesso» (|0 
promoções legaes, adquiridos em 
antigüidade já vencida ao tempo da elei* 
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ladní" 17Nao P0ílerao ser votados para Se- -•' '' ou Deputado, durante o exercido 
0 j^-tivos cargos e até ura anuo U«1X; 

dos 
depois de 

arem dettnitivamente: 

^Public Presideilte 0 Vice-Presidente da 

Os 
tfiwík t'0 Supremo 

Ministros do Supremo Tribunal 
Tribunal Militar e do Pik ' uv-' OUUiCJlH 

'^nal de Contas ; 
Í^'V' Os Presidentes ou Governadores dos 

a Qos e seus immediatos substitutos ; 
Os funccionarios vitalícios do Minis- 

g?Publico Federal ; 
tUis-j'0 Os funccionarios Civis ou Militares de- 
^iàn 18 ou amoviveis Pelos Governos da <.ou dos Estados ou Municípios, sem 

fera'1" 8-" Também não poderão ser votados 
»Un. s referidos cargos, no Districto Federal 
Vir» pstaíios em T116 servirem, os magis- Wus

te os funccionarios vitalícios do Minis- 
ubIÍR0, durante o exercício dos seus 

tó:?.6 até tres mezes depois de os deixarem, 
^«vãmente. 

1.3-• 9-" Ficam revogados o art. 30 da lei 
?82emn 26 de ■Íaneiro' a lei n. 342, de 2 de 
'^io de 1895 6 mais disP0.s'Ções em con- 

V^-r-Sala das Sessões, 25 de agosto de 1896. 
^ ' Rodrigues, 

^pJ[da; Posta em discussão e sem debate 
. da a redacção dnal da emenda do 

19 de 1896, da Ca- 
que fixa a despeza do 

ij. .-io das Relações Exteriores para o 
^C|cio de 1897. 

Vice-Presidenle assume a presiden- 

«tia, 
u 

Vi 9 d- proposição n. 
"ütiiJ s Deputados, 6>„ sterio ' 

.0 
J®nt We, hesitei muito em occupar a tribuna 

Srki ento- Preferia aguardar a solução w ministerial, para tratar do incidente 
determinou; mas, a noticia hoje dada 

Itosa © Silvn — Sr. Pre- 

Ss-i®? sdb o titulo de—Despacho de hon- 
cWÍAo Gazeta de Noticias, cujas estreitas 
Nam com 0 lloni,ado Sr. Dr. Carlos de 
Nom. ' .^,nistro das delações Exteriores, 
f5

(1(iV6p /)
ec"?as' da-me 0 'lireito e irapõe-me 

Xs ae'desde já,restabelecer a verdade dos 
tl! 61 
>5 
j'ellcina C,C1 " uevu as COIIVO 
X de partido; mas.om matéria de digni- 
%: :ao conheço transacções; a verdade dos 

Pé! aPura-se. 
.Mo lu,. Noticia da Gazeta parece que o hon- 
'ip ^pa'hr0 d0 Exteri01, aceusou hontem 

Sr. Presidente, 
■as Políticas; 

o 
sei o 

que devo ás convo- 
que devo ás convo- 

reira, Ministro do Interior, de deslealdade, e 
bem assim os seus amigos políticos. 

Sr. Presidente, creio que não esteve em 
questão, e neste ponto é falsa a noticia da 
Gazeta, não esteve em questão a lealdade do 
honrado Sr. Dr. Gonçalves Ferreira. 

Posso garantir ao Senado, sem receio de 
ser contestado, appellando para o passado de 
um homem publico do valor de S. Ex., posso 
garantir ao Senado que,em matéria de leal- 
dade, poderá haver quem o iguale, mas não 
quem o exceda. 

O Sr. Coelho e Campos—Apoiado. 
O Sr. Rosa e Silva—O seu pedido de de- 

missão ante a arguição que era feita, não a 
S. Ex.,mas aos seus amigos políticos, é mais 
uma prova do melindre, da susceptibilidade 
desse distincto pernambucano, em matéria 
de lealdade política. 

O Sr. Pires Ferreira — Foi um exemplo 
muito bonito. 

O Sr. Rosa e Silva—Dou testemunho do 
esforço do meu particular amigo o Sr. Dr. 
Gonçalves Ferreira perante os seus amigos do 
Congresso Nacional, para que se identificas- 
sem, para que dessem os seus votos a favor 
do protocollo assignado pelo Sr. Dr. Carlos 
de Carvalho. 

Dou testemunho mais do incommodo mo- 
ral desse amigo, por ver que, entre os ami- 
gos que com elle são solidários inteiramente, 
encontrava repugnância invencível nesta 
questão, que entendíamos que não podia ser 
collocada no ponto de vista governamental, 
pois não era absolutamente uma questão de 
confiança, já pela sua natureza, já porque o 
nosso regimen não o comporta. 

São conhecidos ainda mais os serviços rele- 
vantes prestados pelo Sr. Dr. Gonçalves Fer- 
reira na pasta do Interior, onde elle não foi 
o representante de um Estado, onde não foi 
o representante de um grupo, mas o repre- 
sentante de um partido, um auxiliar dedi- 
cado, constante, decidido e leal do honrado 
Presidente da Republica. 

O Sr.Costa Azevedo—Nesse ponto,apoiado, 
porque no Amazonas foi realmente o repre- 
sentante do Partido Republicano Federal, 
contra a justiça e os direitos dos meus 
amigos políticos. 

O Sr. Rosa e Silva—Permitta-me o hon- 
rado Senador que deixe de tomar era consi- 
deração o seu aparte. Eu estou discutindo 
uma questão mais alta,não me é licito entrar 
neste momento na ventilação de incidentes, 
que,porventura, se tenham dado na política 
dos Estados. 

São conhecidos, digo, e são da maior rele- 

'0 e5ad0uánoU 6 ^ ™cia'os p»^peb Sr. taduano, o Sr. Dr.Gonçalves Fer-lçalves Ferreira na pasta do Interior, com a y. xv 
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maior lealdade, a maior dedicação á Re- 
publica e á pessoa do Sr. Dr. Prudente de 
Moraes. 

Folgo de declarar nesta tribuna, e o faço 
propositalmente, que constantemente ouvi 
dos membros mais conspicuos do Partido Re- 
publicano Federal estas externações. 

Por conseqüência, o que esteve em questão 
não foi absolutamente a lealdade do Sr. 
Dr. Gonçalves Ferreira, conforme se depre- 
liende da noticia da Gazeta ; o que esteve em 
questão foi a lealdade dos seus amigos polí- 
ticos, e no numero delles, eu me ufano de 
achar-me collocado. Por isso, disse a V. Ex. 
que era uma questão de dignidade, de leal- 
dade ; e estas questões não se demoram, apu- 
ram-se immediatamente. 

Primeiramente, a minha situação deante 
dos protocollos italianos. 

Sr. Presidente, eu devo declarar a V. Ex. 
com toda a franqueza, que fui surprehendido 
com a questão dos protocollos. Nem por parte 
do Governo, nem por parte da direcção do 
Partido Republicano Federal, me foi dirigida 
uma palavra, uma consulta, sobre a attitude 
a assumir em relação a esse assumpto, que 
aliás era fácil de prever que poderia assumir 
uma feição delicada. 

Quando tive occasião de ler o protocollo e 
firmar então o meu juizo, intimamente e com 
a maior reserva externei a minha opinião 
contrária a esse protocollo. Guardei dessa 
opinião a maior reserva, exactamente porque 
eu era um amigo do Governo,de quem sentia 
separar-me em um acto praticado por esse 
mesmo Governo, e eu via representado nelle 
um meu amigo intimo, com o qual tinha sido 
constantemente solidário na vida publica. 

Entendia, porém,e mantenho hoje a mesma 
opinião, que não se tratava, nem constitu- 
cionalmente, nem pelo regimon que nos go- 
verna, de uma questão partidaria, de uma 
questão de confiança governamental. 

Pela Constituição.é da competência do Poder 
Executivo fazor tratados ad referendum do 
Congresso ; pela Constituição, é da compe- 
tência do Congresso approvar ou rejeitar os 
tratados feitos pelo Poder Executivo. 

Nem o Poder Executivo offende o Poder Le- 
gislativo fazendo tratados na esphera das 
suas attribuições, nem o Poder Legislativo 
desmoralisa o Poder Executivo,tendo opinião 
diversa em relação a um ajuste, a um tra- 
tado feito pelo Poder Executivo; da mesma 
íórma que o Poder Executivo não offende,não 
desmoralisa o Poder Legislativo quando véta 
uma lei, até por motivos de inconstitucionali- 
dade; assim como o Senado não desmoralisa 
o Poder Executivo quando nega a sua ap- 
provação a uma nomeação emanada desse 
mesmo poder. 

Isto, me parece, é o que está na Cod= 
tuição, isto é o que redunda,clara,e po?11 

mente, do nosso regimem. 
Tinha eu ou não o direito de ter uflF1 

nião, e de votar contra esse protocollo- 
Creio que, como membro de um Parpfii' 

apoiando embora o Governo do Sr. Dr. ■ 
dente de Moraes, eu não me sentia, nao j 
sinto, não me sentirei nunca obrig^^ 
apoiar incondicionalmente todos os a j) 
praticados por esse Governo. Isso não - ej 
digno de mim, nem do Governo que 

apoiasse. {Muito bem.) 
Deante, porém, da situação que se 

deante da agitação que se movia á 
vação do protocollo, apozar de radica^' t 
infeuso, a minha reserva dugmenta» 
levei o meu escrúpulo ao ponto de fecha 

li 

com os meus propnos amigos. op1' 
Venho, pois, hoje, que sei os boatos, jtís 

nião falsa que se procurava, com iQ 

mesquinhos, partidários, formar acerca jo 
questão, dizer da tribuna do Senado QJ1® ^ 
ha uma opinião de Senador — não dL .j. 
voto, pois o Senado não chegou a pr01 jí 
ciar-se, nem um voto de Deputado, 
tenha sido insinuado por mim. $ 

Fallo perante collegas, com os qua®5.^ 
versei, com os quaes tive de confor® m!. 
sobro a questão; fallo perante o n1611 gíi1 

perante a Gamara, dirijo-me áquelles e 
accusam de deslealdade, de conspir^pfj- 
convindo-os,formalmente, em nome da h' 
a indicarem qual o Deputado qual 0 S81,^3' 
cuja opinião eu tenha procurado inflo® 
nesta questão. nii' 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente^, 
questões desta natureza são muito j? 
porque a primeira condição de um home 

governo é o critério, e o critério exig® jgjS 
não se apanhem boatos da rua, nem 111 . 
pequeninas de interesses estaduaes, 0 eiJ 
outra ordem qualquer para os converte ^ 
arma de combato contra quem na sua 0f 
publica nunca fez cortezias ao pode"' 
que não tem dependoneia delle de 01|jDti:1 

nhuma, e soube sempre trilhar pe'a 
* - j rtiies resta, apoiando os Governos, quando m o 

inspiram no bem publico, e quando .•'r.jçJ0 

interesse de sua patria ligado á contm 
no poder desses Governos. 

Foi sempre esta, Sr. Presidente, Pa^ gp 
a attitude om relação ao Governo uo 
Dr. Prudente do Moraes. . , pf3' 

Não quer isto dizer que todos os acto^^i * itl™ 
ticados pelo Governo de S.Ex. tenham 
cido o meu apoio ; mas o que é 
e disto podem dar testemunho todos 03 

amigos e até outros insuspeitos, é quo ^ç' 
nha palavra, a minha acção, o meU

c0jjtr 
concurso esteve sempre em pról 
nuação deste Governo, considerando isto 
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lie 'â0s) '■> e, si ó um dever para aquelles 
r® ella combateram salval-a, não ó me- 

?r Para nós outros, que a acceitámos 
{>te, defendel-a. 
\0 momento, Sr. Presidente, de fazer 

j, fevelação ao Senado. 
!ie

afo se debatia a questão da Trindade, 
^ita a a bypothese de que ella seria iça ao arbitramento, com a declaração 

V:6. 0 governo inglez procurava apenas 
[ije aeio de saliir dignamente da difficul- 

' (:'ue occuPava então a presidência k "arados Srs. Deputados, julguei do 
Ver' sern Prescriltar as intenções do ^U,00' mandar-lhe dizer, por pessoa que é 

liq' ' que nessa questão eu não poderia au- 
si porventura o Governo resolvesse 

iife,, 0 arbitramento, e que julgava ainda 
. óever de amigo avisar que me pare- 

W difflcil a approvação do arbitra- 
,,^u Pela Gamara dos Deputados. 

'(SseV'u®r dizer que o Governo preten- 
fe^oeitar a solução de arbitramento, e 
Vw ? mesrao que nessa occasião o Sr. Dr. 
W de Carvalho era inteiramente infenso 
r- opinião. (J o 

Paula e Souza— E' bom assignalar 
'icto. 

«í^-Rosa e Silva—Eu, porém, que tinha 
W.ostão opinião radical, fui ao encontro da 

ose, e julguei do meu dever, com an 

para a consolidação da Republica 

Prevenir o Governo de que não 
^^ absolutamente auxilial-o, caso elle 

resolvesse. 
'tj^Piente, o Governo, como todos sabem, 
?Íioi. y 0 arbitramento e obteve com a 

dignidade para a Nação, e merecendo 
^Usosgeraes, a solução que todos nós 

^s^destão do protocollo, tivesse eu podido 
Vil.' a solução dada, e, naturalmente, 

^ 1,a o mesmo caminho ; com anteceden- 
V, t,1Sai'ia o Governo da minha attitude. 

Non iSr- Prusidente, sabe, porém, que o foi feito na ausência do Congresso 
'% • 0' 0 eu Por modo nenhum tive delis 

W^mento. Já declarei ao Senado que fui 
^ ?bendido com o seu encaminhamento, 

^«epois—friso bem o facto—só depois de 
Jl5e Jhhada a questão, e de conhecidas as 
Nm- ^d®3- ó que teve logar a reunião da D^ssão Executiva. 
h Cjfdssivel que, a respeito do que se passou 
Sltn ®ao Exccutiva, que eu não tenho o 
Mof revelar, se tenham também for- 

J5ca8|i
alsas opiniões. Aproveito, porém, a 

%ao para declarar que, consoante com 
SL0s meus actos da vida publica, não 

' como homem publico, segredos. 

O que eu disse na Commissão Executiva 
pôde ser francamente revelado. Autoriso-o 
desta tribuna. 

O que eu disse na Commissão Executiva 
foi, em resumo, o seguinte: que, si porven- 
tura a Commissão Executiva se tivesse re- 
unido para resolver sobre a approvação ou 
rejeição do protocollo, eu pleitearia perante 
a commissão a rejeição delle, e não me consi- 
derava suspeito nessa questão, que reputava 
mal encaminhada. Entre os membros da Com- 
missão Executiva eu disse, talvez não fosse 
verdade, mas disse-o—que me considerava o 
mais governista. Deante, porém, da situação 
creada, não tinha que discutir, declarava 
apenas que o meu voto era irreduetivei- 
mente contra o protocollo. 

O Sr. Quintino Bocayuva—V. Ex. dá-me 
licença para um aparte ? 

V. Ex., não receba a minha declaração 
como uma confirmação da sua palavra, por- 
que ella não necessita disso ; mas dou teste- 
munho de verdade de que foram essas as 
declarações feitas por V. Ex. 

O Sr. Pinheiro Machado—E' um facto. 
O Sr. Rosa e Silva—Agradeço muito ao 

honrado Senador a confirmação do que acabo 
de dizer. 

Creio, portanto, que não pôde haver du- 
vida de que não era possivel, em uma ques- 
tão como esta, em que eu tinha opinião ra- 
dicalmente opposta, ceder mais do que aquillo 
que cedi, isto é, chegar ao ponto de guardar 
reserva, de nullificar completamente a pe- 
quenina acção, que, porventura, tenho em 
política, e apenas salvar a responsabilidade 
do meu voto, que era a expressão do meu 

pensamento e da minha consciência. 
A accusação de deslealdade atirada aos 

amigos do honrado ex-Ministro do Interior, 
comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que 
vem reflectir sobre mim ; e,portanto, fazendo 
a historia de tudo quanto se passou, tenho 
o direito de dizer ao Sr. Dr. Carlos de Car- 
valho : ou S. Ex. confunde-me, e para con- 
fundir-me basta que me indique um voto ou 
uma opinião, que tenha sido influenciada por 
mim—não exijo muito—sobre a questão do 
protocollo, ou S. Ex., digo, confunde-me, e 
nisto vae um appello de honra ao Sr. Dr. 
Carlos de Carvalho, ou S. Ex. me dá o di- 
reito de dizer que, apazar de Governo, S.Ex. 
revelou uma falta de critério pouco com- 
mum. 

Sr. Presidente, eu não devo prolongar-me 
nestas declarações; ellas tinham por fim uni- 
camente o restabelecimento da verdade dos 
factos, e eu acredito que na convicção do 
Senado a verdade foi restabelecida. 

Era relação ao Governo, declaro, —sou 
daquelles que, divergindo por vezes de actos 
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seus, tenho, sem modéstia posso dizer, na 
proporção de meus fracos recursos, presta- 
do-lhe os auxílios compatíveis com a minha 
dignidade. 

Estou convencido de que é uma ne- 
cessidade política e do maior reflexo no 
exterior.que o Governo do Sr. Dr. Prudente 
de Moraes não seja perturbado em circum- 
stancia alguma. 

Si ha quem deseje e promova por qualquer 
modo que S. Ex. renuncie antes de 15 de 
novembro, para se proce ler a uma nova elei- 
ção, eu não estarei no numero dos que forem 
vencedores. {Muito bem.) 

Em relação, porém, a seus actos.continua- 
rei a proceder como até hoje, obedecendo ás 
inspirações de minha consciência e aos inter- 
esses da conservação da Republica, não co- 
nhecendo transacções, nem quem me seja su- 
perior em matéria de dignidade 1 (Muito bem\ 
muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto do Senado, n. 4, 
de 1896, que regula o modo pelo qual serão 
feitas as eleições federaes de deputados, se- 
nadores, Presidente e Vice-presidente da 
Republica, quando se der o caso previsto no 
§ 2° do art. 43, da lei n. 35 de 26 de Janeiro 
de 1892. 

Contiuúa em discussão cora o parecer fa- 
vorável da Commissão de Justiça o Legis- 
lação. 

O Sr. TliomaíK S>el íi no — 
Sr. Presidente, não pretendia absolutamente 
envolver-me no debate, mas, por assim 
dizer, sou obrigado a manifestar-me e a 
eraittir a minha opinião som autoridade, 
nem competência. 

Ha quem professe, ou aífecte professar, por 
assumptos eleitoraes um singular desprezo. 
Eu por mim tenho por esta matéria o acata- 
mento que um republicano e um democrata, 
no meu modo de entender as cousas políti- 
cas, não pôde deixar de ter. Penso que não 
ha nada mais sério e mais grave do que o 
que se prende á fonte primordial ,de todos os 
poderes, a origem de todos os orgãos da 
soberania nacional. 

Disse na França um homem, que a morte 
arrebatou no vigor das forçes e que era a 
esperança, sendo já uma das glorias daquella 
nação, Leon Garabetta, que o futuro da Re- 
publica ''ependia do sou regiraen eleitoral. 
Quanto lamento, Sr. Presidente, não poder 
repetir a phrase de Gambetta ! Si para a 
França a asserção do grande homem político 
encerra toda a verdade, em nosso paiz in- 
felizmente ella não tem a mesma extensão. 

V 

p# l1" Carecemos não só de um bom regimen ^ 
ral como de uma educação democrática t „ 
penetre profundamente, não direi as j j,, ■ 
das inferiores, irns as camadas mais 1 3 

da sociedade brazileira. jjjli iL 
Convicto sectário do systema presid0 ^ 1 

julgo que é indispensável, para fl11® 
systema possa funccionar com regular' ^ 
que haja ura regimen eleitoral que ga Jc 
inteiramente o voto. E' sem duvida 0 n- "'"l 
tema presidencial, como o systema P u o 
mentar, um systema democrático, a ^ in,, 
vão procurar no povo os elementos d® . í ^ 
vornoe organisação politica. A dllfer® jjr ^ 
entretanto grande em um e outro, U® ^ L 
thodo, no processo da organisação e 0 ^ 
verno. No parlamentarismo são as m1 pií , J 

executivas exercitadas pelo parlamei'1 t; 
meio de uma cotnmissão emanada de seu j ( 
Acima do parlamento e do gabinete 'jH ^ 
monarcha. No presidencialismo a sot) ; 
não reside exclusivamente no pa^la!1

BeI)t, üj 
no poder legislativo, é delegada igual 

aos tres grandes poderes nacionaes. ^ ^ ( 
Nestas condições. Sr. presidente, 

tindo para a mutação regular dos paP1 q# J 
acção do po ler neutral, moderador, 0 o0ilí 
outro nome tenha, o que resta é apP o 
para a manifestação da vontade P0?11'^ 
que quer dizer que é imprescindível o e\eiií k 
leciraento de processos eleitoraes tão V 0$ i 
quanto possíveis ,de uma boa lei fl116 .c. 
mente garanta a recopção nas urnas da ; 
tade do povo. ^ | 

O Sr. Virgílio Damasio — No , 
parlamentar isto também é necessário- ^ j 

O Sr. Thomaz Delfino — Sem « ; 
um e outro regimen são democrat' Mí . 
representativos. Porém, para o adv60;-; 
partidos ao governo, como em um e 1 

procede ? No parlamentar os votos P01 0 
do parlamento manteem ou denegam a 

fiança á sua cómmissão executiva. O lV 0 
cha, o chefe do estado, que prescruto a jj) 
nião do parlamento e fóra delle, a oP f»! 
que por diversas e variadas maneiras ^,10 
valer, si, entretanto, entendo quo o P' ^ 
que está governando decahiu da corl^(ile' 
publica e perdeu a força perante o P1 Jfl»' 
mitte o gabinete, dissolve o ramodoP^e 
lamento em relação próxima com a n!1? pj1" 
a consulta. Quer tudo isto dizer que 11 

lamentarisrao ha poder superior aos 1'ye' 
dos, que os flscalisa e os justiça. ^ go»e 

sidencialismo não existe ninguém flu ".(r 
de tal prerogativa. Aggrava-se para 
pria nação das suas sentenças; e o 
governo está sendo quotidianaraenie J ^ "JO' 
nos pleitos repetidos dos municip'® ' jí»' 
estados, da nação. Si o paiz vao suoce - pj, 
mente repellindo do poder os que o occ 
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de homens e idéias, de partidos, 
lvamente se produz. 

io>, pois, deve ser um apparelho delica- 
lü"Perfeito em todas as suas partes uma 
lk,e'toral, se comprehende no systema que 
^mos para o Brazil. 

ilil' Presidente, assim assentadas estas li- 
í^^raes, direi que a lei eleitoral cm vigor 
toC 'Pas mais sãs e sem defeito do quantas 
0. 

Domingos Vicente — Não ha tal; é 
. aaspeiores. 
L'8- Thomaz Delfino — Respondo ao no- 
!nt.?

ador que me honra com este aparte, 
q 10 sei si no estado de S. Ex... 

Domingos Vicente — Em todos os 

V3' Thomaz Delfino — .. .a lei eleitoral 
' o sophismada. 

'Ij3' Domingos Vicente — No meu tem 
» ^a das melhores. 

jjj 8' Thomaz Delfino — O que, aflirmo é 
XÍl-Honjuncto de suas disposições, a lei n. 
% de Janeiro de 1892, é uma das mais 
^ eP>em acabadas que eu conheço. 

Moraes Bauros — A lei ó boa. 
ViThomaz Delfino — O que lhe falta ó 

conhecida. Mas preciso passar a ou- 
,0^ 
\ 'Coelho e Campos—Toda lei eleitoral 

çj 'Sl é boa a execução. 

^•Thomaz Delfino—.. .entrando pro- 
i fV11!6 na matéria, e então perguntarei 
i Sao eleitos mesarios, porque são elei- 
i a. Numero de oito ? Pela mesma razão 
5 V6 ha uma lei regulando o assumpto, 
' «oi13, alistamento eleitoral, porque ha 
• 3° território eleitoral em secções ; 
' V to Processo de apuração.diplomas etc. t 0Porcionar legislativamente condições 
i 8eguras o fáceis para que a opinião 
j tiç. hvremento se exprima. 
' Kl hde em parte alguma do mundo é 
' CK ^^ar que as eleições se façam es- 
' Aatllente, sem a intervenção da legis- 
6 íK^ueserá de facto um ideal, eleger 
" \ ri ^ disposição que os legisladores não 
i' ^ Q6ixar de estabelecer. 

'é « »Sta escolha de mesarios o processo é 
' íH^fantidor. Si nos conselhos munici- 
w 'Armoria está representada, impossivel 
o Atn qi16 nas mesas eleitoraes não fique 
li "h (i rePresentado o partido em mi- 
' òkT-nes^ 
h ^ ^ Domingos Vicente— S. Ex. não co- 

eeganisações municipaes. 

O Sr. Thomaz Delfino — Estou argumen- 
tando de modo geral, com alei e os princí- 
pios superiores em que ella se baseia. Si qui- 
zesse acompanhar as observações que fazem 
os honrados senadores, fundadas na execução 
da lei, nunca mais terminaria. 

Dizia que pelo processo da lei de 26 de ja- 
neiro de 1892, elegendo os conselhos muni- 
cipaes as mesas eleitoraes, votando cada 
intendente ou membro do consolho muni- 
cipal em quatro nomes, e sendo reconhecidos 
mesarios effectivos o primeiro, segundo, ter- 
ceiro, quinto e sexto votados, e supplentes o 
quarto, sétimo e oitavo, desde que seja no 
conselho representada a minoria, ella ha de 
ser representada na mesa eleitoral. 

O Sr. Domingos Vicente— Torno a dizer : 
V. Ex. não conhece as organisações muni- 
cipaes. 

O Sr. Thomaz Delfino—Perdoe-me; a lei 
eleitoral e as regras superiores da Consti- 
tuição quo a presidem é que são perfeita- 
mente ignoradas; a prova é que se fazem 
protestos e reclamações contra a lei, em vez 
de fazel-os contra as sophismas e irregulari- 
dades do processo. (Trocam-se vários apartes.} 

Sr Presidente, V.Ex. comprehende que mee 
impossivel de todo contestar no terreno dos 
factos as allegações dos nobres senadores, ma- 
goados, porventura, com o que se possa em 
seus estados. Peço-lhes, porém, licença para 
continuar. 

Entre tantos e tão longos apartes não se 
sabe bem quem fala... 

O Sr. Domingos Vicente—Por este meio 
não consegue nada,S. Ex. não pôde pri- 
var-me de dar apartes; é direito meu. 

O Sr. Thomaz Delfino—Peço apenas li- 
cença para continuar o meu discurso. 

O Sr. Domingos Vicente—Mas não digo 
que não se sabe quem falia. Os apartes pro- 
vam que estamos prestando attenção. 

O Sr. Thomaz Deletno—Bem ; procuro evi- 
tar, attendendo aos apartes, entrar no ter- 
reno dos factos. 

O Sr. Presidente—Peço attenção. 
O Sr. Thomaz Delfino—Dizia, Sr. Presi- 

dente, que a lei eleitoral vigente,incumbindo 
as intendencias ou governos municipaes a 
eleição das mesas eleitoraes. estabelece um 
processo por meio do qual entrarão sempre 
nas mesas elementos de opposição. 

O Sr. Domingos Vicente—Não apoiado. 
O Sr. Severino Vieira — Os factos de- 

monstrão o contrario. 
O Sr- Thomaz Delfino — Não os discuto 

neste momento; examino as garantias que a 
lei confere. 
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Não deseutirei os factos porque já disse, 
e repitirei a cada um dos Srs. senadores 
que possam ter reclamações a fazer quanto á 
execução da lei, que seria isto um kyrie in- 
terminável, e nos pequenos factos e detalhes 
permaneceria sem proveito para a matéria a 
elucidar. 

Dizia que nas intendencias, desde que 
existe a opposição representada, e normal- 
mente,pela nossa lei constitucional, pelo espi- 
rito do nosso regimen, a opposição está alli 
representada... 

O Sr. Sarmento e outros dão apartes. 
O Sr. Thomaz Delfino—... as mesas elei- 

toraes hão de conter elementos em antago- 
nismo aos que estão em maioria. Em taes con- 
dições, como pretender-se modificar a lei 
nesta parte? 

O que falta entre nós, eu o confesso, e já o 
affirmei no principio do meu discurso, é a 
educação da democracia, é o habito de go- 
verno do povo pelo povo. 

Quando se conhece o que se pratica na 
Suissa, na America do Norte, na Bélgica, re- 
lativamente a processo eleitoral, e se faz o 
confronto com o que se pratica no Brazil,sen- 
te-se uma verdadeira decepção. 

Recordo-me, Sr. Presidente, neste instante, 
da descripção de uma eleição em Paris que 
li nas Cartas da Europa, do actual Governa- 
dor do Estado de S. Paulo. Impressionou-me 
a simplicidade do processo eleitoral, o respeito 
que presidia a eleição, as urnas durante lon- 
gas horas abertas aos boletins, emfim o exer- 
cício calmo e pacifico da soberania... Que 
differença para nós! 

^eem os nobres Senadores que não desco- 
nheço os factos, epodem testemunhar da mi- 
nha sinceridade na argumentação; não tenho 
tenção de occultar a verdade, de lançar so- 
bre ella um véo, de mudar o brilho do sol 
para a coloração do crepúsculo. 

Sr. Presidente, quem fizer uma analyse, 
rapida embora, das eleições durante a mo- 
narchia ha de ver que em geral foram 
más... 

Um Sr.Senador—Peiores do que agora não 
eram. 

O Sr, Tiiomaz Delfino — e a vontade po- 
pular mal attondida. 

O Sr. Moraes Barros—E' bom não es- 
quecer o celebre sorites do Sr. Nabuco. 

O Sr . Thomaz Delfino—Que era o resumo 
do funccionamento do regimen. Mas, como 
acontece sempre que uma cousa é positiva e 
universalmente conhecida como tal, de^ vez 
em quando produziam-se crises e reacções e 
as eleições aífectavam então por momentos 
uma tal ou qual apparencia de regulari- 
dade. 

íKr Si eu quizesse deter-me nesta these: 
gana por demais o debate, traria ao 
o relatório memorável dos ministros eju 
tarios de Estado era 1842, base para o o® jj 
que, em 1" de maio de 1842, dissolveu ' J 
mara dos Deputados na sua sétima = "5j 
preparatória. E' impossível, absolu'3;" 1 

impossível, encontrar expressões mais viWÍ 
tes", mais enérgicas, mais condemnator^jf 
eleições redisadas do extremo norte y 
tremo sul do paiz ! A corrupção, a 
intromissão directa dos agentes da 
dade na faina de arrebanhar suffragioS 
lencia, o desprezo de todas as regras 
ral política, ahi estão claramente eX?etf 
nesse relatório. E bem longe estou 
pregar as próprias palavras delle. $ 

Trinta annos depois, em 1870, Souz* i# valho, político então prestigiado, 
escola conservadora como os autores 
torio, mas liberal, escrevia no folheto 
em 1870: «Emquantoo paiz estiver coP * 
é inútil e irrisório disputar eleições. ^ cji 
tenção ésó o alvitre sensato. E' est" 
vicção geral. » 

Quasi ao proclamar-se a 
utro liberal, do palavra eloqüente, e 
superior, que suas convicções e o 
desviaram das mais culminantes 
neste paiz, o Sr. Joaquim Nabuco. ^ 
mesmo, sem rebuço condemnando os V 
sos de eleição então vigentes. ji- 

Sendo minha resolução não estar & 
que alguns momentos na tribu"; 

d1? 
Pf 

trouxe os originaes das afflrmaçõeS 

aliado. Mas, os annaes'doparlamento do chico formigam de demonstrações 
digo; nunca a monarchia possuiuuEtta e0 
toral tão perfeita, tão garantidora J' 
que temos. {Protestos, ha muitos W 
O Sr. Presidente reclama a attençM- Jí 

Sr. Presidente, não louvemos syst®1 sf. 
mente o passado sob pena de denegri a i» 
maticamente o presente; reconheça®" 
dado onde estiver (apoiados), dig^M. 
está o bem o o mal, quaes as boas 
que o patriotismo bem inspirado es® 
nas leis ou deixou de estabelecer. _ , . fíii 

Durante toda a monarchia as eleio0^ n 
irregulares, e uma vez ou ou to, 
crise, como uma revolta da opinião t ^ 
em altos gritos, as eleições íoranto 
da verdade, por uma excepção ^ 
(Apartes; protestos.) 

E mais: a monarchia nunca teve o toa 
universal, recuou sempre perante o ^r1 

cidadãos;teve o voto indirecto e o ceU' 
único permittido pela Constituição-, a 

Sr. Presidente, o projecto em si 0 V/J l/V/ A/li*- g i^. 
plantação para as eleições federas ^ 
existo estabelecido para as eleiçõo» ^ 
paes no Districto Federal. Para esta' 

I 

s 
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^Çãn (íue as disposições, cujatransplan- % ?Se propõe, não são nem boas nem más, 
Necessárias, não teem applicação, e a 

40 e a seguinte: 
'íleu eleições municipaes do Rio do Janeiro, 
«5 Orado comparece copiosamente ás urnas, 

03' 08 candidatos,veem com ardor dis- ^110 mandato perante as urnas. 
k. Virgílio Damasio.—Mas como é 
^ta r? 0 Pdenomeno opposto, quando se das eleições federaes 

jj ^ Thomaz Delfino—Eu explico. 
^ 'oiíões municipaes a população tem lírej®üs maiores e mais immediatos in- 
ifUa s cmjogo : a vida, a saúde, a casa, 
t ; o calçamento, a agua, etc., pois de 
Hjj í^cura o governo local; ao passo que 
% leiÇões federaes o gráo de interesse di- 
lio^oinainue e o alto valor que ella tom 

oem compreliendido pela população em 

oloições senatoriaes, representação 
^ pimento política e do convenção, 
l'il Sü

az^0 de ser ó muito delicada e se apoia 
iíft^Pcriores motivos de organisação, a im- 

do seu comparecimento ás urnas 
menos comprehcndida pelo povo. Eis 

\ o palpável e tangível da diminuição da 
' as UI'nas progressivamente de- 

Nart ^ ProP01'?^0 Q116 86 vae das eleições ; das admnistrativas para as eleições 
' o, e2 mais políticas. 
1- No^^do representante da Bahia, refe- 
f %tp6^u^ima c^mçdo senatorial, fez notar 
j 5ao do eleitorado.Ora, vou dizer qual 
! Vo f

a^as imnrosa para o partido repu- 
, 0 federal, da abstenção. 

yiRGiEio Damasio—Eu não disse que 
í ^^ do partido tal ou tal; disse que isto 
f ^ al> tanto do partido que sustenta o Go- 
f O*' C01110 dos partidos da opposição. 
J! Jhomaz Det.fino — Perfeitamente ; 
' fh^ fez allusão pessoal, justificava o 

entretanto, achei-me, mào grado 
ij Íq fp envolvido na questão, e até certo 
!) Ò- peetamente visado. 
I ü^iti -^'dente, as leis pelas quaes se teem í mçj mdo normalmente, os conselhos rauni- 
' «to f

a Capital Federal, teem sido até hoje 
■ ®arantidoras da opposição. Presente- 
■i lAç^Ossue a Capital lei que não tem si- 
í i6j Parte alguma do Brazil e do mundo: 
'i Acjv. chamada dos turnos, baseada nos 
^ <:'0 proporcionalidade pratica tão j ÍWa^feente apregoada pelo emerito de- 

Assis Brazil. 
L |»si»nma vez a opposição, ou melhor, as 
■i •fe1'0 d,?8 80saram de garantias legislativas, 1 \ é

0minio da lei dos turnos, que, direi 
Parcial até para ellas. 

De facto, quando ha alguma vaga entre os 
representantes do districto a substituição se 
faz pelos supplentes da opposição. 

As mesas eleitoraes para as eleições fe- 
deraes dos conselhos municipaes, onde assim 
teem tão franca e fácil entrada as opposições 
conteem elementos destes, e mesmo em mui- 
tas destas mesas os elementos da opposição 
são inteiramente predominantes. Si á eleição 
federal ultima não concorreu como candidato 
o representante do partido de que é chefe o 
honrado senador o Sr. Almeida Barreto... 

O Sr. Almeida Barreto— O partido ainda 
não foi ás urnas. 

O Sr. Tiiomaz Delfino—... desde que não 
houve candidato do partido democrata, desde 
que a opposição reconheceu que não tinha 
forças para fizer triumphar o seu candidato, 
procurou fazer mal á candidatura do partido 
adverso, o republicano federal, e fez a ab- 
stenção. Podia fazel-o, por intermédio dos 
mesarios hostis em grande numero de secções, 
eu já o disse. Eis a rasão da falta de recebi- 
mento de sulfragiosem tantas secções. 

O Sr. Costa Azevedo—Na eleição de V.Ex, 
houve candidato da opposição. 

O Sr. Thomaz Delfino—Não houve do 
partido democrata, que se retirou do pleito; 
houve o candidato, aliás distinctissimo, de 
uma fracção adeantada de presidencialistas, 
fracção que ora tem estado com o partido 
republicano federal ora divorciada delle. 

O Sr. Almeida Barreto dá um aparte. 
O Sr. Thomaz Delfino—Sr. Presidente, 

eu considero opportuno e urgente o projecto. 
Quem como eu tem convicções tão profun- 

damente arraigadas de que é necessário tor- 
nar uma realidade o suífragio, e facilitar 
deste modo o jogo dos apparelhos institucio- 
naes, a posse legitima do poder pelos parti- 
dos, não pôde deixar de assim considerar. 
Porém mais do que de lei, mais do que de 
preceituações legislativas, é preciso educar a 
democracia. 

O Sr. Domingos Vicente—Quem deve dar 
essa educação são os chefes,que educam mal. 

O Sr. Thomaz Delfino—E' isto exacta- 
mente; tem V. Ex. toda razão. E' necessá- 
rio, para bem da patria, disseminar a edu- 
cação civica, e organisar definitiva e solida- 
mente as opiniões. Organisar as opiniões é 
trabalho difficil e delicado, que exgotae vence 
as vezes os mais resistentes e bem dotados de 
energias. Formar partidos exige muito pa- 
triotismo, muito sacrifício e abnegação: é 
junto ás massas populares que este trabalho 
se faz; pensam alguns, eu vejo, que para 
tanto basta esperar o lenço do sultão, e que, 
como na monarchia, o scenario político muda- 
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se ao aceno do poder dispensador das graças. 
Por este processo apenas sc consegue grupa- 
mentos artiticiaes e inconsistentes,que se suc- 
cedem no governo sem se substituírem de 
accordo com as necessidades publicas e os de- 
sejos verdadeiros da Nação, subindo tão de- 
pressa como cahindo. E ó assim que se per- 
turba, se conflagra e se perde a Republica. 

A lei eleitoral, que nas linhas geraes é ga- 
rantidora do suffragio, tem entretanto al- 
guns defeitos geralmente reconhecidos. 

Um delles ê de não ter cogitado, em dada 
época, de um alistamento geral, authentico, 
do modo a tornar real o eleitorado. Creio que 
em maior parte dos Estados do Brazil o alis- 
tamento é o que foi feito durante o governo 
provisorio. (Não apoiados.) 

Refiro-me à maior parte dos Estados do 
Brazil. (Apoiados.) 

Os titulos eleitoraes conviria que fossem 
dados por commissões onde houvesse elemen- 
tos de mutua fiscalisação, assignando o elei- 
tor o titulo, não o fazendo sinão em con- 
dições muito cspeciaes. Emflm eleitorado e 
diplomas de eleitores convém que tenham a 
maior e mais completa authenticidade. 

Para não me demorar mais na tribuna, 
direi apenas que, no meu entender, o pro- 
jecto não garante absolutamente cousa al- 
guma. 

O Sr. Domingos Vicente—Ahi apoiado, 
pelo contrario, autorisa as duplicatas. 

O Sr. Tiiomaz Delfino—Por esto projecto 
ninguém tem garantias, nem o partido que 
esta no poder, nem o que está em opposição. 
Desde que um eleitor qualquer com o con- 
curso de mais quatro pôde formar mesas 
eleitoraes, com a falta de educação do suffra- 
gio universal que temos, sem o respeito pelo 
voto que todos vemos, na soffroguidão das 
luctas. a(.parecerão nas apurações não dupli- 
catas, mas triplicatas, sendo impossível a ve- 
rificação exacta do resultado verídico da 
eleição. Como verificar a authenticidade da 
assignatura de milhares de eleitores no in- 
terior de Estados enormes como possuímos ? 

O Sr. Virgílio Damasio—Proponha V. Ex. 
um alvitre, e eu serei o primeiro a accei- 
tal-o. 

O Sr. Tiiomaz Delfino—Para o fim que se 
tem em vista, o peior de todos será esse. Si 
com os elementos que a lei fornece para a 
boa organisação das mesas eleitoraes, ainda 
se formam mesas unanimes, em que não 
entram sinão membros de uma só parciali- 
dade, o que se não dará quando houver sanc- 
cionado legalmente o processo espontâneo da 
constituição das mesas ? Teremos a completa 

confusão, a mais 
1 é muito previoM 

anarchia eleitoral, a 
feita. A lei eleitoral ó muito pre 
quando manda eleger oito raesarios. 
nada provável que em tres annos, que

fe/ 
tempo de duração das mesas eleitoraes. . 
nham a morrer cinco mesarios. Si nãoc tei 
parecem á eleição, pois, ó deliberadan}6^) 
porque não querem, não executara a R'. 
cumprem os seus deveres. 

A organisação dessas irnsas como 'lueI'- o»' 
projecto nas capitães e nos centros maisP® ,, 
dos, tem menores inconvenientes, eu o1 ^ 
nheço, do que no interior dos Estados- a 
não se ha do fazer disposições especiaeS P 
as cidades epara as zonas ruraes. j 

A autoridade o a força moral dos el^s, 
atravez da apuração, dabalburdiadas 
seria muito pequena, e as paixões P0" 
em vez de roposarem só recrudesceria'11' . 

Eis rapidamente, Sr. Presidente, 
derações que fui obrigado a fazer ern P js 
concitada pelo honrado representais 
Bahia. ^ 

Entre innovar e conservar o qd0 

innovando sem proveito, prefiro conS® 
(Muito bem.) 

i#- 
O Sr. Sevftrino Vieil,£l'. W 

que o projecto, sobre não curar dos Ç® ,() 
da legislação eleitoral, não tem eíIica0líl

cV 
o fim que o seu autor teve em vista- 
bate-o, por isso, e porque não está Pr0í

oCe'i,í 
necessidade de se alterar a parte do ^ 
eleitoral, que se pretendo derogar ou 

ficar. 
No Estado que o orador representa B jjl 

deu ainda o facto, que o projecto P1" ,c=í!' 
corrigir; e na Capital Federal, si h;1-^ 
ções enormes, quando se trata de f 
deraes, não se dá o mesmo facto qua

fl4o'r 
eleições são locaes. Neste caso, ha 0 ópr 
dos candidatos ou daquelles que Lif 
candidaturas, o que não se dá no Pr 

caso. .wjil1' 
O orador faz considerações a resP® ^ 

modo por que se poderia melhorar o P jj-o'1, 
eleitoral e refere-se à lei de 9 de 
1881, que regulava a eleição dos 
paz e seus supplentes, ficando assim | 
tidos os dous partidos que conem1 

eleição. - qt» » 
sfj 

/lOl -Ml' 
apozar da declaração do nobre sen» - L - 

Annuncia depois um projecto substi^f; 
que vai offerecer à consideração do 

Estado do Rio de que se cogita 
mara da reforma eleitoral; e o '""üo 
está informado de que essa reforma11 

tido alli andamento. 
Refere-se às medidas que devem S00 d8'' 

tidas em lei, ao alistamento geral, qu 

ti 
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. fazendo-se de três em tres an 
^ 6 lê e manda á Mesa o seu projecto: ^ 

Hqm11 ^ ^esa ê üfla, apoiada e posta con- 
tinente em discussão a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Ik.1- 1.° A Commissão Municipal de que 
Í6 to art. 3o da lei n. 35 de 26 de janeiro 

será composta de oito membros de- Mos pelo modo seguinte : 
Hjf '-0 Dentre os cidadãos votados para os 
rçMs deliberativos municipaes se organisa- 

í«la aíi 1'^, contendo cada uma dellas tUA. ordem da votação do máximo para o 
tantos nomes quantos os que, para a 

Sn « respectivo corpo deliberativo, po- ^ ngurar na lista do votante. 

& Serl° tM., — n  
'"Uma destas .. 

lijjopplentes aos membros da respectiva 
^ OliPi tivArpn 

membros effectivos da corn- 
os quatro cidadãos mais votados de 

listas, servindo os outros 

na 
do alistamento e das mesas 

que tiverem de ser substituídas. s o 
'iikri-0 ®ssa commissão será presidida pelo tior, 

ao que no município exercer o mais ira- 
W^nte cargo da magistratura da primeira 
iL ileia e, na ausência ou legitimo impedi- lto,pelo seu substituto o supplentes deste. 

Para o effeito da alistamento não 
i|t). Preciso dividir o município em secçòes 

i 0 este for administra ti vaman te subdi- 
lào ^0' constituindo neste caso cada subdivi- 
. ailia secção. 

•ii tn 0 Presidente da Commissão Municipal V^ará parte na votação dos presidentes 
^missões 

"Ws. 
VJ°ra isso só lhe caberá o voto de quali- 

„ ' quando houver empate. 

Nm" A Commissão Municipal elegerá as W^ssõeg de alistamento e as mesas elcito- 
^ .Per escrutínio secreto—, votando cada 
\ ® seus membros em uma cédula contendo 
iw Uotne para presidente—em uma cédula 
í^lo dous nomes para mesarios ou vo- 
PjH ' u em outra cédula, contendo também 

« Pomes,para supplentes destes. 
W-0 A substituição dos mesarios será por 
V,asi devendo a cédula para eleição dos 

Pies indicar secretamente os dous me- 
, Hue estes devem substituir. 

W*4,2-0 A Commissão Municipal organisará, 

| menos.um mesario effectivo e um supplente, 
1 se organisará immediatamente a mesa, afim 
de proceder-se á eleição. 

§ 1.° Para essa organisação serão convida- 
dos eleitores da sessão, cabendo aos represen- 
tantes de cada turma convidar igual nnmero 
o não sendo par o numero do logar a preen- 
cher, o convite se fará individual e alterna- 
damente, começando pelo representante ou 
representantes da turma que occupar o pri- 
meiro logar na lista do ordem dos mesarios. 

Art. 4.° Na Capital Federal, a Commissão, 
de que trata o art, Io desta lei, será organi- 
sada por districtos eleitoraes, sendo as duas 
listas organisadas cora os nomes de cidadãos 
votados no primeiro turno, contendo cada 
uma dellas tantos nomes quantos forem os 
representantes do districto, 

Art. 5.° Para a organisação dessas listas só 
ha aattender ao numero dos votos manifesta- 
los e á condição de estar o cidadão que os ti- 
ver recebido no goso dos direitos políticos, 
não importando a incompatibilidade por 
qualquer motivo para exercer o cargo muni- 
cipal. 

Art. 6.° A incompatibilidade que se refere 
aos Governadores ou Presidentes de Estados 
estende-se em relação á eleição de Senador 
até o prazo de dous annos, nos casos em que 
ao tempo de sua eleição para Governador ou 
Presidente este não tivesse,pelo menos, dous 
annos de domicilio voluntário no Estado que 
o elegeu. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1896.— 
Severino Vieira. 

na falta polo voto de W^dem da votação e na 
kJdadedo presidente, a lista dos mesarios 
%^dein em que devem substituir o presi- 

3.o Sempre que no dia da eleição, até 
tloras da manhã, se apresentarem, pelo 
s<snado v. ÍV 

O Sr. "Vírg^Hio v.io vê, 
com grande sati-fação que, apezar de impu- 
gnado o projecto que hontem apresentou ao 
Senado, por tres valentes lidadores da tri- 
buna, coratudo estão de accordo comsigo nos 
pontos capitães. 

Reconhece que ha vicios, quer oriundos 
de defeitos de lei, quer do modo de ex- 
ecutal-a. 

O desaccordo é somente quanto ao remedio 
a applicar, apresentando o orador que o pre- 
cedeu um verdadeiro receituario, tendente a 
curar o mal reconhecido. 

Si estivesse já em fim de sessão, limitar- 
se-hia a pedir que o substitutivo offerecido 
pelo honrado Senador Severino Vieira, fosse á 
respectiva commissio, pira que o orador col- 
laborusse e fizesse detido estudo. 

A' vista, porém, da disposição do regi- 
mento, para que não fique encerrada a dis- 
cussão, o orador não pôde deixar de occupar 
a tribuna. 

S5 
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O Senado ouviu dizer, pelo Senador que o 
precedeu, que na Gamara dos Deputados não 
havia possibilidade de ser apresentado este 
anno á discussão um projecto reformando a 
lei de 26 de janeiro de 1892. O orador, en- 
tende, pois, que se faria um grande serviço, 
si fosse enviado do Senado, como substitu- 
tivo ao projecto que apresentou, alguma 
cousa de melhor a introduzir na lei eleitoral, 
e que na Gamara dos Deputados soffresse os 
retoques precisos. Infelizmente, vê, que si 
fizesse um requerimento para que o projecto 
e o substitutivo fossem remettidos à com- 
missão, seria esse requerimento prejudicado. 

O orador, pois, conserva-se na tribuna para 
defeza do projecto. 

Nesse sentido, faz largas considerações res- 
pondendo ás impugnações feitas pelo hon- 
rado Senador pelo Districto Federal, e ex- 
plica detidamente as differenças que existem 
entre os regimens parlamentar e presiden- 
cial, combatendo a errônea opinião que vi- 
gora, de querer-se denominar parlamenta- 
rismo, ao facto do Ministro poder ser inter- 
pellado e poder vir responder perante as 
casas do Congresso. 

O orador está de accordo com o que disse o 
seu nobre collega da Bahia, sobre ser a lei 
de9 de janeiro de 1881 muito superior á lei 
actual de 26 de janeiro de 1892, mutatis mu- 
tandis, feita a abstracção do systeraa especial 
daquella, embora não consagrasse o suffragio 
universal, que, aliás,temos entre nós, porque 
vota quem sabe ler e quem não sabe, e mes- 
mo quem não existe, quem ainda não nasceu 
para aprender a ler. 

A lei de 1881 estabeleceu princípios geraes 
de garantia e de nitidez do processo, já se 

•sabe, dependente sempre de quem a quizesse 
executar; incontestavelmente, muito superior 
á actual, e nesse sentido o orador alonga-se 
em diversas considerações attinentes ao caso 
e estuda o modo por que se procedia e se pro- 
cede ao serviço eleitoral, e, continuando na 
comparação das eleições pelo antigo systeraa 
eleitoral o pelo moderno, S. Ex. o Sr. Senador 
pelo Districto Federal contesta que houvesse 
mais escrúpulos, mais recato mesmo no pro- 
cesso da eleição nos últimos oito annos do 
regimen extineto do que agora. 

O orador, porém, diz que, si naquelle tem- 
po houvesse um Presidente de Província que 
fizesse constar que ia ser eleito pela pro- 
víncia que então presidia, seria immediata- 
mente deinittido. Esta justiça deve ser feita 
ao Sr. D. Pedro II. 

Entretanto, ha poucos dias o Senado viu 
ura Governador que acaba de deixar a ca- 
deira, telegraphar a um Senador, declarando 
que o seu partido tinha-o escolhido a elle 
candidato para o logar que esse Senador 

ainda está exercendo, e pôde exercera 

fim da sessão. j 
Depois de discorrer a respeito, o ^ 

responde ao discurso do Sr. Senador Se* j 
Vieira, seu illustre collega de represem .,1 
que, no discurso que pronunciou, j 
vários defeitos na lei vigente, sendo dostjjj 
meiros, o modo por que é feito o m 
mento. 

Realmente, acha esse defeito, mas 
único, peiores ha e são o modo porfl,^: 
feita a distribuição dos titulos, e 
mento da representação das minorias. ^^ 
que não seja dos mais sabidos nesse» 
sumptos eleitoraes, entende que sedev^Jj 
ceder relativamente aos direitos polit'0 ji j 
cidadão, como se procede com respe%i 
seus direitos civis — cada qual, cheg^J 
sua raaioridade, devia receber ura Jg 
effectivo que lhe désse direito para 0 ' 
exercício do seu pensamento político. 

O direito político ó um só. TerraiO'^ i 
zendo considerações sobre os direitos P0' ' 
do cidadão. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr*. Presidente desigD'1 ^ 
ordem do dia da seguinte sessão : 

Continuação da 2a discussão do projeC^v 
Senado, n. 4, do 1896, que regula 0 J 
pelo qual serão feitas as eleições fedef pi 
Deputados, Senadores, Presidente e Vic® /1 
sidente da Republica, quando se der 
previsto no § 2° do art. 43, da lei n- 
26 de janeiro de 1892 ; " | 

2a discussão do projecto do Senado, 
de 1893, que manda approvar Pro,v-jo(! 
mente o projecto do Codigo Civil, redígLjf 
cumprimento do decreto de 15 dej11 

1390; J 
2a discussão do projecto do Senado, , ^ 

de 1896, incompatibilisando os membr (ji 
Supremo Tribunal Militar para o eX%r 
de outras quaesquer funeções remuaef jj 

S» discussão da proposição da CaiDar.V 
Deputados, n. 17, de 1896, autoris^w 
Podor Executivo a conceder ao 2° f 
Administração dos Correios da 
deral, João Calvacanti de Araújo, lliy 
de licença com ordenado para tratainc 

sua saúde; ii 
Discussão única dos pareceres : J :• 
N. 97, de 1896, das Commissões á0 í 

e Legislação e de Finanças, opina0 juí^, 
seja indeferida a petição, em que 
Francisco Leite, 1° escripturarioda Alia 

do Pará, allegando ter sido aposem9 f 
que o pedisse, nem fosse invalido, pe00 

reintegração ho dito cargo. 
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' !g'ii l-'a Commissão do Marinha 
Jíèrp ra' indeferindo o requerimento do 
" tf graduado do exercito, Christiano 
'i LJl8, pedindo ser reformado na ellectivi- 
t ,, 1;"iuell0 posto; 
f N Qn , 

de 1896, da Commissão de Marinha 
indeferindo os requerimentos dos 

1 Lni es em commissão João Tavares Bastos 12 de França e Oliveira, reclamando 
ej!l»c 

a o acto do Governo, que os dispensou 
'^missão, em que se achavam e em que 
íííJ1. s'do confirmados, por decreto de 3 de 
^>rodel894 ; 

7c de 1896, da Commissão de Justiça e 
fh^pÇão, opinando que não ha que deferir 
^'íWa!0, em d110 0 bacharel Umbelino de jífe •Marinho, juiz de direito nomeado em 
jS! Aproveitado como desembargador em 
Jji "o Estado de Santa Catharina e desti- 

fe, es''e cargo em 1894 pelo Governador 
(i jce.p doraeado para aquelle Estado, pelo 
íresidente da Republica, requer que, 

lon ,a data de sua destituição, lhe sejam 
Kfc08 08 vencimentos de juiz de direito, 
Rã 7a do art. 6o das Disposições Transi- 

^ ^ da Constituição. 
Vaiita-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

# 

if ^ 
b ^ sESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1896 

!l'de«c;a do Sr, Manoel de Queiroz (Vice- 
ji Presidente) 
$ u,\{ 

— Abertura da sessão—Leitura e 
f VVa<;ão da acta da sessão anterior — 

■—Discurso do Sr. Costa Azevedo — 
ll í'}1! 1,0 dia — 2a discussão do projecto 
I! 1896— Discurso e requerimento do Sr. 
í 'Hi>r:lt10 Vieira—Discussão e votação do re- (f le^nBênto — Adiamento da discussão do pro- 
t 2a di3(;ussão do projecto n. 42, de 1893 
d (q^ourso e requerimento verbal do Sr. Gon- 

I dif Chaves — Votação do requerimento — 
'» ^3i ?issão e votação do projecto n. 14, de 1896 1 ^Aisoussão da proposição n. 17, de 1896 — 

'íiij'So do Sr. J. Catunda — Encerramento 
lí; JnSa!

Scuasão e votação da proposição — Dis- 
í 'ÍJ j0 o votações doa pareceres ns. 97. 93, 99 e 

' 1896—Ordem do dia da seguinte sessão. 

kJ^io-dia abre-se a sessão, estando pre- 
i?(;w,0s Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
;í ;l6ttQUll,la, Alberto Gonçalves.Joaquim Sar- 
í «5,' «aulino Hora, Francisco Machado, 
\ Pt n^vedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
9 jlVr "nines de Castro, João Pedro, Bene- f ?i(0 jeite, pires Ferreira, Cruz, João Cor- 

\m 80 Bernardo, Abdon Milanez, Almeida 0' Rosa e Silva, João Barbalho, Rego 

Mello, Messias de Gusmão, Rosa Júnior, 
Coelho e Campos, Severino Vieira, Virgílio 
Damazio, Domingos Vicente, Quintino Boca- 
yuva, ,Lapér, Lopes Trovão, Thomaz Delflno, 
Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, Paula e 
Souza, Moraes Barros, Bernardino de Cam- 
pos, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, 
Aquilinodo Amaral,Vicente Machado, Arthur 
Abreu, Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro 
Barcellos e Pinheiro Machado (45). 

Deixam de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Coelho Rodrigues, Nogueira 
Accioly, João Neiva, Joaquim Pernambuco, 
Eugênio Amorim, E. Wandenkolk, Caiado, 
Generoso Ponce, Joaquim Murtinho e Este- 
ves Júnior (10), e, sem ella, os Srs. Manoel 
Barata, Almino Affonso, Oliveira Galvão, 
Leite e Oiticica, Leandro Maciel, Ruy Bar- 
bosae Gil Goulart (7). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secretario declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 2° Secretario lê os seguintes 

pareceres 

N. 113 - 1395 

Foi presente á Commissão de Finanças o 
projecto do Senado n. 23, de 1896, que trans- 
fere ao Estado do Maranhão quatro proprios 
nacionaes situados na Capital do mesmo Es- 
tado. 

A Commissão considerando que em três 
daquelles proprios nacionaes já funccionam 
repartições estaduaes—a Secretaria da Pre- 
sidência, o Superior Tribunal de Justiça e 
a Chefatura de Policia e que o quarto ainda 
em construcção, destinado outr'ora á residên- 
cia do Bispo da diocese, é reclamado hoje, 
para servir de Paço da Assembléa do Estado; 
considerando que, dos 72 proprios que a 
União possue no Maranhão, descriptos nos 
annexos do Relatório do Ministério da Fa- 
zenda de 1893, avaliados em quasi mil contos 
de réis, os quatro cuja transferencia ao Es- 
tado se propõe representam apenas 168:963$, 
è de parecer que o projecto seja submettido 
á discussão e approvado pelo Senado. 

Sala das Commissôes, 27 de agosto de 1896, 
—João Pedro, presidente.— Leopoldo de Bu- 
lhões.—J.Joaquim de Souza.—Leite e Oiticico. 
—José Bernardo. 

N. 114-1896 

A Commissão de Finanças tendo de emittir 
o seu parecer sobre o projecto n. 24, do cor-. 
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rente anno, que dispõe sobre a revalidação do 
sello, e desejando ouvir sobre o assumpto a 
Commissão de Justiça e Legislação, requer 
que a essa Commissão seja enviado o reíerido 
projecto. 

Sala das Commissões, 27 de agosto de 1896. 
—João Pedro, presidente.—ieopotóo de Bu- 
lhões—J. Joaquim de Souza.—José Bernardo. 
—Leite e Oiticica. 

O Si*.Costa Azevedo(*)—Sr. pre- 
sidente, não posso deixar de confessar-me 
satisfeito, bem como estou certo que estão 
também satisfeitos os Srs, representantes do 
Amazonas nesta Casa e na outra, pelo modo 
pelo qual oExm. sr.Dr. Prudente de Moraes, 
chefe do Poder Executivo,attendeu ao dever 
que lhe corria relativamente a um faeto que 
tomámos, eu e meu collega que se senta á 
minha esquerda, a deliberação de levar a seu 
conhecimento, isto é, o de achar-se um ofíl- 
cial militar no exercício do cargo de Secreta- 
rio de Estado do Amazonas, por nomeação 
feita no mesmo dia em que assaltou o Gover- 
no daquelle Estado o Sr. tenente Fileto Pires 
Ferreira. 

Peço licença á Casa para ler, com alguma 
demora, a mensagem queo Exm.Sr. Dr. Pru- 
dente de Moraes retnetteu ao Senado em re 
spostaá que o Senado lhe dirigira relativa- 
mente ao assumpto. 

Está no Diário do Congresso de hoje, onde 
se dá conta do expediente da sessão de hon- 
tem, e é a seguinte (lê): «Offlcio do Ministério 
da Guerra, de 25 do corrente mez, transmit- 
tinilo a mensagem com que o Sr. Presidente 
da Republica, respondendo á que lhe fôra di- 
rigida em 31 do mez findo, pedindo informa- 
ções sobre a permanência.do tenente phar- 
maceutico do exercito, Raymundo de Vas- 
concellos, no exercício do cargo de Secretario 
do Governador do Estado do Amazonas,declara 
que o referido offlcial, como Deputado Esta- 
dual, acha-se em disponibilidade, tendo ape- 
nas obtido licença para tomar assento no 
Congresso, e que, informado de estar elle 
servindo aquelle cargo, mandou expedir or- 
dem para que cesse semelhante exercício, 
para o qual não tem e nem podia ter licença 
por não se tratar de emprego que possa ser 
desempenhado por offlciaes do exercito.» 

Sr. presidente, esta mensagem, perfeita- 
mente redigida, dá-me o direito de dizer que 
o chefe do Poder Executivo ainda tem como 
corrente a doutrina da consulta de novembro 
de 1846, que fiz todo o esforço para levar ao 
seu conhecimento quando por diversas vezes 
tentei levar á convicção de S. Ex. o poder 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

elle negar licença ao joven Sr. Fileto f ^ 
Ferreira para entrar no exercício do c 5, 
de Governador, desde quando não poj1 

Ex. deixar de estar perfeitissimament? £S, 
vencido de que o Sr. tenente Fileto 0a" » 
tava nas condições de exercer este c®1®^! 
vista do art. 4uda Constituição do 
nas, que prohibe que possa exercer o We J 
cargo o cidadão que não tiver pelo nteo^i 
annos de idade, e todos sabem que. ate.c jr 
auxilio do venerundo bispo do Maranha0'^. 
mos eu, meus collegas e meus amigos P / 
cos do Amazonas a prova irrefutável 0® jc 
este joven tinha'completado apenas os ^ 
nos. (Apoiados.) jl 1 

O Sn. Francisco Machado—Não ha ^ 
alguma. j, 

O Sr. Costa Azevedo — Sr. Presidentehi} 
resolução tão perfeitamente tomada Ljí 
chefe do Poder Executivo, determinano aíí 
immediataraente esie Tenente do Ex. í1 

deixe o cargo de Secretario do Esta® fí( 
Amazonas, porque este cargo não P0' p 
exercido por um militar, tanto que ®'il)8 
disse na Mensagem que não poderia dy 
licença, caso elle a houvesse pedido, d6 

como conseqüência a impossibilidade eíí 

se acha o mesmo oflicial de exercer o 
de oflicial de gabinete do mesmo Govefd Jí 
bem como de exercer o cargo de Secreta jjiJ 
Estado o Capitão do Exercito, Sr. Dr- ^il 

Abrantes, que, no mesmo dia do assaj^lí 
Poder Executivo do Amazonas, o Sr. d6 

Fileto nomeou. 
O Diário Official do Amazonas, hom6 jJ 

cebido, traz o expediente do Governa 
Amazonas de facto, não de direito, u® 
leio que foi o Sr. Capitão Dr. Ovidio A" p \ 
nomeado para o cargo de Secretario j0# | 
tado, que foi designado para o e^^pnefí! 
cargo de ofHcial de Gabinete o Sr- d® d , 
Pharmaceutico do Exercito Raymuna ^ 
Vasconcellos, que fui nomeado este "yp ( 
Sr. Pharmaceutico Tenente do Exerci1 et# j 
exercer interinamente o cargo ''e .SeC'flto , 1 
de Estado. O Senado tem já conheciine„(,j)ii/ ] 
resolução tomada pelo Presidente do Ja# 
blica, determinando que cesse este eX®.^ d' | 
illegalmente assumido por este ofhc' , 
Exercito. 1 

A conseqüência deve ser a retira^'0ljtí , 
uma declaração franca, do mesm0 1 ] 
pharmaceutieo, do cargo de oflicial I 
nete ; bem como a declaração do Sr- .jP | 
Dr. Ovidio Abrantes, de não poder acc ^ jr 
cargo de Secretario de Estado, porqU6 Ji ] 
cisão do Governo é-lhe perfeitamente | 
cada. 1 

Esse oflicial seguramente suppoZ'1#' I 
achar em disponibilidade no Amazona d 
acceitar esse cargo, que o Sr. Presi»6 
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!(|? ca (íiz qu" é incompatível com o ex- 
jy 10 das funcções militares. Esse offlcial, 
f(|0i! grandes relações que a política gerara; 

^eus grandes serviços nessa farça elei 
^ navida no dia 25 de março do corrente 
k ' esse offlcial que, s^ra duvida alguma, 

l sUas habilitações e o geito que tem de 
n/^r-se nessa política mesquinha, está 
jj.? a paga dos seus bons offlcios, para que 
jJ a Constituição do Estaco fosse ferida e 
iM 8 cofflo Governador de facto o Sr.Te- 
^ Eileto Eires Ferreira. 
Hj -^wno Oficial do Amazonas ainda en- 
Ht 0 Uma outra nomeação para este Te 

'•i.® Pliarmaceutico do Exercito, e é do 
pi^j ?e director do Theatro Amazonas, cuja 
'o uil18fração e cuja propriedade pertence 
^8tado. 

0^-Francisco Machado—E' o mesmo? 
4; Costa Azevedo—E', o mesmo; não se 

tenente—mas diz-se — cidadão Ray- 
^di, í®6 Vasconcellos, mas não ha duvida 
te ® e o mesmo. 
\^r-io Official de 22 de julho encontro 
Reações e vencimentos para todos os 
lUatp Cargos creados no Estado, formando 
'■íj j0 departamentos especiaes da adminis- 
'jo p' Mém da administração da Secretaria 
k^abineíe do Governador. Cada um dos 
.o&oj,0 .departamentos tem para o chefe o 
Vri0 do 18:000$, e seguem-se propor hç»'JUente os vencimentos de diversos em- 

0Í de todos os departamentos, em nu- 
Sjíu Pão diminuto. O departamento da Se- 

de Estado remunera o Secretario de 
0,, epm 21:600$( 00. 
k ^oinete do Governador hem mostra que 

0 Governo um militar, embora muito 
flsse 6 sein conhecer muito do serviço da \ em que se acha, mas já muito adian- 

Íí0 s
0a erros admittidos no serviço. 

Weu gabinete já tem um offlcial mili- 
i pfl de ordens, e tem outro ajudante 
Mi O intruso Governador, obedecen- 
MM''ie reformas de todos os serviços do 
Stit durante seis mezes, julgou necessário a necessidade de militarisar a ad- 

$r íaiíao do Amazonas, 
ha" residente, não fiz o calculo da des- Mj-^Ue vai ser motivo de grande desfalque 
Mas do Estado, indevidamente; mas 
,%,] que vieram do Amazonas acompa- 
faao o Diário Offlcial, dizem que a des- 
» hin essa nova fôrma de administrar o 

elevar-se-ha a mais de 500:000$ an- 
nte- 

tej, ri ^a duvida que para um Estado tão 
hb,! tap grandes riquesas ainda não ex- 
'ísí ^as. essa somma de 500:000$ pouco é; 

muito desde quando deixa de se cnm- 
uever de gastar tão somente o neces- 

sário para a marcha regular da administra- 
ção do Estado. 

Mas isto vem provar a razão que me as- 
sistia quando tantas vezes, sem pezar mes- 
mo o cansaço que levava aos membros desta 
Casa, tantas vezes vim á tribuna para dizer 
que a desastrada administração, que se An- 
dou a 23 do mez proximo, havia contraindo 
compromissos enormes, e que para os satis- 
fazerem seguramente padeceria o Estado que 
represento. 

Ainda nos jornaes recebidos com data de 
22 de julho, vejo sanccionado o projecto do 
Congresso Estadoal, projecto que eu trouxe 
ao conhecimento da Casa, para se dar 
40:000$ a um offlcial de marinhi, o Sr. Ca- 
pitão-Tenente Joaquim Cerejo, presidente 
então do Congresso, quando se votou o pro- 
jecto como ainda é hoje; presidente do Con- 
gresso que tinha de apurar o processo elei- 
torar, reconhecer o Governador e dar-lhe 
posse. 

Quando fallava nessa occasião commetti 
um engano; por isso venho reparar a má 
informação que tive. 

O Sr. Joaquim Cerejo está com effeito no 
Amazonas, porque foi para alli mandado 
para servir na flotilha naval, que a Repu- 
blica tem naquellas aguas. 

Eleito, porém, deputado estadoal, flcou em 
disponibilidade. 

Suppunha-o commandando um navio, e 
sendo ao mesmo tempo director do Obser- 
viitorio Metereolcgico, cargo bem remu- 
nerado, e que consta db orçamento. 

Não sabia que era praxe das novas jnsti- 
tuiçõespoliticas fazer ir á disponibilidade os 
oftlciaes militares de mar e terra, que fossem 
eleitos membros dos respectivos Congressos 
Estaduaes. Vejo, porém, que assim é, pela 
Mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
que ha pouco li, e na qual S. Ex. declara 
que aquelle Tenente, pharmaceutico, teve li- 
cença de exercitar o mandato popular no 
Congresso do Estado, ficando logo em dispo- 
nibilidade. 

Isto, porém, nãe dava direito ao mesmo 
official de acceitar um cargo estadual, porque 
a única licença que teve foi para acceitar o 
mandato popular, afim de representar no 
Congresso Estadual o povo do Amazonas. 

Portanto, a elle deve sem duvida attingir 
a doutrina recebida e publicada agora de que 
para todos os cargos estaduaes, que não 
sejam de serviço militar, não podem ter 
exercício os oíllciaes militares. 

Tendo feito declaração solemne do meu 
agrado, por haver o Sr. Presidente da Re- 
publica vindo ao bom caminho, é occasião 
de lembrar a S. Ex. as informações que eu 
dei a 29 de dezembro do anno passado, 
ultimo dia da sessão, relativamente aos offl- 
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ciaes de mar e terra, que no Amazonas 
exercem cargos estaduaes. 

Lá vemos o secretario do commandante 
da flotilha, Io tenente Nogueira, que não é 
deputado estadual, que está no seu exercício 
de offlcial, e é ao mesmo tempo director da 
Repartição das Terras Publicas. 

Não pôde, pois, exercer esses dous cargos, 
com a mesma fórte razão de que não é pos- 
sível poder desempenhar bem o cargo de se- 
cretario do commandante da flotilha, e ao 
mesmo tempo o cargo de director das Terras 
Publicas. 

Muitos outros offlciaes militares de terra e 
mar estão nestas circumstancias, e delles 
declinei os nomes no discurso que proferi a 
29 de dezembro do anno passado. 

O Sr. Francisco Machado — E' provável 
que a mesma doutrina seja agora applicada a 
elles. 

O Sr. Costa Azevedo — Estou bem certo 
de que agora, que o Sr. Presidente da Re- 
publica foi dispertado do somno em que o 
suppunha immerso, S. Ex. ouvirá e provi- 
denciará para que cessem os abusos que 
accentuei, e que ferem profundissimamente a 
disciplina da classe militar. 

O Sr. Francisco Machado—E'natural que 
o faça. Si S. Ex. quizesse reproduzir os seus 
requerimentos, estou certo de que seriam 
attendidos, porque as razões são as mesmas. 

O Sr. Costa Azevedo — Os honrados col- 
legas de representação nesta Casa podem, em 
apartes, dar melhor testemunho do que' eu 
que só sei por informações dos meus ammos 
de lá, si essas informações são ou não exac- 
tas. 

Chegou a tal ponto o desejo da administra- 
ção, que findou o seu tempo no mez passado 
de querer agradar a militares, como que 
para fortalecer-se, podendo mesmo trazel-os 
a uma tal ou qual frouxidão de ordens, que 
por accaso recebessem do governo centrai, que 
não ha um único offlcial da guarniçâo do 
Estado do Amazonas, que o tenha desejado, 
que não se ache nomeado em exercício de um 
cargo estadual. E os que, dizem os infor- 
mantes, por qualquer motivo não acceitaram 
as cargos offerecidos... x 

0 Sr. Francisco Machado — Dão gente por 
si. 

O Sr. Costa Azevedo — Deram fillhos, pa- 
rentes e amigos, principalmente filhos. 

O Sr. Joaquim Sarmento — V. Ex. pôde 
citar o nome de um delles, o capitão'Brazil 
Corrêa, que tem dous filhos empregados es- 
taduaes, duas crianças. 

O Sr. Costa Azevedo —Ha até um capitão 
distincto, que não quiz acceitar um cargo es- 

tadual, mas que deu dous filhos menores, de 16 

munéradesS' ■E>ara cargos P11^003 ^e111 re- 

verdade JoAQÜIM Sarmento — Infelizmente é 

a CosTA Azevedo - Deste modo é que 
«na va0ye5na do Amazonas pôde impor a 

^ /0, povo amazonense, e fazer, 
p-ir, . i lima eleição regular a elei- 
vfirmH I1 fFilet0, l116 é actualmente Go- lernador de facto daquelle Estado. 

ligeiros reparos".' Pedind0 1ÍCença para UnS 

^i6 com ,Prazer, sinceramente 
Hdadft V j0' elofflantio. na minha qua- 
PnrW v ° iad0r da Republica o chefe do 
houve tlvo' Pela correcção com que se 

o Am^AARANCISC°.MAcnAD0"~Fez Pouco para o Amazonas, mas ja fez alguma cousa. 

Doraue' ^nELaH K Cajipo3 - Não faz mais porque nao pode. 

no^case' rmaS'Iv^ • Aze!edo ~ principalmente 
Não Hava me trouxe a tribuna, 

de dar cnnhA0nclU1
+
r Sem ter ainda 0 Prazer 

hontem n ma "6" .ao Senado l"6 fazia até 
Sr Dr Pr.?HAnÍnjHUS»ça grave ao honrado 

ditando mm q r? de Moraes, pensando e acre- 
o Arna/nn-m " havm telegraphado para 
o Governador da^ ? 86 m0 disse' saudando 
posição sp Rq 6 í ^ue' Para tomar essa 
noso nor fArfr toraado altamente crimi- 

lelS ,1:"1"e"e 

dia 4 de avo^tp ■ 0fP"al do Amazonas, no 
dente de maI0' 6 que 0 honrado Sr. Dr. Pru- 
honra pessoal ouACamprehendeu que a sua 

do Poder FypÀi?^ s-a Probidade de chefe 
si vãmente, por mlffl ?ao

+A
liePermittia> osten- 

der o tele^ramrA; á . telegramma, respon- 
do Estadoque ÂÍSmtTTf n0 GoVer"0 

que elle nrln„r,A P o' telegramma em 
pelo crime do seuVaa0t tnuinPho alcançado lhe conferir o HíAÍa anteces3or para o fira de 

o Diário 0/sv' ; i"a e a P0tse do Governo, 
agosto anenal + Amazonas do dia 4 de 
respondendo ha Í1""2 ,urrl telegramma daqui 
infelizmenfp é h ln uzo' telegramma que 
da Republica un6 um sec.retario do Presidente 
rinha. gerencia da pasta da ma- 

IhesTe^a feita 0+a 0Utr0S secretarios, honra 
a opiniao pnhimf6 a co?gera de airronta1, 

merecer criticas Á 6 saudar a lu6™ 30 podia 
cretario da marinha. aS' como fez 0 se' 

«R* ^ ^e^rarnina ^esse secretario: 
goverQadm'~iManàos — Dr. Fileto Pires, 
verdes assiimidA 00"610 coramunicação ha- 

'UIllldo cargo governador Estado 



SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1896 199 

Amazonas, faço votos prosperidada vosso go- 
verno.» 

Sr. Presidente, me parece que a conclusão 
que tiro não pôde deixar de ser recebida : é 
que, si se deu publidade só ao do ministro da 
marinha, respondendo ao que lhe foi en- 
viado em 23 de julho, no proprio dia em que 
o crime se praticou é evidente que nenhum 
dos outros ministros nem tão pouco o Sr. Pre- 
sidente da Republica, expediram telegram- 
mas no mesmo sentido porque si os tivessem 
mandado, elles estariam igualmente publi- 
cados. 

Entretanto, tenho jornaes até o dia G de 
agosto e nenhum delles traz telegrammas dos 
outros ministros e nem do chefe do Poder Ex- 
ecutivo da Republica. 

Além desses telegrammas, ha mais dous 
para ura dos quaes, principalmente, peço a 
attenção do Senado, é o que dirigiu áquelle 
governador de facto o Sr. Serzedello Corrêa. 

S. Ex. ha de por certo desculpar-me ler o 
seu telegramma; mas é que a posição poli- 
tica de S. Ex. neste paiz ó tal, que seria im- 
perdoável, a quem quer que viesse tratar 
desse assumpto, esquecel-o principalmente 
quando S. Ex. tinha vindo havia pouco do 
Estado do Amazonas. 

O Sr. Francisco Machado—Que sabia de 
tudo quanto se tinha passado e se havia de 
passar. 

O Sr. Costa Azevedo—Desejo que o Se- 
nado aprecie a facilidade com que o digno 
paraense, esse politico que, entre paren- 
thesis, não ò muito constante em suas idéas 
relativamente aos successos da patria, ava- 
liou a administração finda... 

O Sr. Francisco Machado—Parece que as 
suas opiniões não se medem pelo seu ta- 
lento. 

O Sr. Costa' Azevedo— ... pondo de parte, 
esquecendo a accentuação constante com que 
essa administração tem sido vorberada com 
documentos que ao animo mais desprevenido 
teriam levado a convicção profunda de que 
as accusações feitas estão muito áquem do 
que devoram ser a bem do saneamento pu- 
blico daquella administração. 

O Sr. Joaquim Sarmento—Estou certo de 
que o Sr. Serzedello Corrêa tem plena con- 
vicção disso. 

O Sr. Costa Azevedo—S. Ex.. no seu te- 
legramma do mesmo dia 23 de julho, em que 
recebeu o telegramma, que naturalmente 
liavia partido poucos minutos antes do pa- 
lácio do governador intruso, disse o se- 
guinte (lê): 

«Ao Governador do Amazonas— Filho exu- 
terantoamazonia, associo-mo applausos povo, 

dispensado governador, cujo mandato ter- 
mina. Olferecendo mais largo emprehendi- 
mento a sombra alma política por liberdade 
enviando minhas saudações eminente, sol- 
dado Republica Dr. Fileto Pires. São meus 
ardentes votos sua administração siga 
estrada luminosa deixada Dr. Eduardo Ri- 
beiro.» 

Sr. Presidente, eu sinto-me no dever de 
nada mais dizer. 

Eu não podia fechar melhor as considera- 
ções que julguei dever trazer ã Casa, depois 
que a Casa tomou conhecimento dos factos; eu 
não podia fechar melhor as minhas considera- 
ções do qne lendo este telegramma, pelo 
quanto elle tem de inconstância no pensa- 
mento, inconstância que o paiz já julgou pelo 
modo variável, como o vento, com que procede 
o distineto Deputado pelo Districto Federal, 
damio logar a que todo o esplendor da sua 
intelligencia, todo o reconhecimento do seu 
esforço e estudos do bem publico, não podem 
tornal-o um homem de mais consideração 
na opinião publica, 

O Sr. Joaquim Sarmento—Muito bem. 
O Sr. Francisco Machado—Apoiado; muito 

bem. 
O Sr. Pires Ferreira—Não apoiado. 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto do Senado, n. 4, de 
1896, que regula o modo pelo qual serão fei- 
tas as eleiçães federaes de Deputados, Senado- 
res, Presidente e Vice-Presidente da Repu- 
blica, quando se der o caso previsto no § 2° 
do art. 43 da lei n. 35, de 26 de janeiro de 
1892. 

Continúa em discussão com o substitutivo 
offerecido. 

O Si*. Severino "Vieira — Sr. 
Presidente/como disse hontem, quando dis- 
cutia este projecto, eu não tenho a pretenção 
de ter acertado na matéria, e desejava muito 
que sobre o substitutivo que apresentei fosse 
ouvida a cominissão respectiva. 

Neste sentido vou mandar requerimento. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em 

discussão e sem debate appromio, o seguinte 

requerimento 

Requeiro que o projecto n. 4 volta á Com- 
missã" respectiva para int rpor parecer sobre 
o substitutivo aposentado. 

Era sessão de 29 de agosto de 1896.—íSere- 
rino Vieira, 
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Fica adiada a discussão do projecto. 
2a discussão do projecto do Senado, n. 42, 

de 1893, que manda approvar provisoria- 
mente o projecto do Codigo Civil redigido 
em cumprimento do decreto de 15 de julho 
de 1890. 

Entra em discussão com o substitutivo 
offerecido pela Commissão Especial, a que loi 
submettido. 

O Sr. Gonçalves Oliaves (pela 
ordem)—Sr. Presidente, o autor do projecto 
do Codigo Civil, o illustrado Senador Sr. Coe- 
lho Rodrigues, não está presente, e não tem 
vindo nestes últimos dias, como communicou, 
por encommodo de saúde. (Apoiados.) 

Parece-me que matéria de tanta importân- 
cia e de tanto alcance não deve passar em se- 
gunda discussão sem debate amplo. 

Sei que o illustre autor do projecto sobre 
o qual a Coraraissão estatuiu a sua critica 
tem de vir ao Senado, segunda feira, 31. Por- 
tanto peço a V. Ex. que consulte o Senado 
que, sem prejuízo da preferencia estabelecida 
para a discussão do projecto, seja elle adiado 
para a próxima sessão; preferencia estabele- 
cida, desde que elle tinha de entrar hoje em 
discussão nesta parte da sessão; e corapre- 
hende V. Ex. que salvo si fosse retirado 
teria de entrar na primeira parte da ordem 
do dia de segunda feira, também. 

O Sr. Moraes Barros—E' para conservar 
o mesmo logar na ordem do dia. 

O Sr. Gonçalves Chaves—Sim, senhor, 
não ser prejudi ado. 

O Sr. Presidente—Vou sujeitar á votação 
do Senado o requerimento do nobre Senador 
Si for approv.ido darei o projecto para 
ordem do dia de segunda feira, em primeiro 
logar. w 

Posto a votos, foi approvado o requeri- 
mento. 

Fica adiada a discussão do projecto. 
2» discussão do projecto do Senado, n. 14 

de 1896, incompatibilisando os membros do 
Supremo Tribunal Militar para o exercício 
de outras quaesquer funcções remuneradas 

Entram successivamente em discussão, que 
se encerra sem debate, os arts. Io e 2». 

Postos a votos, são approvados os artigos 
E' o projecto adoptado e passa para 3a dis 

cussão. 
3' discussão da proposição da Cam ira dos 

Deputados, n. 17, de 1896, autorisando 
Poder Executivo a conceder ao 2" oíFicial da 
Administração dos Correios da Capital Fede 
ral, João Cavalcanti de Araújo, um anuo de 
licença com ordenado para tratamento de 
sua saúde. 

Entra em discussão. 

O Sr. .Toakim Oatunda, (pela 
ordem)—Sr. Presidente, o funccionario a 
ouem ia aproveitar est-i proposição, infeliz- 
mente morreu; e, portanto, ella não tem 
mais razão de ser. 

0 Sr. Presidente—Parece-me, entretanto, 
que o Senado deve rejeitar o projecto, para 
retiral-o da discussão. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encer- 
ra-se a discussão. 

Posta a votos em escrutínio, ó a proposi- 
ção rejeitada e vae ser devolvida á outra 
Gamara. 

Discussão única do parecer n. 97, de 1896, 
das Commissões de Justiça e Legislação e de 
Finanças, opinando que seja indeferida a pe- 
tição era que Domingos Francisco Leite, 1° 
escripturario da Alfândega do Pará, allegando 
ter sido aposentado sem que o pedisse, nem 
fosse invalido, pede a sua reintegração no 
dito cargo. 

Entra em discussão que se encerra sem de- 
bate. 

Posta a votos é approvada a conclusão do 
parecer, em escrutínio secreto, por 28 votos 
contra 6. 

Discussão única do parecer n. 98, de 1896, 
da Commissão de Marinha e Guerra, indefe- 
rindo o requerimento do alferes graduado do 
exercito, Christiano Pontes, pedindo ser re- 
formado na effectividade daquelle posto. 

Entra em discussão, que se encerra sem de- 
bate. 

Posta a votos é approvada a conclusão do 
parecer em escrutínio secreto, por 28 votos 
contra 6. 

Discussão única do parecem. 99, de 1896, 
da Commissão de Marinha e Guerra, indefe- 
rindo qs_ requerimentos dos ex-alferes em 
commissão João Tavares Bastos e Luiz da 
1 rança e Oliveira, reclamando contra o acto 
do Governo que os dispensou da commissão 
em que se achavam e em que tinham sido 
confinados por decreto do 3 de novembro 
de 1894. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate. 

Posta a votos ó approvada a conclusão do 

contra7 em escrut''n'0 secreto, por 27 votos 

°lsc!JS?âo única do parecer n. 107, de 1896, 
u (le -'ustiça e Legislação, opinando 

il.„u i TTa ^ue r1eí'erir á petição era que o bacharel UmbeUno de Souza Marinho, juiz 
„15eit0 nomeado em 1882, aproveitado 

nSe
+í
nbargador em 1893, no Estado de 

"iaoi ^"-narina, e destituído desse cargo em 
ánniifi £ governador então nomeado para 
toiV.u„« P0!0 Vice-Presidente da Re- 

(lue deS(ie a data de sua des- çao lhe sejam abonados os vencimentos 
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de juiz de diroito por força do art. 6n das 
Disposições Transitórias da Constituição. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate. 

Posta o votos é approvada a conclusão do 
parecer, em escrutínio secreto, por 30 votos 
contra 4. 

O Ssr. Presidente — Está esgotada 
a matéria da ordem do dia. Designo para a 
da seguinte sessão : 

Continuação da 2' discussão do projecto do 
Senado, n. 42, de 1893, que manda approvar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil 
redigido em cumprimento do decreto de 15 
de julho de 1890 ; 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 21, de 1896, concedendo ao Po- 
der Executivo o credito mensal de 26:000$ 
para indemnisar pelo Ministério da Indus- 
tria, Viação e Obras .Publicas, a Paulo Robin 
& Comp., de todos os trabalhos executados 
para a Carta Archivo ; 

la^ discussão dos projectos do Senado ; 
N. 25 de 1896, organisando a secretaria do 
Supremo Tribunal Militar ; 

N. 28, de 1896, abolindo as loterias ; 
N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 

ofliciaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 260, de 1 de de- 
zembro de 1891 ; 

2a discussão do projecto do Senado, 
n. 19. de 1895, regulando os soldos que 
perceberão os ofliciaes reformados compulso- 
riamente com mais de 40 annos de serviço. 

Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da 
tarde. 

87a SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel de Queiroz (Vice- 
Presidente) 

SUMMARIO — Abortara da sessão — Leitura e 
approvação da acta — Pareceres — Discurso 
e requerimento verbal do Sr. Celho Rodrigue,— 
Discussão e votação do requerimento — Dis- 
curso e projecto do Sr. Coelho Rodrigues — 
— Oudkm no dia — 2a discussão do projecto 
n. 42, de 1893 — Discurso e emendas do Sr. 
Aquiiino do Amaral — Discursos dos Srs. Gon- 
çalves Chaves e Coelho Rodrigues — Adiamento 
da discussão—Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia. abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Raulino Horn, Francisco Machado, 

Senado V. IV 

Costa Azevedo, Justo Chermont, Gomes do 
Castro, João Pedro, Benedicto Leite, Pires 
Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, João 
Cordeiro, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, Hosa 
e Silva, João Barbalho, Rego Mello, Leite e 
Oiticica, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, 
Rosa Júnior, Coelho e Campos, Severino 
Vieira, Domingos Vicente, Gil Goulart, Quin- 
tino Bocayuva, Lapér, Lopes Trovão, Tho- 
raaz Delfino, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Paula e Souza, Moraes Barros, Bernar- 
dmo de Campos, Leopoldo do Bulhões, Joa- 
quim de Souza, Aquiiino do Amaral, Vicente 
Machado, Arthur Abreu. Gustavo Richard, 
Júlio Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Ma- 
chado (48). 

Deixam de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Antonio Baena, Nogueira 
Accioly, João Neiva, Joaquim Pernambuco, 
Eugênio Amorim, E. Wandenkolk, Caiado, 
Generoso Ponce, Joaquim Murtinho e Esteves 
Júnior, (10); e, sem ella, os Srs. Manoel 
Barata, Almino Affonso, Ruy Barbosa e Vir- 
gílio Damazio (4). 

O Sr. 1° Secretario declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 2° Secretario lê e vão a imprimir 
para entrarem na ordem dos trabalhos os se- 
guintes 

PARECERES 

N. 115-1896 

A Commissão de Justiça e Legislação, tendo 
estudado o projecto n. 10. do corrente anno, 
que extingue os logares de juizes substitutos 
dos juizes de secção, passa aos supplentes as 
attribuições que competem aos mesmos sub- 
stitutos e equipara os vencimentos dos jui- 
zes seccionaes, é de parecer que seja elle 
rejeitado pelo Senado, pelos motivos se- 
guintes: 

1.° As elevadas attribuições conferidas aos 
juizes seccionaes pelos arts. 15 e 19 do de- 
creto n. 848, de 11 de outubro de 1890, e 
art. 12 e outros da lei n. 221, de 20 de no- 
vembro de 1894, não devem nem podem ser 
exercidos pelos juizes supplentes, creados pelo 
art. 2°, lettra a desta lei. Aquelles são no- 
meados dentre os cidadãos habilitados em 
direito, que tenham, no minlmo, o tirocinio 
de dous annos de advocacia, judicatura ou 
ministério publico (art. 14 do decreto n. 848 
e art. 7°, paragrapho único da lei n. 221) ; 
estes são nomeados dentre os bons cidadãos 
que estiverem no goso dos direitos políticos, 
e, embora preferidos os graduados em direito, 
a preferencia não exclue, para a nomeação, 

83 
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os que não possuírem esta qualidade (art. 3°, 
§ 2' da mesma lei). 

2.° O projecto equipara os vencimentos dos 
juizes seccionaes e determina que esses ven- 
cimentos sejam de dez contos de réis an- 
nuaes. 

Pela tabella em vigor, segundo o art. 23 
do referido decreto, taes vencimentos são de 
10:000$ para os juizes de alguns listados, de 
8:000$ para os de outros e de 14:000$ para o 
do Districto Federal. 

O art. 57, § 1" da Constituição estatue, 
porém, que os vencimentos dos juizes fe- 
deraes, uma vez determinados, não poderão 
ser diminuídos. 

Conseguintemente.é inconstitucional o pro- 
jecto, por isso que altera, diminuindo os ven- 
cimentos que, pela referida tabella, competem 
ao juiz de secção do Districto Federal. 

Sala das Coramissões do Senado, 29 de 
agosto de 1896.—Aquilino do Amaral.—A. 
Coelho Rodrigues.—J. L. Coelho e Campos. 

N. 116 - 1896 

A Companhia de Estradas de Ferro do 
Norte do Brazil requereu á Gamara dos Depu- 
tados : 
а) a prorogação.até 31 de dezembro de 1898, 

para a terminação dos trabalhos de constru- 
cção das linhas ferreas de Aracaju a Simão 
Dias. com um ramal para a Capella, no Es- 
tado de Sergipe,— e Tamandaré a Sertãosi- 
nho, com ramal para Palraares, no Estado de 
Pernambnco. linhas estas concedidas pelos 
decretos do Governo Federal ns. 619, de 2 de 
agosto de 1890 e 193 D, de 30 de janeiro do 
mesmo anno-e 

б) a permissão de alterar o seu regimen de 
juros garantidos pelo regimen do deposito da 
importância total do empréstimo contractado 
na praça de Londres, que garante a execução 
completa dos trabalhos das suas estradas, fi- 
cando entendido que o pagamento dos juros 
vencidos será feito á companhia sem a menor 
responsabilidade do Governo perante os toma- 
dores do dito empréstimo, ficando á disposi- 
ção do Governo em Londres as quantias rea- 
lisadas para serem opportunatnente entre- 
gues à Companhia á medida de suas necessi- 
dades. 

Justificando o seu primeiro pedido, a Com- 
panhia ailega: «as condições inteiramente 
anômalas do paiz nestes últimos annos, as 
difficulòa ies verdadeiramante insuperáveis 
de obterem-se em nossa praça os capitães pre- 
cisos para a realisação de emprehendimentos 
importantes e custosos como soem ser os de 
construcção de vias-ferreas.» Apezar disso, 
a Companhia «nunca deixou de proseguir em 
seus trabalhos, actualmente bastante adean- 

tados: assim, na Estrada de Ferro de Taman- 
daré estão executados trabalhos, verificados 
officialraente, na importância de 508:034$827, 
e no ramal da Capella, no Estado de Sergipe, 
na importância de 689:1G4$504.» 

Em relação ao segundo pedido, a Compa- 
nhia chama a attenção do Poder Legislativo 
para a condição especial de ser pela primeira 
vez lançado na Europa um empréstimo com 
juros pagos em papel nacional, não onerando 
a operação os encargos do Governo perante a 
mesma Companhia. 

A Comraissào de Orçamento da Gamara dos 
Depurados, tomando em consideração o as- 
sumpto, ouviu os Ministérios da Industria, 
Viação e Obras Publicas e da Fazenda, e, á 
vista das respectivas informações, deferiu a 
pretenção da Companhia, porque ella facilita 
a entrada de capitães e porque não augmenta 
ônus ao Thesouro. 

Com effelto, a proposição n. 25, deste anno, 
da Gamara dos Deputados autorisa o Poder 
Executivo a modificar o eontracto existente 
com a companhia pela maneira requerida, 
medeante cláusulas garantidoras dos interes- 
ses do Thesouro Nacional. 

A' primeira vista,parece que os ônus a que 
fica sujeito o Governo excedem aos estabeleci- 
dos no eontracto actual. porque, do que re- 
quer a companhia e informa o Ministério da 
Industria, vê-se que a alteração pedida con- 
siste era que pelo eontracto actual« emquanto 
durar a construcção das obras.os juros do 6 % 
serão pagos sobre a importância que semes- 
tralmente se verificar haver sido empregada 
no estabelecimento das referidas estradas, se- 
gundo a tabella approvada » ; emquanto que 
pelo eontracto modificado o capital total será 
desde logo depositado, vencerá juros, ficará 
em Londres, e será por este reembolsado a 
companhia á medida que esta for necessi- 
tando. 

O Ministério da Fazenda, porém, não vê 
inconvenientes na operação do credito que a 
companhia pretende fazer no exterior, pois, 
evidentemente ha uma compensação em ter o 
governo á sua disposição o capital do depo- 
sito de perto de £ 400.000, adquirido ao par, 
sem a minima despezade commissão e que irá 
liquidando em moeda nacional á raodida das 
necessidades da companhia. 

O calculo da responsaDilidade do Governo, 
segundo o eontracto actual, e dada a modifica- 
ção requerida, foi feito pelo Ministério da In- 
dustria sobre o máximo capital de 9.738:510$, 
admittido que a companhia construa as linhas 
em tres annos, com dispendios iguaes annual- 
mente, ou 1.623:085$ por semestre, o que dá 
um augmento de 730:388s250 nos juros a 
pagar. 

Mas o prazo para esse calculo deve ser limi- 
tado a dous annos, que é o preciso para a 
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construcção, segundo afflrma a companhia e 
é fixado no projecto. 

Assim, na hypothese do regimen actual, o 
Governo pagará de juros o seguinte : 
lw semestre 3 0/o sobre ã.434;627$50Q— 73;03S$825 
2o semestre 3 0/o sobro 4,869:2558000 •— 146:0778050 
3o semestre 3 0/o sobre 7.303:8828500 — 219:1168475 
í" semestre 3 % sobre 9.738:5108000 — 291:1458310 

729:3788260 

Pelo regimen de deposito a responsabili- 
dade será em dous annos 

2X9.738:5108000 x6_ j, j gg: 621 $200 

ou 439:242$94ü a mais. 
Haverá um accrescimo de ônus em cada 

ura dos dous primeiros annos de 2I9:021Í5470, 
mas em compensação a vantagem que resulta 
para o Thesouro deter á sua disposição e nas 
condições offerecidas a importância do refe- 
rido empréstimo, pelo qual pagará do juros a 
quantia de 439:242$940 em dous annos, ou 
pouco mais de 2 % ao anno, taxa evidente- 
mente da maior vantagem. 

A' vista do exposto, a Comraissão de Obras 
Publicas o Emprezas Privilegiadas do Senado 
é do parecer que a referida proposição da 
Gamara dos Deputados entre em discussão e 
seja approvada. 

Sala das Commissões, 31 de agosto do 1896. 
f-Justo Chermont, relator.—J. Cordeiro. 

O Sr. Coelho Kodri^ues (*) — 
Sr. Presidente, peço a V. Ex. que se digne 
consultar á Casa si consente que, na acta dos 
trabalhos da sessão de hoje, seja lançado um 
voto de profundo pezar pelo infausto e pre- 
maturo passamento do Dr. José Haptista da 
Costa Azevedo, distincto representante do 
Rio de Janeiro e muito digno Vice-Presidente 
da Gamara dos Deputados. (Apoiados.) 

Os serviços do illustra flnedo e suas quali- 
dades pessoaos eram tão conhecidos e tão no- 
torios no meio social em que elle vivia que 
me dispenso de justificar este voto. (Muito 
bem.) 

E' posto era discussão e unanimemente ap- 
provado o requerimento. 

O Sr. Ooelho liodrlguesC)— 
Sr. Presidente, pedi a palavra para offerecer 
á consideração do Senado mais um projecto, 
que me parece não só digno de sua approva- 
ção como opportuno, nas eircumstancias em 
que este paiz se acha. 

(•) Esto discurso não foi revisto pelo orador. 
(• •) Esta discurso nao foi rovisto polo orador. 

O projecto tem por fira prohihir para o 
Brazil, a começar de 1 de janeiro de 1897, a 
immigração oíficial estrangeira... 

O Sr. João Cordeiro—Muito bem. 
O Sr. Coelho Rodrigues—... quer por 

conta dos Estados, quer por conta da União. 
O Sr. Costa Azevedo—Muito bem. 
O Sr. Coelho Rodrigues—O meu projecto 

não é um projecto ob ir ato. nem se refere a 
nacionalidade determinada. 

A minha indisposição contra a immigração 
offlcial é antiga. Já tive occasião de reíerir- 
me a idéas que emitti a respeito, na sessão de 
7 de junho de 1870, na Gamara dos Deputados 
da qual tinha então a honra de fazer parte. 
Ha poucos dias, ha duas semanas, reiterei 
aqui a manifestação destasjdéas, que, no fim 
de 26 annos, ainda não estão modificadas. 

Creio que os factos se encarregaram de 
provar aos meus illustres collegas que a me- 
dida é não só opportuna como urgente. 

Ditas estas palavras para justificar per 
summa capita a intenção e o fim do projecto, 
eu o submetterei à consideração da Casa, es- 
perando ter occasião de defendel-o mais lar- 
gamente, si porventura nos turnos regimen- 
taes Süffrer opposição dos membros do Senado. 

O Sr. João Cordeiro—Não é crivei. Os 
cofres públicos ha muito tempo que reclamam 
esta medida. 

E' lido e fica sobre a Mesa, durante o triduo 
regimental, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Fica prohibida, no Brazil, a come- 

çar de 1 de janeiro de 1897, a immigração 
offlcial estrangeira, quer por conta da União, 
quer por conta dos Estados ou municípios. 

Art. 2.° Da mesma data por diante só serão 
admittidos a desembarcar, em portos do Bra- 
zil, passageiros estrangeiros de 3a classe, vin- 
dos de outro paiz, provando cada um delles: 

8 1», que veiu por sua própria conta; 
s 2°, que sabe ler, escrever e contar; 
^ 3o que tem meios de subsistência, ou 

offício' ou profissão, que lh'a garantam 
independente de auxilio dos poderes pu- 

Art. 3.° Exceptuam-se da disposição do ar- 
tigo antecedente: 

g i", os imraigrantes estrangeiros, que 
vierem directamente contractados por algum 
agricultor, ou industrial, que, individual- 
mente, se obrigue perante o Governo pela 
collocação dos mesmos; 
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§ 2°, os menores que vierem na companhia 
de seus pais, ou para a companhia delles, si 
jà residirem no Biazil. 

Art. 4.° O Governo promoverá, amigavel 
ou judicialmente, como em caso de força 
maior, a rescisão dos contractos vigentes para 
a introducção de iramigrantes estrangeiros e 
expedirá os regulamentos necessários para a 
execução desta lei. 

S. R. Sala das sessões, 31 de agosto de 
1896.—A. Coelho Rodrigues. 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto do Senado, n. 42, 
de 1893, que manda approvar provisoria- 
mente o projecto do Codigo Civil, redigido 
em cumprimento do decreto de 15 de julho 
de 1890. 

Continúa em discussão cora o substitutivo 
offerecido pela Commissão Especial que o es- 
tudou. 

O Sx*. .\<5uiliii<> do (•) 
—Sr. Presidente, pedindo a palavra sobre 
o importante assumpto que se acha em de- 
bate, não pretendo impugnar ou contestar o 
parecer daillustrada Commissão. Meu intuito 
é apresentar algumas emendas que, me pa- 
rece, devem remover algumas duvidas que 
appareceiam em meu espirito ao ler este 
projecto. 

De facto, Sr. Presidente, a illustre Com- 
missão não se limitou a propor ao Senado a 
approvação do projecto de Codigo Civil ela- 
borado pelo illustrado professor de direito e 
Senador pelo Piauhy, mas apresentou mesmo 
idéas e creaçõewnovas; afastou-se em alguns 
pontos da doutrina deste projecto, e propoz 
afinal que, mediante certas limit-ições da 
ComraiSíâo de jurisconsultos que devia ser 
nomeada, ella apresentasse seu parecer, tendo 
liberdade ampla de alterar na fôrma e no 
fundo o mesmo projecto. 

Parece-me, Sr. Presidente, que nenhum 
jurisconsulto illustrado e que mereça real- 
mente este nome se sujeitará a fazer a re- 
visão de matéria tão importante dentro da 
linha traçada pela Commis.-âo, porque, si 
em alguns pontos do projecto do illustrado 
Senador pelo Piauhy ha doutrinas que á pri- 
meira vista não podem e não devem ser ap- 
provadas pelo Senado, e nesses pontos tem 
muita razão a Commissão em alteral-o, era 
outros pontos a duvida é manifesta, as opi- 
niões são divergentes e as questões são dilli- 
cilimas e transcendentes. 

C) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

E'assim, por exemplo, que, occupando-se 
da posse, o illustre autor do projecto enten- 
deu dever tratar debaixo da mesma epigra- 
phe, tanto da preícripção aquisitiva, como da 
extinctiva. Entretanto, a Commissão julgou 
que entre estas duas posses ha uma radical 
differença, e que si uma deve ir para um 
ponto do Codigo, a outra deve ir para ponto 
muito diverso. 

Sobre este particular, aliás, divergem quasi 
todos os civilistas, e de minha parte, embora 
minha opinião seja humilissima como jurista, 
parece-me que o illustre autor do Codigo teve 
plena razão. 

Ha outros pontos de grande importância 
em que as divergências são manifestas, e so- 
bro os quaes, por conseqüência, deve ter a 
Commissão de jurisconsultos, e jurisconsul- 
tos distinctos, ampla liberdade de julgar e 
fazer o que acharem mais de accordo com os 
princípios da sciencia. Não pôde, portanto, 
ficar adstricta a Commissão a esta linha de- 
raarcatoria de suas attribuições. 

Além disto, Sr. Presidente, ha no projecto 
da Commissão alguma cousa que me parece 
atacar de frente a nossa Constituição. 

E' assim que, por exemplo, a illustrada 
Commissão entendeu que, logo depois de pas- 
sar no Senado o seu projecto, após o exame 
do projecto do Codigo Civil por esta Com- 
missão revisora, o Sr. Presidente da Repu- 
blica terá de pôr immediatamente em ex- 
ecução o mesmo projecto, como sendo lei. 
Entretanto,Sr. Presidente, eu vejo na Con- 
stituição da Republica,no art. 34, § 23, si me 
não engano, esta disposição; «Ao Congresso 
Nacional compete exclusivamente legislar 
sobre o direito civil.» 

Ora, desde que a Commissão de juriscon- 
sultos tem, segundo o parecerda Commissão, 
ampla liberdade de reformar, na fôrma e no 
fundo, o projecto do Codigo Civil, sem que o 
Congresso tenha approvado esta revisão, ou 
antes, este novo codigo que tem de sahir deste 
ei mio base offerecida, não poderá elle abso- 
lutamente, como lei civil que trata de obri- 
gações e de direitos, ser immediatamente 
posto em execução pelo Presidente da Repu- 
blica, sem que préviamente tenha sido appro- 
vado pelo Congresso Nacional. 

Reputo, portanto, inconstitucional esta 
parte do projecto, por isto que vae de en- 
contro a uma disposição clara, que não ad- 
mitte interpretações da Constituição. 

l ara remover estas dilílculdades, para que 
a Commissão tenha um campo mais vasto 
onde possa desenvolver-se, para que se arrete 
do projecto da Commissão alguma cousa de 
inconstitucional que nelle exista, tomo, posso 
dizer, a ousadia de, em matéria tão impor- 
tante, offerecer ao Senado algumas emendas 
que vou remetter á Mesa, pedindo desde já 
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mil desculpas,não só á illustrada Comraissão, 
como ao autor do projecto que tem de servir 
de base para o nosso fuiuro eodigo civil pelo 
facto de, abandonando a minha obscuridade, 
(não apomdos), intervir em questão tão im- 
portante e tão transcendente. 

Vou ler minhas emendas, Sr. Presidente, 
antes de remettel-as á Mesa. 

Sr. Presidente, uma destas emendas refe- 
re-se ao praso que a Commissão deu para a 
confecção .do codigo. Diz olla que o praso de 
18 mezes em que o codigo deve ficar acabado 
será contado da data em que a Commissão 
começar o seu trabalho, mas não determina 
o tempo em que a Commissão deve come- 
çal-o, de modo que póde-se dar o íacto de 
ser o trabalho começado dentro de três, qua- 
tro ou cinco annos... 

O Sr. Gonçalves Chaves— Isto é matéria 
que deve ser regulada por instrucções expe- 
didas pelo Governo. 

O Sr. Aqtjilino do Amaral—... mesmo por 
que não sei qual o trabalho propriamente a 
que se refere o parecer da Commissão. 

Parece-me, portanto, que deve ser retira- 
do da Commissão nomeada este arbítrio, e 
contar os 18 mezes em que ella deve confec- 
cionar o codigo civil, não da data em que 
começar seu trabalho, data que não estava 
determinada, mas sim da data em que lhe for 
entregue este projecto de codigo para rever. 

Veem a Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto apresentado pela Commissão 
Especial, encarregada do estudo do projecto 
do Codigo Civil: 

Aoart. 1» accrescente-se, depois da pala- 
vra—Junsconsufíos—e approvado pelo Con- 
gresso. 

No art. 3o, em vez das palavras—em que 
der começo aos seus trabalhos, diga-se—em 
que lhe for entregue o projecto. 

Do mesmo art. 3o supprimam-se as se- 
guintes palavras—observadas as seguintes 
prescripções. 

Ainda do mesmo artigo supprimam-se as 
disposições sob as lettras a, &, c, d. 

O art. 4" substitua-se por este; 
Feita a revisão do projecto, será este sub- 

mettido ao exame ulterior do Congresso e 
posto em execução, si for approvado. 

Accrescente-se onde convier; 
Art. A Commissão fará acompanhar o 

projecto de uma exposição explicativa das 
reformas que nelle fizer. 

Senado, 31 de agosto de 1896.— Aquilino 
do Amaral. 

O Sr. Gonçalves Ohaves diz 
que muito criteriosas foram as observações 
offerecidas pelo honrado Senador represen- 
tante de Matto Gros.-o e que se resumem ; Io, 
—na inconveniência do resultado ou do pro- 
cesso lembrado pela Comraisião sobre o tra- 
balho posterior a respeito do projecto do Co- 
digo Civil, elaborado pelo illustre Senador 
pelo Piauhy, e 2" sobre a inconstitucional i- 
dade do processo lembrado pela Comraissão. 
As outras considerações por S. Ex. são de or- 
dem secundaria e a ellas já o orador respon- 
deu em aparte. 

As observações feitas pelo honrado Senador 
por Matto Grosso.diz o orador, não escaparam 
a Comraissão Especial. O Senado conhece o 
histórico desta magna questão, sabe quaes 
os esforços empregados pelos Po''eres Pú- 
blicos para realizar-se a satisfação dossa 
grande necessidade. 

Jurisconsultos eminentes foram incumbidos 
do trabalho de codificação das leis civis. 
Lembra a incumbência feita ao grande juris- 
consulto Teixeira de Freitas e, em vista do 
raallogro deste, passado ao Dr. Nabuco de 
Araújo, finalmente, recorda ao Senado o tra- 
balho apresentado em 1879 e 1880 pelo Sr. Fe- 
licio dos Santos, que tomou a si a elaboração 
do Coligo Civil, produzindo um trabalho que 
foi offerecido ao Governo, nomeando este uma 
commissão que o julgou, resultando desse 
julgamento ser posto de parte. Dessa com- 
missão fazia parte o illustrado autor do pro- 
jecto do Codigo Civil a que se refere a pre- 
sente questão. 

Com o advento da Republica, o então Mi- 
nistro da Justiça, Sr. Campos Salles, compre- 
hendendo a urgência de um Codigo Civil, 
entre nós, confiou ao illustre Senador pelo 
Piauhy a organisação desse trabMho, para o 
qual já tinha esse Senador estudos feitos, de 
modo que o prazo por S. Ex. exigido, ou pelo 
Ministro concedido, era, póde-se dizer, desti- 
nado mais a um trabalho de redacção, de co- 
ordenação e ao exame dos progressos reali- 
sados pelo direito civil, pela publicação de 
codigos modernos, como o da Republica Ar- 
gentina, de H 'spanha, a revisão do Codigo da 
Bélgica, a revisão do da Suissae.ultimamente, 
o monumental trabalho do Codigo Allemão. 

Para o exame desse trabalho, diz o orador, 
foi nomeada a Commissão Especial que nelle 
encontrou o que ha de mais adeantado no 
direito civil. A Comraissão não fôra incum- 
bida de dar parecer sobi e outros projectos do 
Codigo; devia apenas enunciar juizo sobre o 
projecto relativo ao trabalho do honrado Se- 
nador pelo Piauhy e apresentado por diver- 
sos Senadores, mandando approvar immedia- 
tamente esse projecto. O orador insiste em 
declarar que a Commissão não tinha de es- 
colher entre este ou aquelle trabalho e 
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quando o tivesse daria preferencia ao traba- 
lho em questão, porque traduz o no^so estado 
social de actualidade. ,n„„aa „Ans,mp. 

Nesse sentido faz o orador lon^ 
rações sobre os trabalhos apresentados ante 
riormentee sobre o gráo evoluüvo doB^z , 
que reclama com urgência, o seu Codigo cm 
q a Commissão, pois, tendo ^ vista iam to 
ballm Aio-no de acceitaçao, mas que recia 
mava ser revisto, devia optar por um dos se- 
^fintes alvitres o Senado, reconhecendo a 
necessidade de revisão, nada alterar e confiar 

annrovar provisoriamente, dotando assim 
rnoN de prompto o paiz de um Codigo Civil. 

nos tres alvitres pareceu ao orador mais 
pratico o ultimo, mais efflcaz para se chegar 
a Morador! S^Vica. como se fez o 
Codigo Civil hespanhol, tendo sido discutidas 
no mrlamento hespanhol as bases do mesmo 
Cochgo cuja elaboração, sobre aquellas bases, 
foi confiada a uma Commissão de grandes ju- 
risconsultos, sendo que nenhum destes jul- 
sou°se abaixo dessa tarefa. Foi assim que a 
Hesnanha teve o seu Codigo. A Commissão 
elaborou o projecto e o trabalho ftn, nao pro- 
visoriamente, como manda o parecer, que se 
discute mas definitivamente posto em ex- 
ecução, estabelecendo-se apenas uma revisão 
de 10em 10 annos. . , 

O orador não vê, pois, inconstitucionalidade 
alguma, o que se daria, caso o Senado reco- 
nhecesse a necessidade de revisão, confiasse 
esse trabalho a„uma commissão e sem que o 
approvasse mandasse pôr logo em execnçao. 

O orador diz que não ha negar a necessi- 
dade urgente de dotar o paiz de um Codjgo 
Civil e nesse sentido faz largas considerações, 
sustentando as suas idèas, respondendo as 
razões adduzidas pelo honrado Senador por 
Matto Grosso. 

O Sr Coellio Itodrlgues vem 
á tribuna' muito constrangido, porque prefe- 
ria anoiar o parecer da Commissão em todos 
os pontos, como provavelmente succedena si 
tivesse tido a honra de ser ouvido sibre elle 
antes de ser apresentado. _ 

Na Commissão disse, e repete, nao ser re- 
fractario ao concurso das pe-soas compe- 
tentes e que a Commissão não teria melhor 
auxiliar na correcção do seu trabalho, si, em 
vez de propor o que propõe, acceitasse a idea 
do orador. , ., , 

Essa idéa foi também suggenda pelo re 
cente exemplo da Hespanha e lhe parece mais 

applicavel ao nosso caso do que a proferida 
pela Commissão como o orador mostra, refe- 
rindo á diversidade das circurastancias. 

A pratica é physica experimental da legis- 
lação e por isso mesmo que um codigo não 
pôde ser discutido em um parlamento como 
uma simples lei ordinária e que não deve 
approval-o definitivamente para sua appli- 
cação immediata como faziam os reis abso- 
lutos, inclusive Justiniano. Muitas disposi- 
ções apparentemente optimas prestam-se a 
uma pratica nociva e perigosa. Para prova 
da sua proposição, cita diversas leis, entre 
outras a disposição que nos prohibe andar 
armados, coarctando um direito natural de 
todos os residentes no paiz, e só é obedecida 
pelos bons cidadãos, em cujas mãos as armas 
seriam meros meios de deíeza e de auxilio, 
e dá superioridade e segurança aos máos 
para aggredil-os a seu salvo. 

Por outro lado o artigo da lei de 24 de ja- 
neiro de 1890, privando a mãe binuba do 
usofructo dos bens dos filhos para poupar- 
lhes um padrasto tem dado em resultado 
terem elles muitos padrastos illegitimos que 
são sempre peiores do que um só e legitimo. 

Por estas e outras considerações é que per- 
siste em dizer que, si fosse ouvido pela Com- 
missão, talvez não fosse obrigado a tomar a 
palavra. 

A sua vaidade de autor do projecto em dis- 
cussão devia desejar todas as restricções pos- 
síveis aos revisores, porque quanto maiores 
forem ellas, menores serão as modificações 
da sua obra, mas o desejo que tem, como 
brazileiro, de ver o paiz dotado com ura bom 
codigo civil, é maior que a sua vaidade de 
autor. Depois, sua própria experiência mos- 
trou-lhe o perigo desses planos absolutos, que 
teem como effeito impedir os proprios autores 
e executal-os do melhor modo. 

Neste sentido refere o que se deu com o de- 
cretojie 15 de julho de 1890, sobretudo em 
relação á collocação de dous livros da parte 
especial que variavam duas vezes, o do di- 
direito de família e o das obrigações. 

O que lhe aconteceu pôde acontecer aos 
revisores, ainda que entre elles figurem os 
proprios autores do parecer, e a prova de 
que isso é muito possível é que nem todas as 
criticas do parecer lhe parecem procedentes, 
como vae provar examinando as principaes. 

Fal-o-hia mais á vontade si começasse das 
criticas de plano e acabasse nas de detalhes; 
mas prefere começar das mais importantes 
para ver si consegue esgotal-os em uma 
so sessão 

Isto pjsto, considera em primeiro logar a 
observação contra a hassiflcação das pessoas 
em nacionaes e estrangeiras. 

Pensa a Commissão que isso ó matéria do 
direito publico e que somente figura no Co- 
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digo Napoleão e nos seus imitadores, porque, 
segundo elles, somente os cidadãos nacionaes 
gozam de todos os direitos civis, o que não é 
exaeto e, entre diversas razões que apresenta, 
diz que os cidadãos que fazem parte da com- 
munhão política são os mesmos da civil, não 
fazem parte desta sómento as pessoas natu- 
raes, mas também as jurídicas, que também 
pódem ser estrangeiras e ás quaes não se 
applicam os direitos individuaes garantidos 
pelo art. 72 da Constituição Federal. 

Além disso, esta mesma suppõe leis com- 
plementares sobro a nacionalidade, no § 6, do 
art. 69 e§ 3do art. 71 e não prohibe que elles 
entrem no Codigo Civil. A opinião de Savigny 
é verdadeira, mas não se applica senão á di- 
visão dos subditos ou ingênuos e libertos, 
ao passo que a de Raul de Grasserio é con- 
testável. A historia prova o perigo do fazer- 
se disto matéria exclusiva do direito publico, 
como fazia de algum modo o art. 6". A ma- 
téria deste, declarada constitucional pelo 
art. 178, traduzido da obra de Benjamin 
Constant foi, não obstante, reformada por 
uma lei ordinária, reclamada por diversas 
questões internacionaes. O art. 144, da Con- 
stituição Portugueza foi copiado do art. 178 
e, todavia, o Codigo Civil Portuguez occupa- 
se daquella distineção. Finalmente, no plano 
do projecto, a parte geral foi modelada sobre 
a regra do § 8, do 1. Io das Inst. de Gayo. 

Considerará, em segundo logar,a critica 
aos arts. 120, 131, 134 e 181 a 184, que lhe 
parecem de direito administrativo e que não 
tem tal importância, que mereça occupar 
muito espaço neste debate. Nem por isso, 
julíja-se dispensado de dizer por que lhe pare- 
ceram necessários. 

Era terceiro logar, não nega a natureza 
regulamentar dos Cap. 2, 4 e 5 do tit. S" d 
livro 3', mas observa que quasi todos os Có- 
digos modernos tratam do mesmo modo a 
matéria. 

A quarta critica sobre a collocação da pres- 
cripção, é insustentável perante o plano do 
projecto. Este divide a parte geral segundo 
seu objecto e como o objecto dos Codigos é o 
direito adquirido e esto suppõe além dos su- 
jeitos, que o teem os objeotos o bens sobro que 
recahem e a relação que liga o sujeito ao 
objecto (a qual se chama o seu titulo e que 
só pode ser um acto ou um facto jurídico) 
aquella parte se dividiu em um livro para as 
pessoas, outra para os bens e a terceira para 
os actos ou factos jurídicos, isto é, que pro- 
duzem, modificam ou extinguem direitos. 
l>ahi, os tres livros da parte geral, dos quaes 
o terceiro trata de fact s o actos jurídicos c 
menciona entre os primeiros o nascimento 
0 o obito do sujeito, o perecimento do objecto 
6 a prescripção. 

Parece-lhe que a Commissão equivocou-se 
suppondo que só a prescripção dos direitos 
reaes é aquisitiva, porquanto a das obriga- 
ções também o é. Quem se obriga, obriga 
seus bens, e cada um de nós só tem de seu o 
que lhe resta depois de pagar as suas dividas, 
como dizia Paulo, no frag. 39, § 1 D. 

A doutrina da Commissão funda-se em um 
romanismo que teve razão histórica, mas 
desapparecen da codificação de Justiniano, 
como se vê do Cod. L. 7, t. 31. 

A 5;| censura da Commissão ó procedente 
em parte, mas é preciso attender á impor- 
tância do processo na acção e distinguir a 
doutrina das acções. como a sua própria 
theoria, que não são processo. E aqui deve-se 
notar que o projecto era destinado á execução 
provisória, durante a qual se devia fazer o 
Codigo do Processo. 

A parte geral acaba tratando dos factos e 
actos jurídicos, cuja classe a mais numerosa 
é a dos contractos, que occupam quasi todo o 
direito das obrigações, e não havia razão para 
introduzir entre estas e aquelle o livro dos 
direitos reaes. 

Todos os contractos. em geral, tendem a 
adquirir a propriedade, e a razão pede que o 
fim seja posto depois do meio. 

Finalmente, o romanismo, a que alludiu 
no principio da resposta a esta critica, não 
tem mais razão de ser no projecto. 

Os autores do Codigo Allemâo emanci- 
param-se da theoria do direito romano. 
O orador não é contrario ao direito romano, 
e tanto não é, que accusam o seu trabalho de 
ter muito cheiio de romanismo ; mas a socie- 
dade tem caminhado, e é preciso acompanhar 
a evolução do progresso. 

Foi o que fez o Codigo Allemâo, que ó ura 
monumento de civilisação e progresso. 

Passando a tratar de outras questões sus- 
citadas pela Coraraissâo, o orador começa 
pela hyp dheca; mas, á vista de um aparte 
do nobre relator, que se declara de accordo 
com o projecto, deixa esse assurapto e passa 
a tratar da a ntichrese, como modalidade do 
penhor e da hypotheca. 

Explica a diflerença, em face do direito 
romano, entre o penhor antigo e o penhor 
hoje admittido, e da as razões porque a anti- 
chrese só podia ser, antigamente, uma mo- 
dalidade do penhor; mas, dada a hypotheca 
moderna, que só se pôde fazer de bens de 
raiz, sendo os bens moveis, objecto de penhor, 
e fazendo ficar em mão do devedor, em nome 
do credor, com a clausula consiituti, pôde ser 
a antíchrese uma modalidade, tanto do pe- 
nhor, como da hypotheca. 

Depois de considerações sobre este objecto, 
e sendo dada a hora, pede o orador lhe seja 
continuada a palavra na sessão seguinte para 
concluir o seu discurso. 
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Fica a discussão adiada pela hora, con- 
tinuando com a palavra o Sr. Coelho Ro- 
drigues. 

O Sr. Presidente designa para or- 
dem do dia da seguinte sessão: 

Discussão única das emendas da Gamara 
dos Deputados ao projecto do Senado n. 29, 
de 1895, que reorganisao Tribunal de Contas; 

Continuação da 2* discussão do projecto do 
Senado, n. 42, de 1893, que manda approyar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil 
redigido em cumprimento do decreto de 15 
de julho de 1890 ; 

2a di-cussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 21, do 1896, concedendo ao 
Poder Executivo o credito especial de 26:000$ 
para indemnisar pelo Ministério da Industria, 
Viação e Obras Publicas, a Paulo Robin & 
Corap., de todos os trabalhos executados para 
a Carta-Archivo ; 

Ia discussão dos projeetos do Senado; 
N. 25, de 1896, organizando a Secretaria 

do Supremo Tribunal Militar ; 
N. 28, de 1896, abolindo as loterias ; 
N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 

officiaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 260, de I de de- 
zembro de 1841 ; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1895, regulando os soldos que perceberão 
os offlciaes reformados compulsoriamente com 
mais de 40 annos de serviço. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

88:' SESSÃO EM 1 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência dos Srs. Manoel de Queiroz {Vice 
Presidente) e J. Catunda (1" Secretario) 

SUMM ARIO — Abertura da sessão —Leitura e 
approvação da actada sessão anterior — Expe- 
diente— Discursus dos Srs. Costa Azevedo e 
Leopoldo de Bulhões —Ordem do dia — Dis- 
cussão e votação das emendas da Gamara ao 
projecto do Senado, n. 2.*. de 1895 — 2a d: 
cussão do projecto do Senado, n. 42. de 1893 — 
Discurso e emenda do Sr. Coelho Rodrigues — 
Adiamento da discussão — Ordem do dia da 
seguinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. C itunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Raulino Horn, Francisco Machado 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher 
mont, Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, 

eoetuo ttocirigues. João Cordeiro, Jose Ber- 
nardo, Olveira Galvão, Abdon Milanez, Al- 
meida Barreto, João Neiva, Rosa e Silva, 
João Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiticica, 
Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Rosa Jú- 
nior,Coelho e Campos,Severino Vieira,Virgílio 
Damasio, Domingos Vicente,Gil Goulart,Quin- 
tino Bocayuva, Laper, Thomaz Delflno, Gon- 
çalves Chaves,Fernando Lobo,Paula e Souza, 
Moraes Barros, Bernardino de Campos, Leo- 
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza, Aqui- 
lino do Amaral, Vicente Machado, Arthur 
Abreu. Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro 
Barcellos e Pinheiro Machado (51). 

Deixam de comparecer com causa parti- 
cipada, os Srs. Nogueira Accioly, Joaquim 
Pernambuco, Eugênio Araorim, E. Wanden- 
lyolk, Caiado, Generoso Ponce, Joaquim Mur- 
tinho e Esteves Júnior (8); e sem ella, os 
Srs. Almino Affonso, Ruy Barbosa e Lopes 
Trovão. 

E lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a actada sessão anterior. 

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OÍHcios: 

i ^ Ministério das Relações Exteriores, de ~9 do mez findo, transmittindo a Men- 
sagem com que o Sr. Presidente da Republica 
presta as informações que lhe foram solicita- 
das por esta Gamara sobre pagamento de re- 
clamações italianas em Porto Alegre,— A 
quem fez a requisição, devolvendo depois á 
Secretaria do Senado. 

09
D° .P;',eside"te do Estado de Goyaz, de de julho ultimo, offerecendo um exera- 

FÍ' Ía^enSagem que dirigiu á Gamara dos 
^ l -p0r,' °ccasião de ser installada a 

a LdíJoT"0 legislatura.—Archive-se e agradeça-se. 

pareceres. SECRETARI0 declara que não ha 

,®r'- Cosr;v ,Vy<-A-í.il<v _ qc 
competiIrtòeU Venh- rectificar U[n engano 
ciuamlmH nna sessao de sabbado anterior, 
Corrêa um toiUia ao Sr- deputado Serzedello 
0/K^lu! a gramraa Publicado no Diário 
nue mnT1fillla?°nas

1'^
ecilitand0 0 Governador 

tTndn n ría! nia deixava o poder e conci- 
luminosi 0!+° G,overnador a que seguissse a 
antecessor a deixada pelo seu illustre 

bido elassf(moute 0 tele"ramma assim conce- 
dello — ^ u ■ aPenas Pel0 nome — Serze- nao Podia ser attribuido sinão a esse 
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illustre cidadão, representante do Districto 
Federal na Gamara dos Deputados, porque, 
como homem político, filho da Amazônia, e, 
tendo vindo do Estado ha pouco tempo, 
era bem natural que se dirigisse a esse 
Governador para allirmar mais uma vez a sua 
opinião, reiterando assim o que anteriormente 
já havia dito, tão logo chegou ao Amazonas, 
por um telegramma, para lá enviado em lou- 
vores á admnistração, quando elle, recem- 
chegado, não podia apreciar perfeitamente 
bem a mesma administração. 

Fui, porém, hontem procurado pelo irmão 
desse distincto cidadão, o Sr. João Serzedelio 
Corrêa para que ficasse ao facto de que a elle 
e não ao seu illustre irmão cabia a respon- 
sabilidade desse telegramma. 

Acceita a declaração do Sr. João Serzedelio 
Corrêa, cumpria-me trazel-a ao conhecimento 
do Senado; 

O Sr. Francisco Machado—E o juizo que 
se pode fazer do telegramma muda muito 
de figura, conforme a pessoa que o expediu, 

O Sr. Costa Azevedo—Mas, Sr. Presidente, 
parece que vem a proposito, como represen- 
tante do Amazonas, trazer ao Senado ura 
protesto ao modo pelo qual esse compatriota 
pronuncia-se em relação à administração finda 
e em relação ás esperanças que nutre pela 
administração que começa a exercer o novel 
Governador. 

Não posso fazel-o melhor do que lendo 
alguns trechos da correspondência de Manáos 
hontem publicada no Liberdade, por onde se 
verá perfeitamente bem que a administração 
que findou não podia ter deixado uma estrada 
luminosa para guiar a administração que 
começou. 

O Sr. Francisco Machado—Eu creio que o 
que ella fez foi apontar os desvios á nova 
administração. 

O Sr. Costa Azevedo— A nova adminis- 
tração começou mal, e infelizmente pelo que 
leio dessa correspondência, para a qual peço 
muito especialmente ao Senado a sua 
attenção. 

Começa o missivista, que não conheço, mas 
que parece conhecedor bastante do que se 
passa naquelle Estado em relação á improba 
administração que findou, por felicidade do 
povo Amazonense, diz; 

« Avaliam o déficit do Thesouro em 
2.000:000$, e por isso duvido que a safra, 
apezar da borracha a 7$200 o kilo, dê para 
tapar os rombos e satisfazer os encargos or- 
dinários e extraordinários da adminis- 
tração. 

O commercio vai atravessando uma crise 
thodonha, devida á quebradeira do Thesouro, 
0nde muita gente guarda á força os seus ca- 

Senado V. IV 

pitaes, faltando aos seus compromissos, pelo 
que a debacle é geral. 

As obras de muita fama do Sr. Pensador 
—lheatros, palacios do Governo e da Justiça, 
estão — as duas ultimas em paredões sem 
tecto, e a outra ainda por acabar, e como 
estas algumas de menos importância, causa 
apparente do dispendio dos 45.000:000$ con- 
sumidos na administração — Pensador. 

« Disse-me pessoa bem informada que o 
Estado despendeu, só no semestre de julho a 
dezembro do anno passado mais de 2u0:000$ 
com passagens gratuitas a particulares, e 
outro tanto com as commissões de empre- 
gados públicos que foram curar de saúde, 
ou divertir-se em outros Estados. 

« Dizem que o Sr. Fileto, em companhia do 
Pensador, antes de assumir o governo, foi 
visitar os palacetes e grandes propriedades 
de ofilciaes das forças estaduaes, encon- 
trando ao serviço dos mesmos, soldados que 
dariam para uma companhia,ao passo que na 
chacara do Governador apenas encontrou 11 
praças. 

Admirado do que via, manifestou a opinião 
de que o Governador devia fazer recolher 
essas praças ao quartel e obrigar aos que 
usufruíam seus serviços a pagar-lhes seus 
salários. 

O Pensador respondeu-lhe: quando Vcê. 
for governo, obrigue-os a isso ; e mais não 
disse e nem lhe foi perguntado.» 

Isto era referencia ao ex-Governador. 
Como se vê, deixou essa administração o 

Estado com um déficit de 5.000contos tendo-se 
aproveitado dos 45.000 ou 50.000 contos da 
renda por um modo inteiramente desastroso 
e deprimente da moralidade administrativa ; 
deixou a probi lade do funcoionalismo pu- 
blico de todo abalada ; deixou completamente 
divididos os amazonenses em duas partes, que 
não só na actualidade se consideram inteira- 
mente desavindos em política, como ainda 
mais, o que é peior, desavindos nas relações 
sociaes. 

Tal administração não merecia do nosso 
compatriota, o Sr. João Serzedelio Corrêa, ser 
apontada como typo luminoso, para aconse- 
lhar aos administradores que a succedessem, 
que a tomassem como trilha. 

O Sr. Joaquim Sarmento — Deus nos livre 
que tal succeda. 

O Sr. Francisco Machado — Tal adminis- 
tração é bastante luminosa, mas para mos- 
trar ás outras os parceis que fez surgir. 

27 
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O Sr. Costa Azevedo — Em referenciará 
actual administração tenho apenas occasião 
de aproveitar os últimos momentos do meu 
mandato para, sem me esquecer de que 
exerce funcções executivas por um as- 
salto de pirataria, quem as desempenha 
expor ao paiz actos de tal orientação, 
pelos quaes, se pôde bem dizer, os amazo 
nenses, que justamente se levantaram contra 
a administração tinia, não podem vel-os com 
bons olhos. E eu não tenho o prazer de dar 
boa nova ao Senado pelo que pratica o joven 
Governador, essa criança, assim cons'd0rada 
pelo art. 40 do codigo político daquelle Es- 
tado: como creança,no governo, começa a dar 
más provas de bom senso ; e poderei citar 
um facto praticado poucos dias depois de assu- 
mir o governo. 

O Sr. Francisco Machado — Mostrou que 
está disposto a seguir as normas da adminis- 
tração decahida. 

O Sr. Costa Azevedo — Passo a ler a cor- 
respondência a que alludi. 

Diz O Missivista : 
« Embarcou hontem com destino à Europa, 

onde vae em commissão do governo estudar 
o systema penitenciário, o congressista Dr, 
Pedro Regalado, com 32 contos de réis, pas- 
sagem e despezas de custeio. 

Fez apenas um pequeno negocio da cessão 
de sua candidatura federal por uma modesta 
commissão ao estrangeiros 

O Sr. Domingos Vicente— Como se chama 
o beneficiado ? 

O Sr. Costa Azevedo—E' o Dr. Pedro Re- 
galado. 

Um Sr. Ssnador—Vae regalar-se. 
O Sr. Francisco Machado— Eis como se 

retribuem serviços. 
O Sr. Costa Azevedo — O Sr. Dr. Pedro 

Regalado, pessoa, que conheço, cujas re- 
lações aprecio e que entreteve commigo por 
muito tempo correspondência, é realmente 
intelligente e prestou serviços que serão in- 
olvidaveis quer ao ex-Governador... 

O Sr. Francisco Machado—E' muito in- 
telligente ; é muito competente ; não ha du- 
vida nenhuma. 

O Sr. Costa Azevedo—... quer a este que 
assaltou o Poder... 

O Sr. Francisco Machado—E é pena que 
empregue o seu talento em defesa de admi- 
nistrações tão mal orientadas. 

O Sr. Costa Azevedo, . .—dirigindo elogios 
não devidos e applausos immerecidos a actos 
tão reprehensiveis praticados pelo ex-Gover- 
nador. Foi além : como congressista, por tal 

modo se empenhou no Congresso estadual, 
qnejror sua influencia fez passar, com appro- 
vação do Congresso e referenda do Governa- 
dor, leis que attestam contra a moral pu- 
blica. 

O Sr. Francisco Machado—Elle foi consi- 
derado leader da maioria do Congresso esta- 
dual. 

O Sr. Costa Azevedo—.. .fazendo com que 
o Governador estivesse, por meio de leis, au- 
torisado a quantos destemperos é possível 
imaginar-se ; por exemplo, a ferir completa- 
mente a independência do Poder Judiciário, a 
executar medidas que arrombaram o Thesouro 
do Estado ; e, só me expresso por este modo 
relativamente aos serviços que o Sr. Dr. 
Pedro Regalado fez á administração que fin- 
dou,porque sei quanto mal elle fez ao Estado 
que represento. 

Intelligente, como é, estou seguro de que o 
■ P1".- Eedro Regalado foi o agente mais 

propicio que teve o ex-Governador para cal- 
car a vontade do Estado e fazer sahir como o 
mais votado de um eleição que não houve 
esta criança que se acha actualmente e de 
facto no Poder Executivo do Estado. 

Começou, pois, o novo administrador pa- 
gando os serviços, tão negativos para os in- 
teresses do Estado, ao Sr. Dr. Pedro Re-a- 

ef6 I?odo: ,fluando os Estados mais adeantados da União não cogitam de 
mandar emissários á Europa estudar os 
systemas penitenciários, o Estado do Amazo- 
nas carrega com o peso proveniente da no- 
meação que fez o Sr. Fileto do Sr. Dr. Rcm- 
ado para fazer este estudo, que não pode por 

Estado ® ' ^eneíicios para aquelle 
Finalmente e sentar-me-hei depois da lei- 

missiviste . 0 da colTespondencia: diz o 

ticlEr'iaaÍmnílesm0rali-ação da sociedade poli- 
troduzi^ri 6 tao ^'ande anarchia in- 
cão nuiiiipi odos 03 ramos da administra- 
um caso perdido0. ^ COnsidero 0 Amazonas 

na^or MaollnIíiem d
T
e pulso, nem mesmo o Se- 

telvankar oft0 0U 0»a^s Pedrosa, capaz de 
sos Domn<s .te m cadavei'' (iue, como os formo- 
ao ser tocado 0' desfa55-se em cinzaS' 

mohfr^ UIn uráo-estar indizivel ; as 
a maeistent C10ílal'smo eulwpeceram-se ; 
ni^lfofi «o nraja se • tudo an- 
a comneton .f,ue 0 &'overno arrogou-se 
agentes w cle!uittir e nomoar por seus 
o mais m ■n,ais alto magistrado como 
vitaliciedadA o ■ 'l6 justi0a' sem respeito á 
radez mm ? ao civism0> ülustração e hon- 
ti"o ofprní ,seillPre mereceram severo cas- 0 roz despreso do regulo que até 23 de 
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julho ultimo manchou a cadeira do Poder 
Executivo deste Estado. 

Sr. Presidente, do que acabo de ler se de- 
duz que é claro que o nosso concidadão o Sr. 
João Serzedello Corrêa, que foi quem dirigiu 
o telegramma que eu trouxe ao conhecimento 
da Casa, não ajuizou bem do estado em que 
se acha o Amazonas, e não me admira, pois, 
que pressuroso viesse convidar-me a que de- 
clarasse da tribuna que o seu irmão, o 
illustre brazileiro, o joven político de méri- 
tos reconhecidos, o Sr. Dr. Innocencio Ser- 
zedello Corrêa, não era, e não podia ser, o 
autor deste telegramma. 

Folgo de me haver proporcionado o Sr. 
João Serzedello a occasúão de vir dizer ao 
Senado que andei mal orientado quando sup- 
puz tão distincto politico como autor de lou- 
vores. ... 

O Sr . Francisco Machado — Seria um ver- 
dadeiro desastre si fosse elle quem passasse 
este telegramma. 

O Sr. Costa Azevedo— ... a uma admi- 
nistração que não pôde merecer dos homens 
sérios que conhecem o paiz e que conhecem 
esta administração, que não merece sinão o 
mais pronunciado desprezo pelos excessos pra- 
ticados, pelas improbidades havidas. 

Cumpro, pois o dever de agradecer desta 
tribuna o cidadão João Serzedello Corrêa o 
me proporcionar occasião de fazer bem sciente 
que não é a seu irmão que se deve attribuir 
este telegramma, e, seguramente, quaesquer 
que sejam as affeições que liguem S. Ex. ao 
partido republicano federal, que suffragou a 
administração que tão mal qualifiquei,quaes- 
quer que sejam suas sympathias, jamais,pela 
probidade que elle tem,jamais poderia,sem se 
sentir acabruuhado, aconselhar ao successor 
que seguisse as trilhas desta administração. 

O Sr. Francisco Machado — E' muito no- 
bre o procedimento do Sr. João Serzedello, 
chamando a si a critica de um acto todo 
seu : me, me, adsum qui feci, in me convertite 
ferrum. 

O Sr. Costa Azevedo — Sr. Presidente, 
peço desculpa por haver tomado tempo á 
Casa, embora na hora do expediente, para 
tratar de uma matéria que sem duvida deve 
desgostar a todos ; mas eu devia fazer esta 
reparação, e com ella accentuar bem a 
pressa do cidadão Sr. João Serzedello Cor- 
rêa em vir pedir que fizesse com que o Senado 
soubesse que era elle o autor do telegramma, 
assim como accentuar a minha convicção 
de que por parte do digno Sr. Innocencio 
Serzedello Corrêa não poderia haver applau- 
sos á administração que teve termo no Ama- 
zonas a 23 de julho proximo passado. 

O Sr. Pires Ferreira — Já vê que eu 
tinha razão quando dei o — não apoiado. 

0 Sr. Costa Azevedo — Está justificado o 
seu — não apoiado. 

Tenho dito. 

O Sr. Leopoldo de Bulliões 
—Sr. Presidente, acabo de receber da cidade 
de Uberaba, Estado de Minas Geraes, uma 
carta, que peço ao Senado licença para ler. 

Os commerciantes Caldeira, Queiroz & 
Comp., dirigem-se ao Senado por meu inter- 
médio, pedindo providencias contra a lei 
orçamentaria mineira, que creou impostos 
inconstitucionaes. 

A carta refere-se especialmente ao imposto 
de transito, que, creio, é cobrado em Uberaba 
com o nome de imposto mineiro, imposto de 
transporte ou taxa itinerária. Já ha alguns 
annos o commercio de Goyaz, e posso dizer, o 
commercio de todo o interior do paiz, levan- 
tou queixas contra estas taxas de transito. 

Ao principio ellas eram cobradas em Minas 
e era S. Paulo. 

Graças aos protestos que foram feitos pela 
imprensa e da tribuna da Gamara dos Depu- 
tados, o governo de S. Paulo immediata- 
mente sustou a cobrança dessas taxas, e 
mandou até indemnisar aquelles que as ha- 
viam pago. 

O governo de Minas, e era então Presidente 
desse Estado o Sr. Dr. Affonso Penna... 

O Sr. Moraes Barros — Note o honrado 
Senador que os productos paulistas pagam 
imposto de transito nas estradas de ferro. 

O Sr . Leopoldo de Bulhões— Acredito que 
desse abuso seja victima também o Estado de 
S. Paulo. 

O Sr. Moraes Barros — Digo que em São 
Paulo ha imposto de transito nas estradas de 
ferro para os productos paulistas. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões — Mas pro- 
ductos que são despachados com destino a 
outro Estado? 

0 Sr. Moraes Barros — Tudo quanto cir- 
cula pelas estradas de ferro paga imposto. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões— Isso é outra 
cousa ; isso não é imposto de transito, é im- 
posto de exportação ; recahe sobre os pro- 
ductos do proprio Estado. 

O Sr. Moraes Barros — Quer dizer por- 
tanto que não seria de extranhar que os pro- 
ductos goyanos, passando por S. Paulo, pa- 
gassem o mesmo imposto que pagam os pro- 
ductos paulistas. 

O Sr. Gomes de Castro — Os senhores, na 
sua casa, podem fazer o que quizerem : mas 
não podem tributar genero alheio em transito 
pelo Estado de S. Paulo. 
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O Sr. Leopoldo de Bulhões — A Consti- 
tuição permitte que os Estados tributem os 
generos de sua producção, pouco importando 
que esses produetos sejam ahi consumidos 
ou exportados para outro Estado. 

Mas o que a Constituição prohibe expres- 
samente, terminantemente, tanto á União 
como aos Estados, é o lançamento de taxas 
de transito, isto é, sobre mercadorias que 
atravessam o território de um Estado com 
destino a outro. 

O art. 11 n. 1 do pacto federal nãoadmitte 
duvidas a respeito; não pôde ter duas inter- 
pretações. 

Como ia dizendo,o Governo de Minas tomou 
providencias, suspendendo a execução do or- 
çamento nessa parte, e creio até que a As- 
sembléa posteriormente supprimiu essas 
taxas. Mas ellas surgem de novo; e de novo 
peço desta tribuna, como então tive occasião 
de pedir ao Presidente do Estado de Minas, 
a sua attenção para esse negocio, que é 
muito grave. 

O commercio não pôde tolerar taes abusos, 
que tanto o prejudicam. 

A carta que vou ler e os documentos 
que a instruem dispensam commentarios. 

Exm. Sr. Senador José Leopoldo Bulhões. 
—Rio de Janeiro — Como V. Ex. bem sabe, 
os generos destinados ao Estado de Goyaz, 
são isentos de imposto nas repartições minei- 
ras, e é mesmo inconstitucional um Estado 
tributar generos que se destinam a outro 
Estado. 

A praxe adoptada pelo commercio do Rio 
de Janeiro e S. Paulo era mandarem attes 
tados das cargas destinadas ao Estado de 
Goyaz, devidamente reconhecidos por tabel- 
liães, afim de as igercadorias não soffrerem 
embaraço algum. 

Com effeito esses attestados eram aqui re- 
cebidos sem a menor objecção; agora, porém, 
estando aqui um empregado da Thesouraria 
de Minas, prohibiu expressamente- que se re- 
cebessem taes attestados, allegando que mui- 
tas vezes eram elles falsos. 

Diz o empregado da Thesouraria que, para 
isentar do imposto os volumes destinados a 
Goyaz, é preciso que venha nelles o nome 
onde se destinam, e que os attestados sejam 
visados na Recebedoria de Minas nessa Ca- 
pital. 

A nosso ver, esta determinação só serve 
para pôr obstáculos ao coinraercio, onerando 
nossos committentes de Goyaz, obrigando-os 
a pagar o imposto duplo, o que na verdade 
é bem lastimável. 

Juntamos quatro attestados de casas im- 
portantes dessa praça, e que aqui não tive- 
ram acceitação. 

Podemos garantir a V. Ex. que a Repar- 
tição de Minas nesta Estação tem cobrado in- 
devidamente para mais de dous contos de 
réis de imposto mineiro sobre mercadorias 
destinadas a goyaz. 

Em vista do exposto pedimos a V. Ex. se 
digne tomar alguma providencia afim de que 
cesse este abuso inqualificável que tantos pre- 
juízos está dando ao commercio Goyano. 

Desejando-ltie perfeita saúde e a ÍS. Exma. 
tamuia, subscrevemo-nos com elevada estima 
e apreço. 

, De X',,®?- aln'fios obrigadissimos e cria- dcs \j(xI(Íqít(X) Quqítoz & Oo'íYip. 
Attestamos que os volumes abaixo desi- 

gnados seguem pela Estrada de Ferro Central 
para Uberaba á consignação dos Srs. Caldeira, 
tjueiroz & Comp. p ira por estes serem re- 
mettidos ao Sr. José Augusto da Silva 
Hrandao, morador em Paracanjuba, Estado 
de Goyaz ; e para que os ditos volumes não 
tenham embaraço na passagem pelo Estado 
de Minas Geraes, passamos o presente attes- 
tado. 

JASB : 1 caixão cora chapéos. 
JASB ; I encapado com chapéos. 
Rio de Janeiro, õ de junho de 1896.— 

Gosto JSIoreira, Guimarães & Comp. 
Reconheço verdadeira a firma supra. 
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1896, — Em 

testemunho da verdade.— Pedro Evaqelista 
de Castro. 

Os abaixo assignados declaram ter embar- 
cado a 2 do corrente mez, via S. Paulo, com 
destino a Estação de Uberaba, á ordem dos 
í^rs. Caldeira, Queiroz & Comp., os seguintes 
volumes com fazendas, para dalli serem en- 
viados para Paracanjuba, Estado de Goyaz. 
Ma-ca JASB,2 tardos pertencentes ao Sr. José 
Augusto da Silva Brandão. 

cr.? i)ara, l116 Pao paguem direitos estaduaes em seu transito pelo Estado de Minas Geraes, 
firmam a presente decl,ração. 

Jan?irO' 3 Junho de 1896.—Gon- çciIvgs Pinto & Comp, 

,1a
RX:i?"X(1

gq°) Vf-lddeira a firma supra. Rio 
nho dT ^u ^ Junho de 1886. Em testemu- erdade Evaristo Valle de Barros. 

innn ?tmrat?S que ■ern 15 de maio Ao corrente 
nneh^Tp a cons'gnação de Caldeira, 
dio £ a de Uberaba, por interme- 
Vnrte 9m", 0 ^ Comp. da estação do 
n 7 noto caixas com louça, com a marca 
íadorPem XTC0n ■eS

1 
a Joã0 LoPes ^des, mo- 

Pn™ i0rnt, 10s' n(í Esta(l0 d® Goyaz. 
sente devidos effeitos firmamos o pre- 

Rm de Janeiro, 3 de junho de 1896.—Sam- 
paio Stlva & Comp. 
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Reconheço afirma suppra.—Rio de Janeiro, 
3 de junho de 1896.—Em testemunho da ver- 
dade—Hibrahim Carneiro da Cruz Machado. 

Pelo presente declaramos que em 5 de ju- 
nho expedimos por via de S. Paulo, 12 volu- 
mes com a marca JAS para Uberaba, ao cui- 
dado dos Srs. Caldeira, Queiroz & Comp. 
afim destes senhores fazerem seguir para 
Goyaz a entregar ao Sr. João Agostinho Si- 
queira; e para que não sejam os ditos volu- 
mes incursos no imposto cobrado pelo Estado 
do Minas, pedimos deixal-os passar a livre 
transito para o dito Estado de Goyaz. 

Saúde e fraternidade. 
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1890.—Go- 

mes de Castro & Comp. 
Reconheço verdadeira a firma suppra.— 

Rio de Janeiro, 8 dejurmo de 1890.—Em tes- 
temunha da verdade—Pedro Evangelista de 
Castro. 

No attestado acima incluimos, mais, a 
marca RC com quatro volumes ao cuidado 
dos ditos Srs. Caldeira, Queiroz &Comp. para 
entregar ao Sr. Regusino de Carvalho, resi- 
dente cm Jaraguá. 

Sr. Presidente quando regressei ao Estado 
de Goyaz, no anno passado, ao chegar a Ube- 
raba extranhei quo as minhas malas fossem 
detidas na estação da Estrada de Ferro Mo- 
gyana por falta de pagmento de imposto. 
Reclamei, e apresentaram-me então um talão 
de nove mil e tantos réis de imposto mineiro, 
a que estavam sujeitas as minhas malas, se- 
gundo disseram. Observei ao empregado da 
estação, quo é, creio eu, o encarregado de 
arrecadar esse imposto, que não estava su- 
jeito a taes taxas, que eram verdadeiramente 
de transito, vedadas pela Constituição Fe- 
deral e graças á minha insistência obtive a 
minha bagagem e a restituição da quantia 
já paga. 

Ora, Sr. Presidente, si até os viajantes pa- 
gam tributo nas estradas de Minas quando 
transitam para Goyaz, si as suas bagagens não 
escapam.das malhas do tal imposto, imagine 
Y. Ex. o que não succederá com as encom- 
mendas o cargas quo são importadas para o 
interior, ou que são do lã exportadas? 

Este tributo ó elevado, onera por tal forma 
as mercadorias, que as impossibilita de ter 
procura do grande mercado consumidor, desta 
Capital. V. Ex., Sr Presidente comprehende 
o incomraodo, o vexame a que as exigências 
do fisco mineiro sujeitam o commercio do 
sertão ; e eu desta tribuna chamo a attenção 
das autoridades do Estado de Minas e espe- 
cialmente do seu Congresso, para as recla- 
mações de que me faço écho. certo de que se- 
rei attendido, como já o fui em 1893, e os 
meus conterrâneos prejudicados não precisa- 
rão levar este negocio á Justiça Federal. 

ORDEM DO DIA 

Discussão das emendas da Gamara dos 
Deputados ao projecto do Senado, n. 29, de 
1886, que reorganisa o Tribunal de Contas. 

Entram em discussão, que se encerra sem 
debate, com o parecer da Commissão de Fi- 
nanças. 

Procede-se á votação com o seguinte re- 
sultado: 

E' rejeitada a seguinte emenda: 
Ao art. Io in fine. Aecrescente-se: <e so- 

bre delegacias flscaes no estrangeiro.» 
São successivamente approvadás as seguin- 

tes emendas: 
Ao n. 1 do § I"do art. 1.0 Accrescente-se: 

«demissivel ad nvtum.» 
As matérias dos ns. 1, 2 e 3 do § Io passam 

a constituir números do § 3.° 
Ao n. 3 do § Io do art. I.0 Supprimam-se 

as palavras: «Cabem-lhe os predicamentos 
dos directores do Tribunal de Contas. Como 
estes, só perderá o logar por sentença e...» 

O § 2o do projecto passa a numerar-se §3." 
Ao art. Io, § 2°. Substituam-se pelo se- 

guinte: «Para o serviço do mesmo Tribunal 
existirá um quadro de pessoal, composto de 
três sub-directores, ura secretario, 14 los es- 
cripturarios, 14 20li escripturarios, 16 30S es- 
cripturarios, 10 d0" escripturarios, um carto- 
rário, um ajudante e quatro contínuos.» 

O § 3o passa a ser numerado § 2.° 
São successivamente rejeitadas as seguin- 

tes emendas: 
Ao § 3' do art. 1° accrescente-se in-fme do 

primeiro período; 
«Ou sentença de incapacidade physica ou 

moral, devidamente provada e julgada pelo 
Senado no que for applicavel,o que determina 
o n. Vda lettra C do ai't. 22 da lei n. 2il, 
de 20 de março de 1894, ouvido o represen- 
tante do Ministério Publico junto do Tribu- 
nal de Contas, a quem ficam attribuidas as 
competências por essa disposição concedidas 
ao Procurador Geral da Republica.» 

Ao mesmo artigo. Substituam-se os §§ 4°, 
5o e 6o pelo seguinte : 

«Paragrapho. Os sub directores e mais 
empregados do Tribunal serão nomeados na 
fôrma estabelecida para os empregados do 
Thesouro.da mesma categoria e denominação, 
precedendo, quanto ao secretario, proposta 
de presidente do Tribunal.» 

Art. Io §8", Substitua-se pelo seguinte : 
«A aposentadoria do presidente) directores 

e empregados do Tribunal de Contas regu- 
lar-se-ha pela legislação da Fazenda.» 
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Ao § 8o do art. m fine sut»stitua-se : 
«Supremo Tribunal Federal» por «Senado 

Federal.» 
Ao mesmo artigo accrescente-se: «Para- 

grapho. Os vencimentos dos directores do 
Tribunal de Contas serão de 15:0008 por 
anno, tendo o presidente uma gratificação 
addicional de 3:000$. Os mais empregados 
perceberão vencimentos iguaes aos que per- 
cebem os empregados de igual categoria e 
denominação do Thesouro; o secretario terá 
vencimentos de sub-director. 

Supprima-se a tabella annexa. 
Art. 2o § 2o, n. 1. lettra d) substitua-se 

pelo seguinte: 
«Verificar a idoneidade legal das fianças e 

cauções que devem prestar todos os que ar- 
recadarem, applicarem ou reservarem sob 
sua guarda e administração dinheiros, valo- 
res e bens pertencentes á Republica, seja qual 
for o ministério a que pertençam, e repre- 
sentar contra as irregularidades encon- 
tradas.» 

Art. 2.° Substitua-se a lettra g) do n. 2 
pelo seguinte : 

«Dar conta annualmente, em relatório di- 
rigido ao Congresso, dos serviços a seu 
cargo.» 

São successivamente approvadas as se- 
guintes emendas: 

Ao art. 2°, § 2o, n. 3, depois das palavras 
—despacho fundamental, accrescente-se : — 
dentro de 10 dias. 

O § 3o do art. 2o seja assim substituído : 
«Si o ministro ordenador julgar que a co- 

brança do imposto ou a despeza ordenada e 
não registrada dexp ser executada, submet- 
terá o caso ao Presidente da Republica, em 
exposição escripta nos mesmos papeis onde 
constar o despaçho fundamentado de que 
trata o n. III. 

Si o presidente ordenar por despacho que 
os alludidos aetos sejam praticados, o Tribu - 
nal os registrará sob protesto, dando de tudo 
conhecimento detalhado ao Congresso no 
relatório annual de que trata o n. 2, lettra 
g) do art. 2o.» 

Ao art. 2" §6°. Accrescente-se: «As des- 
pezas feitas em periodo de guerra ou estado 
de sitio.» 

São successivamente rejeitadas as seguin- 
tes emendas : 

Ao art. 2° § 6o. 
Accrescente-se onde convier : 
«Em nenhum caso é licito ao Tribunal 

entrar no merecimento intrínseco do acto, 
nem na uitlidade ou opportunidade da des- 
peza.» 

Ao mesmo artigo, § 9o, accrescente-se: 
< Não cabendo ao Tribunal o conhecimento 
do fim a que se destinam.» 

E' approvada a seguinte emenda: 
Aon. 3 do art. 3o accrescente-se; « Para- 

grapho único. A competência conferida ao 
Tribunal por esta disposição em sua pri- 
meira parte não prejudica a do Governo e 
seus agentes, na fôrma da segunda parte do 
art. 14 da lei n. 221, de 20 de novembro de 
1894, para ordenar immediatamente a deten- 
ção provisória do responsável alcançado, até 
que o Tribunal delibere sobre a dita prisão, 
sempre que assim o exigir a segurança da 
Fazenda Nacional. 

As emendas não approvadas vão ser devol- 
vidas á Gamara dos U|putados. 

O Sr. Rosei © Silva {pela ordem)— 
Pedi a palavra, Sr. Presidente, para declarar 
que o meu voto contrario á emenda n. 16, 
substitutiva da disposição do projecto do Se- 
nado, é porque considero esta mais garan- 
tidora. 

A emenda a respeito da qual faço a decla- 
raçao do meu votoé a seguinte: 

O § S11 do art. 2o seja assim substituído: 
«Si o ministro ordenador julgar que a co- 

brança do imposto ou a despeza ordenada e 
nao registrada deve ser executada, submet- 
tera o caso ao Presidente da Republica, em 
exposição escripta nos mesmos papeis onde 
constar o despacho fundamentado de que 
trata o n, III. 

^ íí Presidente ordenar por despacho que os alludidos actos sejam praticados, o Tri- 
bunal os registrará sob protesto, dando de 
tudo conhecimento detalhado ao Congresso 
no relatono annual de que trata o n. 2, lettra 
g, do art. 2o. 

. 2liaQQUSSa0 do Projecto no Senado, n. 42, 
l™;0' ciue manda approvar provisoria- mente o projecto do Codigo Civil, redigido em 

cumprimento do decreto de 15 de Julho de 

ConGima em discussão com o substitutivo 
onerecido pela Commissão Especial, que o es- 
tudou e com as emendas offerecidas a este. 

^'0e^íl0 í^0<lrisues—An- 
mío fi7?n^e°Uir-na ordem de considerações 
ao cJnirt, ses?0 de hontem, pede licença 

er furnas rectificações e 
cana lol ,a,s Ponderações que oppoz ao 
^fins Hp r nas Geraes a proposito de al- guns de seus apartes. 

A rectifleação é relativa á pres- 
«lí. flntpWnl g0 Prazo,que o orador verificou ser anterior ao período de Deodoro 
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Rofere-se em seguida á antichrese, que no 
dominio do direito romano era acompanhada 
do penhor e como penhor podia ser movei 
ou immovel posto que em regra fosse movei, 
a antichrese podia ser movei ou immovel 
posto que em geral fosse immovel, porque 
os bens moveis ordinariamente não pode- 
riam produzir rendimento compensador do 
juro. 

A ordenação do Reino não consagra expres- 
samente a antichrese sinão no § 4o do L. 4 
tit. 07 e ahi só se a permitte compensando os 
juros de divida com os fructos do bem entre 
o foreiro e o senhorio, prohibiudo-se, ao con- 
trario, por ser usurario. 

O autor do projecto, porém, entendeu ra- 
zoável considerar a antichres^como uma mo- 
dalidade quer do penhor quer da hypotheca, 
tendo o credor hypothecario,por conseguinte, 
além doyMs in re como penhor e como hypo- 
theca, a faculdade de ter o objecto penhorado 
ou hypothocado para compensar os juros de 
sou credito. 

O orador discorre ainda sobre a antichrese, 
encarando-a perante o direito francez e de- 
monstrando que ella figurava como uma mo- 
dalidade do penhor no projecto do Codigo 
Napoleão. 

Depois de outras considerações, trata o 
orador da ultima censura da comraissão, que 
se refere á locação do serviço doméstico. 

Censurou a commissão ter sido incluído o 
capitulo da domesticidade no fim da parte 
em que se trata do direito de família ; mas 
0 orador defende essa collocação, que não al- 
tera a natureza das relações entre os domés- 
ticos o os amos, mostrando que não é im- 
pertinente tratar da domesticidade ao lado 
üo direito de família. 

Enumera depois o orador as modificações, 
que fez, destacando do livro Io das Obriga- 
ções o capitulo da domesticidade. Reduzem-se 
& tres essas modificações, sendo a Ia: o domés- 
tico que tiver servido 3 annos a uma íamilia 
tem direito a augmento de salario ; o que 
tiver servido 6 annos tem direito á metade 
oo prêmio de um seguro de vida e a terceira 
Piodificação refere-se á faculdade do forma- 
rem um tribunal mixto para resolverem as 
questões entre patrões e criados. 

Julgando improcedentes quasi todas as cen- 
tras da commissão, reconhece o orador que 
seria util o alargamento do projecto, e por 
Jsso propõe, no caso de ser acceito o substi- 
tutivo que vae mandar á Mesa, que a Com- 
Prissão volte atrás, faça as correcções que 
rorem acceitas, acceitando o auxilio do ora- 
dor, que está prorapto a trabalhar com ella 
6 a auxilial-a. 

Vem a Mesa, é lido. apoiado e posto conjun- 
ctamente em discussão o seguinte projecto 
substitutivo: 

N. 32 - 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica provisoriamente approvado o 

projecto do Codigo Civil redigido em execução 
do decreto de 15 de julho de 1890, observadas 
as seguintes 

Disposições addicionaes transitórias 

Art. 2.° Emquanto não forem promulgados 
novos regulamentos sobre as marcas de fa- 
bricas, as patentes de invenção e o registro 
predial, continuarão em vigor as respectivas 
disposições anteriores. 

Art. 3." Publicado o Codigo Civil, o Go- 
verno Federal nomeará uma commissão de 
codificação geral, composta de um magistrado, 
um advogado, ura commerciante, um agri- 
cultor e um empregado de Fazenda, dentre 
os mais notáveis na respectiva classe, por 
seu saber e pratica nos negocios públicos. 

Art. 4.° Essa commissão, depois de nomear 
dentre seus membros um presidente e ura 
secretario, deverá apresentar ao Governo, 
com a possível brevidade: 

§ l.0Um projecto de revisão do Codigo 
Commercial, eliminando delle o que tiver de 
supérfluo, obsoleto ou inconveniente, o intro- 
duzindo-lhe os melhoramentos que a pratica 
dos negocios e o progresso da doutrina acon- 
selharem, 

§ 2.° Um projecto de Codigo do Processo 
Civil e Commercial, reduzindo quanto possí- 
vel, o numero das acções, as delongas e inci- 
dentes do seu curso e as custas judiciaes. 

Art. 5.° Concluído o trabalho determinado 
no artigo antecedente, a commissão exami- 
nará todas as informações que offlcial e par- 
ticularmente lhe tiverem sido coramunicadas 
nesse ínterim sobre as lacunas ou defeitos en- 
contrados e as duvidas suggeridas a respeito 
do systema ou das disposições do Codigo Civil, 
desde a data da sua execução, para propor a 
sua primeira revisão cinco annos depois da 
mesma data. 

Art. 6.° As informações oíllciaesconsistirão 
principalmente nos relatórios annuaes do 
Procurador Geral da Republica, do presidente 
de cada um dos tribunaes da União e dos Es- 
tados, e de cada um dos juizes seccionaes 
sobre as questões subraettidas ao seu conhe- 
cimento, durante o respectivo anno. Esses re- 
latórios deverão ser tão claros e concisos, nas 
suas observações criticas quanto precisos sobre 
as disposições arguidas de deficientes, anti- 
nomicas, inconvenientes ou contrarias ás boas 
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tradições da jurisprudência ou aos costumes 
razoáveis do povo brazileiro. 

Art. l.o As informações particulares pode- 
rão ser ollerecidas pelas congregações das Fa- 
culdades de Direito, pelas directorias dos 
Institutos dos Advogados ou de outras corpo- 
rações scientiflcas, assim como pelos homens 
do commercio ou do foro, que possam por seu 
saber ou pela sua pratica fornecer esclareci- 
mentos úteis ou fazer criticas procedentes ao 
systema ou ás instituições do Codigo Civil. 

Art. 8.° A' vista desses dados e dos pro- 
gressos realizados em outros paizes e utili- 
saveis no Brazil, e da jurisprudência dos tri- 
bunaes da União e dos Estados, a comtnissão 
formulará sua proposta de revisão do novo 
codigo e dissolver-se-ha. 

Art. 9.° De dez em dez annos será nomeada 
uma commissão semelhante para, dentro do 
prazo mais breve que for possível, rever os 
codigos existentes e propor-lhes os melhora- 
mentos, as modificações ou as suppressões 
que parecerem opportunas, afim de se con- 
servar sempre coherente, harmônico e pro- 
gressivo todo o corpo de direito positivo na- 
cional. 

Sala das sessões, i de setembro de 189C.— 
A. Coelho Rodrigues. 

O Sr. presidente declara que estando adian- 
tada a hora e reduzido o numero de Srs. se- 
nadores presentes, fica adiada a discussão e 
designa para ordem do dia da seguinte sessão: 

Continuação da 2' 'Uscussão do projecto do 
Senado, n. 42, de 1893, que manda approvar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil 
redigido em cumprimento do decreto de 15 
de julho de 1890; 

2" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n? 21, de 1896, concedendo ao 
Poder Executivo o credito especial de 
26:000$000 para indemnisar, pelo Ministério 
da Industria, Viação e Obras Publicas, a 
Paulo Robin & C., de todos os trabalhos 
executados para a Carta-Archivo ; 

Ia discussão dos projectos do Senado : 
N. 25, de 1899, organisando a secretaria 

do Supremo Tribunal Militar ; 
N. 28, de 1896, abolindo as loterias; 
N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 

officiaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 260, de 1 de dezem- 
bro de 1841; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1895, regulando os soldos que perceberão 
os offlciaes reformados compulsoriamente 
com mais de 40 annos de serviço. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

Publicação feita em virtude de deliberação 
do Senado. (Continuação da que se acha 
no supplemento do dia 8 de julho do 
corrente anno) 

PARECER DA COMMISSÃO DO CLUB DE ENGENHARIA 
SOBRE OS PROJECTOS DE ARRENDAMENTO E 
CESSÃO DAS ESTRADAS DE FERRO DA UNIÃO. 

O Club de Engenharia consultado por S. Ex. 
o Sr. Ministro da Industria, Viação e Obras 
Publicas, sobre a conveniência do arrenda- 
mento e quiçá alienação das estradas de 
íerro pertencentes á União, e tendo em vista 
e na devida consideração o projecto elabo- 
rado pela Commissão do Senado, vem dar seu 
parecer. 

Antes de tud®nota o Club de Engenharia 
que não se trata de propostas certas, defi- 
nidas, de arrendamento ou compra de qual- 
quer daquellas estradas, caso em que só á 
sua conveniência, garantias e vantagens se 
teria de attender. Bem ao contrario, o pro- 
jecto em discussão no Senado põe de lado 
as propostas^ apresentadas, e, sobre a fôrma 
de autorisação geral de governo para ar- 
rmidar as estradas da União, visa antes uma 
amrmação de principio, principio que aliás é 
muito discutível. 

Trata-se de declarar por uma lei do Con- 
gresso a incapacidade do Governo da União 
para a exploração de suas estrados de ferro, 
como se deprehende da fundamentação do 
projecto da Commissão do Senado. 

Collocada a questão nesse terreno, como o 
tez aquella commissão, o Club de Engenharia 
discorda do acerto do referido projecto, por- 
quanto o Est ido já por diversas vezes tem 
dado irrecusável prova de saber administrar 

tradasC 0' economia 6 yantagem, essas es- 
„ ^Íe';tr? ®s^as tomar-se, por exemplo, 

• Brazil, que por sua grande ira- portancia prende principalmente a attenção, 
t, ,®rvíl's,G fiue a sua administração pelo Es- ao ja tem sido um modelo digno de imita- 

ia„i'ai
0 ^u, 'co era aBi bem servido, o ma- 

r, th J? 0 ?, eram tratados com carinho e 
(® 

ur'0 Nacional delia auferia directa- 
M Vniportante 'dero. 

in,..ie,n, ma 111Preza congenere, no paiz, lhe 
seo-nr^Z ag<'ns' .fidanto á. boa gestão e á 

/Urança 6 Promptidão do serviço. 
r-AnH-,86^ e°elliaiente de despeza em relação á 
ni^t-por. i a llonra ás melhores admi- 
partieuíares? estradas de ferro de emPrczaS 

cnmnSpnpresu^ados sao domínio publico e 
tvt-iUr, yavam a competência e a aptidão do 
de íPT-Jn administração de suas estradas 

«pmu depois o quadro se annuviou, essas sombras nao veem provar a incapaci- 
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dade do Estado, e sim indicam uma molcstia 
passageira que a energia do Governo pôde e 
deve superar, e por isso o Club de Enge- 
nharia não pôde acceitar, cnmo verdadeiro, 
que o Estado se tenha tornado para sempre 
inhabii para gerir as suas estradas de ferro, 
ou que confiadas á industria particular con- 
sigam ellas melhor e mais depressa voltar 
ao antigo e auspicioso regimen. 

Coraprehendo o Club de Engenharia que, 
deante de uma proposta do Poder Executivo, 
indicando a necessidade do arrendamento ou 
mesmo alienação das estradas de ferro da 
União, como parte integrante e preponde- 
rante de um vasto plano de restauração das 
finanças nacionaes, o Congresso, estudando 
aquelle plano, conferisse ao Governo a indis- 
pensável autorisação para o arrendamento ou 
alienação: o que vê o Club de Engenharia, 
porém, é que o Governo, longe do descrer, 
confia que a sua acção, pouco a pouco, e quiçá 
em prazo curto, conseguirá restabelecer a 
boa ordem e economia nos serviços ; o com 
energia e perseverança certamente o conse- 
guirá. 

Nestas condições, o projecto em discussão 
no Senado torna-se unicamente aílirmacão 
de incap icidade do Governo para a adminis- 
tração de sua principal estrada de ferro, 
quando aliás o Governo se reputa capaz. Tal 
sentença proferida pelo Congresso não será 
lisongoira para as aspirações de tranqüilidade 
e de confiança, sem as quaes em breve viria 
para o povo a descrença pelas instituições do 
paiz. 

Não se infira, porém, do que acima fica 
dito que o Club do Engenharia aconselha, em 
absoluto, á União continuar a construir e ex- 
plorar estradas de ferro por sua conta, antes 
pensa elle que o Estado, embora hábil nesse 
terreno, deve, salvo o prolongamento 'a 
Central até a parte navegável do S. Francisco 
o administração da mesma Central, limitar-se 
ao que já tem feito o deixar o proseguimento 
o os novos tentamens á industria privada, 
attendendo assim ás afllictivas condições do 
Thesouro e reservando as suas energias 
para outros melhoramentos que ainda não 
attrahem os capitães particulares, ou que 
mais propriamente não sejam antes da com- 
petência dos Estados. 

Pensa igualmente oClub deEngenhariaque, 
Salvo a E-tradadc Ferro Central do Brazil, de 
que tratará por ultimo e a Estrada de Ferro do 
ftio do Ouro. que não pode deixar de ser con- 
siderada parte integrante da administração 
do serviço de abastecimento de aguas á Capital 
Federalj conviria transferir á administração 

Senado V. IV 

dos Estados as demais estradas da União» 
visto não terem essas estradas caracter de 
interesse geral e sim de interesse exclusiva- 
mente estadual. 

Essa transferencia, porém, jámaisà dever 
ser feita a titulo gratuito, porquanto essas 
estradas representam valores importantes no 
activo da União, criados não com o produeto 
do imposto unicamente pago por cada um dos 
estados interessados e sim com oimposto pago 
pelo paiz inteiro e com os recursos de em- 
préstimos, p ^r cujos juros e amortização res- 
ponde a União e portanto o Brazil inteiro. 

Salvo melhor aviso, o Club de Engenharia 
aconselha as seguintes bases para a trans- 
acção. 

a) — A cada um dos Estados será trans- 
ferida a estrada ou estradas que actualmente 
neste tem a União, pela importância por ella 
despendida com o seu primeiro estabeleci- 
mento ; 

&)—Òestado começará a indemnisar a União 
daquella importância, a partir do fim do ter- 
ceira annoxontado da data da transferencia, 
e essa indemnisação será: 

No Io qüinqüênio, 1 % ao anno, daquella 
importância; 

No 2 qüinqüênio, 2 % ao anno, da mesma 
importância. 

No 3o qüinqüênio, 3 % ao anno, da mesma 
importância. 

No 4o qüinqüênio, 4 % ao anno, da mesma 
importância. 

Nos 5o e 6" qüinqüênios, õ % ao anno, da 
mesma importância. 

c)—Uma vez indemnisada a União de todo 
o capital por ella despendido com o primeiro 
estabelecimento da estrada, o Estado poderá 
desta dispor como melhor entender; antes 
disso, porém, não poderá alienal-a nem arren- 
dal-a sem audiência prévia do Governo da 
União nem de encontro ao que este estabe- 
lecer para garantia de sua indemnisação. 

Parece ao Club de Engenharia que os Es- 
tados federados, que, pela Constituição que 
nos rege, si partilharam o melhor das rendas 
da União, assim como as propriedades na- 
cionaes, deixando aliás á União os encargos 
da divida anterior, não podem cora bons fun- 
damentos se oppor áquella solução desde que 
ella se revista de uma fôrma justa e equi- 
tativa. 

Assim, pensa o Club de Engenharia que a 
transferencia daquellas estradas para o do- 
mínio e administração dos respectivos Estados 
deve ser feita mediante indemnisação dos 
capitães empregados pela União em seu pri- 
meiro estabelecimento, dispensados os juros 
desse capital e as sommas despendidas com 
a conservação e trafego, por insulliciencia da 

88 
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renda, e concedidos prazos longos e taxas' 
módicas para aquella indemnisação. 

Desta sorte os Estados adquirem uma pro- 
priedade que lhes interessa iramediatamente, 
com obrigação de pagal-a mui suavemente, 
ficando livre de dar-lhe o desenvolvimento 
que melhor entender no interesse do seu pro- 
gresso material e da melhor orientação do 
seu plano de viação ferrea. 

Por seu lado a União si perde a justa re- 
muneração dos capitães empregados, remu- 
neração que um dia lhe viria com o desen- 
volvimento do trafego, cessa desde logo de 
fazer novas despezas com a conservação e 
trafego dessas estradas, e se liberta da con- 
tingência de nellas empregar novos capitães 
para os seus prolongamentos. E, pelo direito 
que se reserva de intervir no caso de arren- 
damento ou venda, antes da completa inde- 
mnisação, elle salvaguarda os seus justos in- 
teresses. 

Dentre essas estradas, cuja transferencia 
aos Estados o Club de Engenharia aconselha, 
nenhuma atravessa mais de um Estado, de 
sorte que a solução aconselhada se simplifica, 
pois nem ao menos ha a preoccupação de 
harmonisar interesses de mais de um Estado, 
e que poderiam ser interpretados com ex- 
aggero, quando concurrentes. 

São estradas puramente estaduaes, e como 
taes devem passar ao dominio do respectivo 
Estado, tendo já a União preenchido a sua 
missão, adiantando os capitães para a sua 
construcção quando os Estados não podiam 
ainda fazer tal esforço. 

Quanto á Estrada de Ferro do Rio do Ouro, 
a qual se acha, parte no Rio de Janeiro e 
parte no Districto Federal, a transferencia ao 
dominio exclusivo ue um ou de outro, ou em 
condominio aos dous, apresentaria alguma 
difUculdade, mas que poderia ser resolvida, 
caso razão de ordem mais elevada não acon- 
selhasse outra solução. 

Essa estrada, porém, é indispensável ao ser- 
viço de abastecimento de aguas á Capital Fe- 
deral; para a boa administração desse ser- 
viço, carece ficar a este ligada, qualquer que 
seja a organisação que de futuro elle venha 
a ter. 

Passa agora o Club de Engenharia a tratar 
da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Esta estrada atravessando o Districto Fe- 
deral e os Estados do Rio de Janeiro, Minas 
Geraes e S. Paulo, é por sua natureza e por 
seu traçado uma grande via de intercommu- 
nicação desses Estados e da Capital e sem du- 
vida a mais importante do Brazil, já por 

aquelles interesses immediatos, já como 
tronco da grande viação ferrea, que mais 
além se ramifica pelos Estados do Espirito 
Santo, Minas Geraes, S. Paulo, Paraná, 
Santa Catharina e Rio Grande do Sul e que 
tende a lançar seus ramos até Matto Grosso, 
Goyaz e o Norte do Brazil. 

E' esta, portanto, um verdadeiro e pos- 
sante instrumentum reg/ii, e seria imprudente 
conflal-o a uma administração mixta dos Es- 
tados, como não menos imprudente conflal-o 
ao interesse do capital privado. 

EUa deve, por tanto,permanecer, em sua in- 
tegridade, nas mãos da União, e por esta 
administrada. 

A administração mixta dos estados traria 
attritos insuperáveis, que redundariam em 
irreparável descalabro, attritos que não se- 
riam removidos, nem mesmo com o fraccio- 
namento da estrada, tocando cada trecho ao 
Estado em que se acha. 

A sua, transferencia, por arrendamento ou 
venda, á industria particular só seria admis- 
sível diante de uma proposta, que realmente 
se irapuzesse por suas grandes vantagens e 
superiores garantias, e ainda só quando a 
União reconhecesse ser isso absolutamente 
indispensável para o successo de bem estu- 
dado plano de restauração das finanças na- 
cionaes. 

Ainda nesse caso seria muito para ponde- 
rar, que, transferida a estrada á industria 
particular, a União seria obrigada, a fazer 
eífectiva, era toda a sua plenitude, o privi- 
legio de zona, e isso bastaria para conde- 
mnar toda aaspiração de desenvolvimento da 
rêde de viação ferrea do Estado do Rio de 
Janeiro e do Districto Federal, e, em grande 
parte, o dos Estados de Minas e S. Paulo. 

Certamente a União, conservando a estrada 
sob sua administração, não deve abrir mão 
inteiramente daquelle ] privilegio de zona, 
mas pôde e deve, no interesse geral, suavisar 
e muito o seu rigor, cedendo muitas vezes 
era parte, nesse privilegio, afim de facilitar 
o estabelecimento de outras estradas de que 
ainda muito carecem aquelles Estados e que, 
sem essa longanimidade não se poderiam 
construir, ede que, entretanto, estes não po- 
dem prescindir. 

A empreza particular precisaria armar-se 
contra a concurrencia, ao passo que o Estado 
pode e deve sacrificar alguma cousa à con- 
currencia, em troco de vantagens e conside- 
rações de ordem muito mais elevada do que 
o maior lucro da estrada. 

Não vê demais o Club de Engenharia, que 
base razoavel se poderia actualmente tomaa' 
para reger^as condições do arrendamento ou 
da alienação, quando a estrada se acha con- 
sideravelmente desvalorisada pelo máo es- 
tado do seu material, leito e renda liquida; 
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"^ndo de um trafego remunerador tem ella 
j^sado a fechar as suas contas com deficits, 
'felizmente crescentes. 
Parece mais prudente, que quando se ti- 
'?se de fazer tal transacção, se procurasse 

fuiTieiro valorisar o objeeto desta, restabele- 
, a normalidade de seu serviço e de sua 
,enda. 
Actualmente é ella um enfermo, que ca- 

i '6 de muitos cuidados, mas esse estado não 
" desesperador a ponto de, como ultima ten- 

'íva, mudar-se de medicina. 
.Reconhece o Club de Engenharia, e já o 

111 longamente exposto muitas vezes, que 
,lra normalisar o serviço da Central muito 

o Governo a fazer, pois o serviço alli 
'dito se resente da falta de segurança e de 
j Oriomia, assim como o transporte se faz alli 
1° Hodo o mais prejudicial para todos quan- 
r se servem dessa estrada, as despezas com 
.'Ihisição de novo material se avolumam 
j sombrosamente, e os laços de subordinação 
« pessoal se teem afrouxado. Pensa po- 
C11 o Club de Engenharia que com energia e 
frseverança o Governo conseguirá superar 
Jfes graves defeitos que alli se introduzi- 
cfe, e para isso já teve o Club occasião de 
jdicar um plano geral de medidas que elle 
fetiselhou, já quando expontaneamente se 
irrápou do assumpto, em suas sessões de 

cujas actas foram então publicadas, já 
r-ndo mais tarde ao mesmo assumpto vol- 

em parecer solicitado, pela Commissão 
Finanças da Gamara dos Deputados 

essas as medidas que o Club de Enge- 
toma a liberbade de aconselhar ao 

Yerno, respondendo assim à sua honrosa 
>mta. 
fe-hibra ainda o Club que é preciso simpli- 

o processo de indemnisação por perdas 
i^travios de mercadorias confiadas á es- 
l,p, assim como tornar effcctiva a respon- 
("'Hdade desta por atraso nos transportes, 
rltrega a destino, eífectuando o pagamento 
ss?

0 que esteja provada a falta por parte da 
i^ada, e isso independente de qualquer 
(,?cesso para a verificação do empregado 
iPado. 

íj Ondera ainda que, sejam quaes forem as 
Imagens e garantias que o Governo conceda 
j. Pessoal, é absolutamente indispensável 

bem administrar-se uma estrada de 
k'0!, que os empregados desta, desde o 
kls, ínfimo até ao mais graduado, sejam di- 
^iveis ad nutwm. 
t Glub de Engenharia, aconselhando a con- 
q Vitção da Estrada de Ferro Central do Bra- 
Vjhh sua integridade sob a administração 1 Li 

at 
lk^ • Francisco ; mas quanto ao ramal de 

kmião, aconselha também o seu prolonga- 
^to pela União, até á parte navegável do 

1,0 Preto, lamentando que a União tivesse 

carregado com uma despeza que competia 
exclusivamente ao Estado de Minas Geraes, 
não vê conveniência ou razão alguma para 
proseguir a União no prolongamento desse 
ramal, além de Ouro Preto ou termo do actual 
trafego. 

Aquelle prolongamento, de Ouro Preto a 
Marianna, não interessa em cousa alguma á 
Estrada de Ferro Central do Brazil, nem ã 
União, e sim unicamente ao Estado de Minas 
Geraes: elle deve, pois, ser transferido a esse 
Estado, que concluirá as respectivas obras si 
achar conveniente, procedendo o Governo da 
União, pela fôrma que entender mais própria; 
à rescisão dos contractos de empreitadas que 
porventura existam para a construcção do 
referido prolongamento. 

A própria transferencia do trecho ou tra- 
fego desse ramal, isto é, do seu entroncamento 
a Ouro Preto, caso o Estado de Minas o de- 
seje' em nada affectará a integridade da Cen- 
tral do Brazil. visto a transferencia da capi- 
tal de Minas Geraes. 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1896. — (As- 
signados) Antonio Auguito Fernandes Pinhei- 
ro.—Franisco M. Chagas Poria.— Carlos de 
Niemeyer.—Herculano V. Ferreira Penna.— 
Paulo de Frontin.—João Chrockatt de Sá Pe- 
reira de Castro. 

Este parecer foi approvado em sessão do 
Conselho do Club de Engenharia em 14 de 
agosto de 1896 por onze votos contra oito.— 
A.A.Fernandes Pinheiro, presidente do club. 

Esta cópia está de accordo com o original 
que fica archivado nesta secretaria.—Club de 
Engenharia, 17 de agosto de 1896.— J. Gon- 
çalves de Aravjo, secretario. 

SQ» SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel de Queirós (Vice- 
Presideníe) e Manoel Victorino 

SÜMMARIO—Abertura da sessão — Leitura e 
approvação da acta da sessão anterior — Expedi- 
ente—Pareceres—Ordem do dia—2a discussão 
do projecto do Senado, n. 42, de 1893—Discurso 
do Sr. Gonçalves Chaves — Adiamento da dis- 
cussão — Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
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mento, Raulino Horn, Francisco Machado, 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
mont, Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, José Ber- 
nardo, AbloitMilanez, Almeida Barreto, Rosa 
e Silva, João Barbalho, Rego Mello, Messias 
de Gusmão, Leandro Maciel, Rosa Júnior, 
Coelho e Campos, Severino Vieira,Gil Goulart, 
Quintino Bocayuva, Lapér, Lopes Trovão, 
Thomaz Delfino, Gonçalves Chaves, Fernando 
Lobo, Paula e Souza. Moraes Barros, Bernar- 
dino de Campos, Joaquim de Souza, Vicente 
Machado, Arthur Abreu, Gustavo Richard, 
Júlio Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Ma- 
chado (45). 

Deixara de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Nogueira Accioly, João Neiva, 
Joaquim Pernambuco, Eugênio Amorim, E. 
Wandenkolk, Leopoldo de Bulhões, Caiado, 
Generoso Ponce, Joaquim Murtinho, Esteves 
Júnior (10); e sem ella, os Srs. Almino Af- 
fonso. Oliveira Galvão, Leite e Oiticica, Vir- 
gílio Darnazio, Ruy Barbosa, Domingos Vi- 
cente e Aquilino do Amaral (7). 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oflicios : 
Do Io Secretario da Gamara dos Deputados, 

de 1 do corrente mez, transmittindo, para os 
fins convenientes, um dos autographos de- 
volvidos áqueRa Gamara, da resolução do 
Congresso Nacional, fixando a força naval 
para o anno de 1897. sanccionada pelo Sr. 
Presidente da Republica.— Archive-se. 

Do Ministerto da Marinha, de 31 do mez 
findo, transmittindo a Mensagem com que o 
Sr. Presidente da Republica, respondendo á 
que lhe foi dirigida, em 27 do mez passado, 
remette cópia da demonstração do credito es- 
pecial de 40:433$214, destinado ás despezas 
com a reorganLação da Escola de Machinistas 
desta Capital, e informa que a referida de- 
monstração acompanhou a Mensagem diri- 
girtaà Gamara dos Deputados, em 25_de junho 
ultimo.— A quem fez a requisição, devol- 
vendo depois à Secretariado Senado. 

De Dionysio E. de Castro Cerqueira, de 31 
de agosto findo, coramunicando que nesta 
data assumiu o cargo de Ministro das Re- 
lações Exteriores, para o qual foi nomeado 
por Decreto datado de 30 do mesmo mez.— 
Inteirado. 

O Sr. 2n Secretario lê e vão a imprimi v 
para entrar na ordem dos trabalhos, os s > 
guintes 

<5 
PARECERES 5 

4 
N. 117 - 1896 C 

D 

A' Commissão de Obras Publicas e Enipre ^ 
sas Privilegiadas foi presente o requerimen ^ ^ 
da Amazon Steatn Navigatinn Company LW ^ 
ted, no qual pede seja dispensada da obng j 
ção de transferir a sua séde para o Braz»' 
como preceituam a lei n. 123, de 11 de n ' 
vernbro de 1893, o seu contracto de 25 de P 1 

lho de 1895 e o regulamento a que se ref-T e 
o decreto n. 2304, de 2 de julho do correu1 o 
anno. e 

A requerente allega que, quando assigu0 1 
o contracto acima referido, não possuindo P í 
deres suflhientes, a sua directoria não p0^ 1 

acceitar sinão condicionalmente a obriguf* 
de transferir a sua séde para o Brazil- . a t 

Carecia, pois, para poder tornar effectiva f 
transferencia, convocar especialmente uiu t 
assembléa geral dos accionistas para que e1 ; 
lhe outorgasse os poderes nccess irios. ■ 1 

Occorre, porém, que os jurisconsultos bf 
tannicos, oonsuliados sobre os meios legau®, i 
práticos de levar a effeito a transferencia a 

séde da companhia, declaram: . 
«1.° Que o pacto social (Memorandu® ® 

Association) da companhia,não tendo cogita.., 
da eventualidade da séde poder estabeí 
cer-se fóra do Reino Unido, uma assem151 

geral dos accionistas não é hábil para toiU 
uma deliberação fóra dos limites das disp05 

çoos desse pacto social; . u 
2." Que para levar a effeito a remoção 

sede, offerece-se um único recurso, liquidu1 ^ 
actnal companhia, e, com seus elemen1" 
constituir-se uma nova, estatüindo-se/L 
sua séde será no Brazil, a qual, ipso í ,.y 
em virtude das leis internacionaes e c0 

muns, deixaria ile ser ingleza.» .j. 
Consultados previamente os principaes 

cionistas, unanimemente combateram o P j, 
jecto da reconstituição da companhia c .o 
sede no Brazil. mormente era vista do '4,^ 
da quasi totalidade dos accionistas j-e®1 

tora do Brasil, tornando-se, portanto, iJUp' 
sivel e impraticável reunir-se ahi uma .j. 
semliléa geral para eleger a directoria, 6 íj- 
tuindo o art. 129, capitulo 6» do Regi- 
mento que consolidou as disposições leg19'/^ 
vas e regulamentares sobre as socW ^.À, 
anonymas, a que se refere o Decreto 11 • 
de 4 '-e julho de 1891, que « é indispenfa 

que esteja presente um numero de accmjLo 
tas que represente, pelo menos, um 'lu 
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capital, para que a assemWéa geral possa 
Validamente funccionar e deliberar ». 

A requerente allega também «direito 
alquirido. era virtude Ha cláusula 8;' do De- 
crsto n. 4735 de 7 de junho de 1871, combi- 
5ada com a clausula 31 do Decreto n. 6826 A, 
^ 29 de dezembro de 1877, sanccionado pelo 
^fpo Legislativo, mandado executar pelo 
üecreto n. 2949, do 21 de junho de 1880, 
Mos quaes os Vapores da eompanliia devem 
Observar sua bandeira e caracter de nacio- 
^üdade brazileira, estendendo essa condição at)s Vapores que a mesma companhia 
1(%iirir ». 

A Commissão de Obras Publicas e Empre- 
privilegiadas, coraquanto reconheça que, 6[b rigor de direito, o poder publico não é 

"wigado a acceitar as razões exhibidas pela 
^rnpanhia, é de opinião que seja deferido o 
^querimento da Companhia do Amazonas, 

principio de equidade e porque elle não ere direitos de terceiros. 
Não são somente os relevantes serviços 

bestados pela companhia á prosperidade 
^ttimercial do valle do Amazonas durante 
^longos annosda sua existência, que levam 
^Commissão a opinar pela concessão da dis- 
^hsa solicitada. 
1 0 commercio do Rio Amazonas e dos seus 
pbumeros affluentes, mesmo até além das 
;r?nteiras com o Perü e quasi perto das fron- 
teiras das Guyanas Franceza e Ingleza e das 
p-publicas de Venezuela, Colombia e Bolívia, 

■6lh tido um incremento tal nestes últimos 
■■bnos, que não pôde absolutamente dispen- 
se o concurso dos Vapores da companhia, sem 
"perar-se uma crise de transportes muito 
'-ria e de conseqüências desastrosas para 
lhellas regiões. 
Ê' verdade que existe ha alguns annos a 

^bcurrencia c que, além da Ilotilha do Lloyd 
í^zileiro e do grande numero de Vapores 
iArticulares de comraerciantes estabelecidos 
yA Belém e em Manàos, são esperados novos 
(Apores particulares em construcção nos es- 
^leiros da Inglaterra. 

Mas, todos reunidos são insuíücientes para 
ÍJhella vasta e extensa navegação, cuja área 
Jlaury calculou em mais de 2 000.DOO de mi- 
h quadradas. Os fretes para os diíLrentes 
■l Atos do interior ainda estão muito eleva- 
f08» o que contribue sobretudo para a ca- 
S5

stia da vida dos habitantes dos rios mais 
Estados. 

j 0 preceito constitucional da naeionalisação 
^navegação de cabotagem não importa,por 
^r'to, na exclusão de cnpitaes estrangeiros 
I16 legitimamente procuram emprego na- 
jAelle genero de negocio; pelo contrario,tudo 

aconselha até a facilitar a vinda desses 
Pitaes, que nos faltam em abundancia para 

a multiplicação dos meios de transportes, que 
melhorem as communicações commerciaes. 

O capital da companhia requerente, de um 
milhão de libras sterlinas, está effectiva- 
mente empregado nos seus Vapores, nas suas 
offlcinas, nos seus armazéns, pontes e esta- 
ções, pelos principaes portos de sua escala, e 
não seria de boa politica privar-nos desses 
elementos de progresso. 

Com razão nllega a requerente que os seus 
Vapores «são brazileiros desde sua origem; 
navegam sob a bandeira brazileira, estão su- 
jeitos aos Tribunaes do Brazil; sua oíflciali- 
Aade e tripolação são brazileiras ; cumprin- 
do salientar que, comquanto propriedade 
de companhia ingleza, não lhes é permittido 
arvorar a bandeira britannica. tendo sido ma- 
triculados, quer no Reino Unido, quer no 
Brazil, como Vapores bruzileiros ». 

Já em 1877, em sessão do Senado do Im- 
pério e tratando da renovação do contracto da 
mesma companhia, dizia o illustre Visconde 
do Rio Branco: 

« Senhores, a Companhia do Amazonas é 
brazileira, porque chamo companhia brazileira 
àquella que funeciona no Brazil em virtude de 
acto do nosso Governo, sujeita a condições 
impostas pelo mesmo Governo, dependente 
de nossas leis e tribunaes, e servindo a in- 
teresses peculiares do Brazil. E' inconveniente 
que estejamos a fazer essas diüérenças; mo 
paiz novo, como o nosso,que precisa de bra- 
ços e capitães estrangeiros, não se devem 
azer taes distineções entre companhias bra- 
sileiras e companhias estrangeiras. A compa- 
nhia do Amazonas é brazileira, não só paio 
que já disse, como também porque os seus 
Vapores são brazileiros e navegam sob ban- 
deira brazileira, com todas as condições legaes 
de um navio brazileiro. Não ó uma compa- 
nhia estrangeira; como ella, temos muitas 
outras companhias brazileiras.» 

Resumindo, pois, e considerando que a 
requerente explora uma concessão, cujos di- 
reitos e obrigações lhe foram transferidos em 
virtude do decreto n. 4735, de 7 de junho 
de 1871, pela Companhia de Navegação e 
Commercio do Amazonas, autorisada a func- 
cionar no Brazil ex-vi do Decreto n. 1898, de 
10 de outubro de 1857 ; 

Considerando que, era face do primeiro dos 
citados Decretos, nas suas cláusulas 8', 9a e 
17 , a requerente se obrigou a dar o caracter 
e nacionalidade brazileiros aos Vapores que 
possuía e aos que ella viesse a possuir, o que 
assim se fez_ até o presente, mesmo quando 
era permittido a todas as bandeiras a ca- 
botagem do grande rio e seus tributa ries ; 

Considerando, finalmente, que a alínea Ia 

do art. 3° da Lei n. 123, de 11 de novembro 
,de 1892, imposta á companhia, viria trazer a 
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sua liquidação e com ella. na contingência do 
momento, a. desorganisação do serviço de 
transportes do valle do Amazonas, a que ella 
serve, a Commissão submette á deliberação 
do Senado o seguinte 

projecto 

N. 33—1896 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. I.0 A's companhias de navegação de 

cabotagem que, anteriormente á Lei n. 123, 
de 11 de novembro de 1892, tinham contracto 
com o Governo Nacional, não é applicavel, 
durante o tempo desse contracto, a disposi- 
ção do regulamento que baixou com o De- 
creto n. 2304, de 2 de julho do corrente anno, 
art. 5°, § 2o, lettra cj, na parte relativa á 
transferencia da séde das mesmas companhias 
para o território da Republica. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Comraissões, 1 de setembro de 1896. 
—Justo Chennont.—João Cordeiro. 

A Commissão de Finanças concorda na ad- 
opção do projecto da Commissão de Obras Pu- 
blicas e Emprezas Privilegiadas, por ella apre- 
sentado em conseqüência do requerimento 
da Companhia Amazon Steam Navigalion. 

Sala das Commissões, 1 de setembro de 1896. 
—João Pedro, presidente. —João Barbalho. — 
liamiro Barcellos.—Leopolao de Bulhões.— 
Gomes de Castro.—J. Joaquim de Souza.— 
Leite e Oitieica.—/. Bernardo. 

N. 118 —DE 1896 

A' Commissão de Finanças foi presente a 
proposição da Gamara dos Deputados n. 123, 
de 1895, queorganisaoEstado-Maiordo Exer- 
cito, bem como o substitutivo da Commissão 
de Marinha e Guerra sobre o mesmo as- 
sumpto. Para bem orientar-se, quanto ao seu 
parecer sobre essa matéria, restricto como 
deve e pôde ser o seu estudo, que deverá 
consistir sobre a despeza que o substitutivo 
pôde trazer aos cofres públicos, a Commissão 
pediu ao Governo, com o voto do Senado, 
uma demonstração dos vencimentos que de- 
veriam perceber os funccionarios das repar- 
tições novamente por crear, em contraposi- 
ção aos dos funccionarios das repartições 
existentes e que vão ser extínctas. 

O Governo declarou não poder mandar essa 
demonstração em breve prazo ; mas afflrmou 
que o novo plano a adoptar para as repar- 
tições da Guerra em nada alterava a despeza 
que ora se faz com esto serviço, chamando a 

attenção para o artigo do substitutivo Q®, 
manda fazer a reforma dentro dos recurs03 

orçamentários. 
Diantejle declaração formal, como esta. 

Commissão de Finanças só poderá dizer ' 
Senado que a reforma não augmenta despeZ; 
e deve ser approvada desde que a Comraiss® 
de Marinha e Guerra julga necessário a 

melhor serviço publico. 
Pensa, por isto, que o substitutivo da CoC' 

missão de Marinha e Guerra deve entrar0 

ordem dos trabalhos e ser approvado. 
Sala das Commissões, em 1 de setembro 

1896.—João Pedro, presidente.— Leite e 0^' 
cica.— Ramiro Barcellos.— J. Bernardo-'' 
Gomes de Castro. 

N. 119—1896 

A Commissão de Finanças examinou a Pf,0 

posição da Gamara dos Deputados, n. 3L 
corrente anno, autorisando o Governo a abrj 
ao Ministério da Marinha um credito0 

34:000$, destinado á acquisição de oleos, 10 

chas, chaminés etc. (rubrica 17, do art. 41 

da Lei n. 360, de 30 de Dezembro de 1895.L 
Acha-se junta a demonstração da insto® 

ciência da verba de 55:000$, da Lei do OrÇ® 
mento em vigor, explicando-se, na Mensag010! 
pela elevação dos preços de taes artigos ^ 
pelo augmento do consumo, devido ao des®0 

volvimento que tem tido esse ramo de serr1™ 
publico (pharóesd. * 

Entretanto, deve-se notar que, para 1^,1 
Pede-se a mesma quantia insuíliciente 
55;000$000. 

A Commissão é de parecer que a ProposiC'1 

seja approvada pelo Senado. 
Sala das Commissões, 31 de agosto de 

—João Pedro, presidente. — J. Joaquim a'. 
òouza. — Leopoldo de Bulhões. — Gomes f 
Lastro. —Ramiro Barcellos .—João Barbai'10' 

ORDEM DO DIA 

(Comparece o Sr. Presidente, que assumo0. 

Presidência) 

^Q~loo'jCUSS^0 Projecto do Senado, n- 
rríoif I11® oranda approvar provisor}® mente o projecto de Codigo Civil, redig1®, 

d^l89jPr'iment0 d® Decreto de 15 dejd1'1 

ferecMas^3, em C^3CUSS^0 com as emen(*aS ^ 

r<^r, Sli\ Gltmçsilves CliavcS ^ relator da Commissão Especial,0^ 
-so?reu tao erudita e magistral ^ P 0 açao da parte do honrado Senador Pe 
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Piauhy, assume a diflicil e honrosa tarefa 
da justificar perante o Senado aquelle pa- 
recer. 

E' o primeiro a reconhecer que o trabalho 
da Commissão é deflcientissimo, e nem uni 
estudo completo sobre o projecto do Codigo 
civil era de esperar de uma commissão par- 
lamentar . 

Todavia, pôde assegurar ao honrado Se- 
nador que, com relação aos pontos e ás ma- 
térias sobre os quaes se pronunciou a Com- 
missão, houve da sua parte meditado exame; 
as opiniões emittidas no parecer traduzem 
convicções reflectidas que o discurso do hon- 
rado Senador não conseguiu desvanecer. 
Pede, pois, venia a S. Ex. para esquecer-se 
de que tem deante de si um mestre de di- 
reito, que, por sua reconhecida autoridade, 
pôde impôr-se ao espirito do orador. 

O discurso de S. Ex. foi iniciado por quei- 
xas contra a Commissão. Assim, disse 
S. Ex.: que esta esquivou-se de ouvil-o e 
que só na vespera da apresentação do pa- 
recer, comtnunicou-lhe o trabalho. Desculpe 
o honrado Senador; não tem razão. 

Nenhum dos membros da Commissão ó 
capaz de faltar com as devidas attenções á 
alta consideração de que é credor S. Ex. 
No incidente occorre um equivoco. 

Antes de abrir-se no seio da Commissão a 
discussão do parecer, foi este impresso para 
o estudo dos membros da mesma Commissão 
e o orador entregou ao honrado Senador um 
dos oito ou nove exemplares existentes na se- 
cretaria do Senado, únicos que foram im- 
pressos. 

Entrando no exame do substitutivo da 
Commissão, o illustrado autor do projecto co- 
meçou por combater o processo, que ella 
teve a honra de propor ao Senado; disse 
que a Commissão de Jurisoonsultos de que 
trata o substitutivo, sentir-se-hia peada no 
seu trabalho de revisão, adstricta como fi- 
cava às restricções que o substitutivo lhe 
impõe, que o alvitro ahi lembrado constituía 
um juízo prévio, emittido pela Commissão 

• Especial sobre o trabalho confiado á Commis- 
são de Jurisoonsultos. S. Ex. acha mais pra- 
tico adoptar-se provisoriamente como lei o 
projecto do codigo, tal qual está formulado. 

A Commissão Especial sente discordar, em 
todos estos pontos, do honrado Senador. 

O alvitre por ella lembrado não é uma no- 
vidade na historia dos codigos modernos : é, 
com pequena dilferença, o meio que em 1888 
empregou o parlamento hespanhol. Entre- 
tanto, a Hespanha ó um paiz constitucional, 
representativo, com bem ponderada divisão 
de poderes. Esse alvitre não foi alli conside- 
rado inconstitucional, desde que as bases 
sobre as quaes tinha a Commissão de formular 

o Codigo Civil,eram subministradas pelo corpo 
legislativo. 

No caso sujeito, o Congresso não organisa 
instituições; define-lhes a natureza, commu- 
nicando-lhes autoridade legal. Eis o que pa- 
rece pratico. Deixe-se o trabalho exclusiva- 
mente confiado á sabedoria de um conselho 
de Jurisconsultos, e, por mais elevado que 
seja o valor desse trabalho, ha de volver ao 
Congresso, soffrerá a sua critica e inevita- 
velmente virá uma outra Commissão ; o 
paiz passará por uma nova desillusão, ao 
passo que, posto em execução o projecto do 
codigo pela fôrma indicada no substitutivo, o 
Congresso aguardará as lições da expe- 
riência . 

A Commissão, mais uma vez, folga em de- 
clarar que o trabalho do honrado Senador, 
autor do projecto em discussão, tem elevado 
merito;é um repositório de rico cabedal scien- 
tiflco. Não obstante, carece de alterações, al- 
gumas das quaes envolvem matéria consti- 
tucional. Não fossem essas modificações, e a 
Commissão não hesitaria em propor a imme- 
diata execução do projecto em questão. 

O honrado Senador insiste pelas disposi- 
ções transitórias do seu projecto, sem adver- 
tir que ha nellas matéria que fere a Consti- 
tuição da Republica, a organisação do Co- 
digo do Processo Civil e Commercial, 

O autor do projecto, na critica que insti- 
tuiu sobre as modificações que o substitu- 
tivo propõe, não só quanto á classificação do 
direito e ás suppressões de matérias da parte 
geral, sinão também quanto as doutrinas ex- 
pendidas em relação á parte especial do 
mesmo projecto, acceita algumas dessas mo- 
dificações e repelle outras. 

Entre estas,figura em primeiro logar a qua 
diz respeito ás condições de nacionalidade,es- 
tatuidas na parte geral. 

O illustrado autor do projecto, que accusa 
o orador de romanismo, incide neste caso em 
puro romanismo. 

No direito romano a liberdade e a cidade 
eram de direito publico ; a família, de direito 
privado ; mas a liberdade e a nacionalidade 
constituíam condição para a existência de 
direitos civis. Essa influencia explica a in- 
clusão das relações derivadas da nacionalidade 
no direito civil. E'o queafflrma Savigny, 
que, aliás, exclue do direito civil as relações 
de nacionalidade, que pertencem ao direito 
político. 

O codigo civil francez deixou-se influenciar 
por esse romanismo, pois faz depender o gozo 
dos direitos civis da qualidade de francez. Só 
por tratados de reciprocidade gozam os es- 
trangeiros de todos os direitos civis dos fran- 
cezes. O recente codigo allemão excluiu do 
seu conteúdo as disposições relativas à nacio- 
nalidade e Raoul de Grasserie assignala que, 
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indevidamente, ella tem sido regulada pelos < 
codigos civis de outras nações. ' 

A Constituição Brazileira e teminante. i 
Pelo art. 72, confere aos estrangeiros a piem- i 
tude dos direitos civis, e nem è limitação a , 
esta disposição geneiica o art. 13, que nacio- ( 
nalisa o commercio de cabotagem ; 1 , poique j 
ahi trata-se de commercio e os aotos do com- . 
mercio não pertencem ao direito ^ ' 
porque a limitação é uma medida _d6 pro- i 
tecção, que respeita á industria e nao a ca- i 
pacidade civil da pessoa. „ -l •„ 

NoBrazil, como no Chile, ha perfeita igual- 
dade de direitos civis entre estrange:ros_e 
brazileiros ; em Portugal, a umca restncçao 
é não poderem os estrangeiros ser tesmunhas 
instrumentarias. 

Como quer que seja, e manifesto que esta 
matéria pertence ao domínio do direito_ pu- 
blico ■ não pertence, portanto, ao codigo civil. 

Na parte relativa ao estado civil, a Comrais- 
gão discordou do projecto.pelo longo desenvol- 
vimento que deu a esta matéria, entrando 
em minudencias próprias de disposições re- 
gulamentares. O projecto também regula o 
registro das naturalisaçoes, matéria tambôm 
estranha ao direito civil. _ 

A Commissâo entende que a prescnpçao 
não deve ser tratada na parte geral, desti- 
nada a definir os elementos logicos das insti- 
tuições concretas ; só convém a essa parte as 
regras geraes, os principies que se_ applicam 
a todas ou quasi todas as instituições de di- 
reito. . _ . , 

Entretanto, a prescnpçao, ou seja um modo 
de adquirir o domínio, ou tenha por fim ex- 
tinguir obrigações, tem, em ume outro caso, 
um fim jurídico especial, que ou respeita os 
direitos reaes ou os especiaes. 

O orador faz o Tfistorico da prescripção e 
usucapião do direito romano, mostrando que, 
na sua origem, inteiramente distinctas, os 
seus caracteres diíferenciaes intrínsecos não 
se apagaram, mesmo depois da reforma de 
Justiniano. 

Define a usucapião pelo/rap. 5 Z». 1.41 t.3. 
A prescriptio, que se denominava também 
exceptio temporalis, dizia respeito ás acções 
pessoaes e reaes,desconhecidas no direito qui- 
ritario, introduzido pelo pretoriano. 

E' tão profunda a distincção entre prescri- 
pção adquisitivae extinctiva,quanto essencial 
é a divisão entre direitos reaes e pessoaes._ 

O orador entra em largas considerações 
para demonstrar a these proposta, mos- 
trando, após, que a prescripção adquisitiva 
não procede de renuncia ou de abandono do 
proprietário; tem em si força creadora, que a 
posse legitima. Quanto á exiinctiva, esta ó o 
resultado da inércia do creador. Basta con- 
siderar que a posse que leva a primeira, 
tem a acção publiciana, e que a segunda é 

apenas defendida por excepção. E' esta diífe- 
rença de meios traduz a diíferença das insti- 
tuições. A primeira affecta a cousa diresta- 
mente, a segunda, o vinculo, a obrigação. 
Apoia os seus conceitos no parecer de gran- 
des civilistas, entre nós Teixeira de Freitas e 
Lafayette, no estrangeiro Laurent, Troplong, 
Aubry e outros, sendo certo que o segundo, 
0 celebre Tropiong, cuja fama é reconhecida, 
aceusado de romper em alguns principio^ 
com o direito romano. «E' preciso que esses 
senhores saibam que o direito francez tem aS 
suas liberdades, a sua independência.» 

O codigo allemão distingue a adquisitiva 
da extinctiva; uma e outra extinguem direi- 
tos, _mas o orador assignala outras insti- 
tuições que se não confundem com as primei- 
ra- e que teem esse mesmo effeito, por 
exemplo nos direitos reaes—a accesaão, a 
especificação, apropria servidão rústica, nos 
direitos pessoaes, todas as instituições, que 
extinguem obrigação. 

Quanto ás acções e ao processo civil, o 
orador mostra com a Constituição, que a 
reforma não pôde ir além do que propõe o 
substitutivo da Commissâo. 

Na classificação do direito civil, estabele- 
cida no projecto, não foi realisada a classifi- 
cação alleaiã. O direito das cousas deve ante- 
ceder ao das obrigações, por uma razão 
natural e lógica. A primeira manifestação do 
direito objectivo é a posse e a propriedade 
não reguladas, como se acham hoje no nosso 
estado social, mas nas suas primitivas maui- 
festações. O homem para subsistir carece de 
apropriar-se de cousas do inundo exterior- 

Os serviços maternos, os cuidados dos pro- 
genitores não são o resultado de um vinculo 
legal, ou de uma obrigação jurídica. Esses 
serviços não se inscrevem nas taboas, u® 
lapide, no mármore e nos livros estão insori- 
ptos no coração humano. 

As relações de família antecedem á pfO' 
pnedade. Essas relações naturaes e moraes 
nao sao relações jurídicas, nem tllas, entran- 
do no direito de família applicado, podem tei' 
o primeiro logar na classificação do direito- 

Alem disto, a propriedade é uma idéá 
simples e a obrigação uma idéa complexa, 
que suppõe noções preliminares sobre a pro- 
priedade e deve-se partir do simples para o 
complexo. 

A theoria dos factos e actos jurídicos tanto 
1 se apphca ás cousas como ás obrigações, e não 

razao par,i so dar prioridade ás obrigações 
' ?Jr ess® fundamento, o codigo allemão trata 
' 0 "ugiições antes da propriedade por mo- , tiyos de ordern local e exterior, como assi- 
> gnata o ja citado La Grasserie, autoridade 

insuspeita. Elie que concita o patriotismo <1® 
, sua naçao para fazer um cod go que repr®' 
s sente a civilisação francoza em toda sua 



ÉiESSlO EM 3 DE SETEMBRO DE 1896 225 

expansão econômica e jurídica, não pôde ser 
suspeito de um patriotismo tacanho, indigno 
de um grande espirito. 

A Allemanha, diz o orador, desde a con- 
vocação da unidade que promove a unificação 
do Direito, tendo, porém., encontrado resis- 
tência por parte do povo. 

Entretanto, urna lei allemã venceu essa 
primeira difficul^ade, em 1873 e em 1884 con- 
seguiram os allemães realisar a unificação 
do direito das obrigações, ponto de seguro 
apoio para as relações dos juizes entre os di- 
versos paizes. 

Entende, pois, o orador que se deve man- 
ter a classificação que allegou; o direito das 
obrigações deve ser collocado em segunda 
ordem. E'natural que se parta do simples 
para o complexo, repete. 

Entre as criticas feitas pelo illustrado 
autor do projecto ao substitutivo apresentado 
pela comraissão, figura a parte relativa á 
transcripção. 

A commiasão disse que o illustre Senador 
parecia não se fixar em uma idéa determi- 
nada e pratica. Parecia oscillar na doutrina 
que regula a transmissão dos immoveis. Com 
effeito, o autor do projecto abandona o nosso 
direit", que regula o assumpto a modo di- 
verso e, nesse sentido, o orador discorre lar- 
gamente, analysando os diversos regimens, e 
prova que o illustrado autor do projecto a 
esse respeito deixa no art. 302 do seu traba- 
lho algumas duvidas, corrigiveis com a mu- 
dança de redacção. 

O orador analysa os outros pontos da cri- 
tica feita pelo autor, mas, sentindo-se fatigado 
e achando-se adeantada a hora, pede para lhe 
ser conservada a palavra na sessão de ama- 
nhã, o que lhe é concedido. 

O Sx*. -Croslcléiite — Achando-se 
hiuitoreduzido o numero dos Srs. Senadores 
presentes, fica adiada a discussão.continuando 
tom a palavra o Sr. Gonçalves Chaves. 

Designo para ordem do dia da seguinte 
sessão: 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 42, de 1893, que manda approvar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil, 
fedigido em cumprimento do decreto de 15 
de julho de 1890 ; 

2" discussão do projecto do Senado, n. 23, 
de 1896, que transfere ao Estado do Mara- 
nhão diversos próprios nacionaes, situados na 
Capital do mesmo Estado. 

2a discussão das proposições da Gamara dos 
heputados; 

N. 25, do 1896, que autorisa o Poder 
Executivo a modificar o contracto existente 
com a Companhia de Estradas de Ferro do 
oorte do Brazil, para o fim de admittir que 

Senado V. IV 

seja depositada, no exterior e á disposição do 
Governo, a importância total do capital rela- 
tivo ás concessões da mesma companhia. 

N. 21, de 1896, concedendo ao Poder Ex- 
ecutivo o credito especial de 26:000$ para in- 
dernnisar, pelo Ministério da Industria, Via- 
ção e Obras Publicas, a Paulo Robin & Comp., 
de todos os trabalhos executados para a 
Carta-Archivo; 

Ia discussão dos projectos do Senado: 
N. 25, de 1896, organisando a Secretaria do 

Supremo Tribunal Militar; 
N. 28, de 1896, abolindo as loterias; 
N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 

offleiaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 260, de 1 de de- 
zembro de 1841 ; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1895, regulando os soldos que perceberão 
os offleiaes reformados corapulsoriamente com 
mais de 40 annos de serviço. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

90a SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO OE 1896 

Presidência dos Srs. Manoel de Queiras, 
(Vice-presidente) e Manoel Victorino 

SUMMARIO—Abertura da sessão—Leitura e 
approvação da acta da sessão anterior — Expe- 
diente— Requerimentos verbaes dos Srs. Vi- 
cente Machado e João Barbalho — Ordem do 
dia — 2a discussão do projecto n. 42, de 1893 
— Discursos dos Srs. Gonçalves Chaves, Coe- 
lho Rodrigues e Severino Vieira — Encerra- 
mento da discussão — Chamada — Adiamento 
da votação — 2" dissusão — Encerramento e 
adiamento da votação do projeclo n. 23, -de 
1896 —Idem idem da proposição n. 25, da 
1896—2a discussão da de n. 21, de 1896—Discurso 
do Sr, Severino Vieira — Adiamento da dis- 
cussão — Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda,Joaquim Sarmento,Raulino Horn, 
Francisco Machado, Costa Azevedo, Antonio 
Baena. Justo Chermont,Manoel Barata,Gomes 
de Castro, João Pedro, Benedicto Leite, Pires 
Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, João Cor- 
deiro, José Bernardo, Abdon Milanez, Almei- 
da Barreto, João Neiva, João Barbalho, Rego 
M dlo, Leite e Oiticica, Leandro Maciel, Rosa 
Júnior, Coelho e Campos, Severino Vieira, 
Virgílio Damazio, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Lopes Trovão, Thomaz Deifino, 
Gonçalves Chaves,Fernando Lobo.Paula Souza 
Moraes Barros,Beniardino de Campos, Joa- 

•29 
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quim de Souza, Leopoldo de Bulhões, Aqui- 
lino do Amaral, Vicente Machado, Arthur 
Abreu, Gustavo Richard, Júlio Frota,Ramiro 
Barcellos e Pinheiro Machado. (40) 

Deixam de comparecer com causa partici- 
pada os Srs. Alberto Gonçalves, Nogueira 
Accioly, Joaquim Pernambuco, Eugênio Amo- 
rim. E Wandenkolk, Caiado, Generoso Ponce, 
Joaquim Murtinho e Estaves Júnior. (9), e, 
sem ella, os Srs. Almino AlTonso, Oliveira 
Galvão, Rosa e Silva, Messias de Gusmão, 
Ruy Barbosa, Quitino Boeayuva e Laper. )/) 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do Ministério da Fazenda, de 1 do 
corrente mez, transmittindo a Mensagem 
com que o Sr. Presidente da Republica, em 
satisfação à requisição constante da. Mensa- 
gem do Senado de 14 de agosto ultimo, in- 
forma que o Governo por decreto n.2.302, de 
2 de julho findo, abriu o credito especial de 
200:0ii0á para completar o auxilio concedido 
ao Estado da Parahyba e que ainda não se 
tornou effectivo o complemento solicitado, re- 
centemente concedido ao Estado do Piauhy 
nor depender de maior indagação. 

A quem fez a requisição,de volvendo depois 
á Secretaria do Senado. 

O Sr. 3" secretario, servindo de 2", declara 
que não ha pareceres. 

O Sr. Vicente Mncluido — 
Sr Presidente, requeiro a V. Ex. que con- 
sulte ao Senado sobre si consente que sejam 
impressas no Diário do Congresso as informa- 
ções prestadas pelo Sr. Presidente da Repu 
blica. sobre um requerimento apresentado por 
mim,ha dias. e relativo á satislaçao de recla- 
mações italianas em Porto Alegre. 

Consultado, o Senado resolve afflrmativa- 
mente. 

O Sc. ^Bosio Bas-bnmo—Sr. Presi- 
dente, está em poder da Commissao ^ Justiça 
eLegislação. desde o armo Passa-d.0'° pr^f Cíp 
sobre propriedade litterana. 
recordar-se de que, na ultima vez que ^ 
mos esse projeto, foram apresentadas mu 
emendas, á vista do que, o _Senado resolveu 
que elle voltasse á Commissão. 

O projecto é muito importante ; ha m- 
terre^ses preciosos que a elle se ligam ; e, 
como esta demora pôde prejúdical-os, re- 
queiro a V. Ex, que se digno consultar o Se- 
nado si consente que seja collocado na ordem 

do dia da próxima sessão, independente de 
parecer antes que cheguem a esta Casa os 
orçamentos, que são também matéria muito 
importante. 

O Sr. Presidente—0 projecto a que o nobre 
Senador se refere está em poder daCommissão 
de Justiça e Legislação desde o anno passado. 

Vou consultar o Senado sobre o requeri- 
mento de S. Ex. 

Consultado, o Senado resolve aíiirmativa- 
mente. 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto do Senado, n. 42, 
de 1893, que manda approvar proviso- 
riamente o projecto do Codigo Civil redi- 
gido era cumprimento do decreto de 15 
de julho de 1890 ; 

Continúa em discussão com as emendas 
offdrecidas. 

( Comparece e assume a presidência o Sr- 
Presidente.) 

O Sc. Gonçalves Cltaves vem 
dar remate ás observações que não lhe foi 
possivel terminar na sessão de hontera, e 
promette ao Senado resumil-as. 

Pensa que está vencido o terreno mais es- 
cabroso do debate, que está transposto o dorso 
desta discussão:—a matéria da prescripção, 
e da divisão geral do projecto. 

AntesLporém, de proseguir, chamará ainda 
a attenção do Senado e do illustre autor do 
projecto do codigo para a questão da trans- 
cripção, que tanto interesse pratico encerra. 

E' conveniente que se firme, excluindo-se 
todas as falsas ou capciosas interpretações, a 
doutrina do nosso direito de que sem a trans- 
cripção não se opera a alienação de immo- 
veis, e que nada se adiante sobre a prova do 
domínio. 

Era nosso paiz, de vastíssima extensão» 
e em que a origem e as delimitações das pro- 
priedades ruraes estão longe de ter a certeza 
desujada, ó de todo inapplicavel o regimen 
hypothecario germânico. 

Passa a tratar da antichrese, ponto em 
que o parecer da Commissão solfreu viva 
impugnação do honrado Senador pelo Piauhy» 
que_ insiste pela innovação introduzida no 
projecto. 

E verdade que se trata do direito a con- 
stituir-se; mas, si os organis-'dores de codigo® 
nao ncam attidos á expressão do direito vi- 
gente e também certo que não podem gozar 
tia liberdade concedida aos poetas e pintores- 

Nao e somente o travamento e os alicerce® 
que o direito nacional offerece a um codig0 
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novo; ha muita parte decorativa, que deve 
figurar no grande monumento, extraindo do 
antigo direito. 

O illustre autor do pro.jecto elimina do co- 
digo a antichrese, como figura independente, 
apresentando-a no caracter do modalidade do 
penhor e da hypotheca. Pergunta-lhe, para 
que é essa innovação em o nosso direito, 
quando a antichrese, como instituição inde- 
pendente, está nos costumes do paiz, é uma 
garantia real, que facilita as transacções. fa- 
cilitando ocredito;uma instituição protectora 
da pessoa, que a emprega precavendo contra 
a própria negligencia; um meio fácil e cau- 
teloso, de que se servem as classes menos 
abastadas para usarem do credito real ? 

Diz S. Ex. que não convém augmentar os 
direitos reaes, cuja constituição alfecta os 
interesses privados e os de ordem pu- 
blica. 

O orador não comprehende essa conve- 
niência á custa da antichrese; acha singular 
que o illustre autor do projecto, que au- 
gmenta a série dos direitos reaes com a posse 
e a locação de titulo inscripto, pretenda fi- 
zer essa economia, desnaturando uma insti- 
tuição caracterisada no direito pátrio. 

Ou si considere a antichrese como insti- 
tuição puramente jurídica, ou, pelas suas de- 
pendências com o credito real, como institui- 
ção de ordem econômica,ella deve ser mantida 
tal qual está desenhada no nosso direito. 

O orador faz a historia da antichrese no 
direito romano, onde, se npparece como mo- 
dalidade do penhor c da hypotheca da lei 39 
hig. de Pignoratilia actione e lei 17 cod. 
de Usuris, apparece também como figura in- 
dependente na L.ll, § 1° Dig. do Pignoribus, 
6 na Const. 14, cod. 4, 32 Usuris. 

Cita a opinião de Troplong, que condemna 
"t confissão da antichrese cora o penhor acom- 
panhado de contracto antichretico. Pelo nosso 
direito é ônus real, e o proprio projecto assim 
11 define no art. 105 ; acompanha como ônus 
■"eal o immovel, cujos fruetos naturaes, ou 
civis, são dados em garantia, constituo o di- 
gito de retenção' que lhe dá um privilegio 

| sui gene ris, estabelecendo assim o direito de 
sÇquella e de preferencia contra hypothecas 
Posteriores. Cita o orador a doutrina de Tei- 
xeira de Freitas, Lafayette, Mourlon. 

Quando era França os organisadores do 
codigo Civil "pretenderam eliminar a anli- 
cbrese, as cortes de appollação reclamaram 
contra a sua exclusão e fói mantida. O Co- 
Jigo italiano, o do Chile, da Hospanha o ou- 
hps codigos modernos regulam a antichrese 
^'no instituição independente. A nossa ord. 
de 1.4, t. 67,§ 4 só a pormittem nos contractos 
ePtre o foreiro o o senhorio, porque entre 
0fitro3 contractantss importava era conven- 
to usuraria, mas a lei do 24 de outubro do 

1842, que não reconhece o vicio da usura, 
admittindo a convenção das partes, tornou 
livre e extensiva a antichrese. 

Para mostrar que é uma instituição que 
defere da hypotheca c do penhor basta pon- 
derar que a antichrese é um contracto coma 
mulativo de usus mutuus, um emprestim- 
mutuo, em que o devedor não se obriga o 
cousa alguma, como observa Laurent. 

Acompanhando o autor do projecto, o ora- 
dor passa a tratar de locação que S. Ex. ora 
caracterisa como direito pessoal,quando a ti- 
tulo precário, ora como direito real, quando 
tem titulo inseri pto. 

E' mais uma invocação que parece ao ora- 
dor destituída de fundamento. Não se oppõe á 
transcripção do titulo nas locações de longo 
tempo, mas pensa cora T. de Freitas e os es- 
criptores italianos que neste caso a transcri- 
pção não tem o effeito de converter o direito 
pessoal de locação em direito real, mas so- 
mente o de prevenir o publico pela publici- 
dadejCreando apresumpçãode má fé contra o 
novo adquirente cm garantia do locatário, e 
ainda mais porque a locação ou arrendamento 
diminuindo a livre disposição do prédio, evita 
diminuir-lhe o valor. 

A ord. do liv. 4o, tit. 9° caracterisa a loca- 
ção como direito pessoal, e tal é a sua natu- 
reza porque o locador obriga-se a manter o 
goso pacifico do prédio ao locatário, às despe- 
zas de reparo, a indemnisação pelos defeitos 
do prédio : é um vinculo todo pessoal, e a 
transcripção não resulta da natureza do con- 
tracto, mas é só determinada para certas lo- 
cações, o que não pódo mudar a natureza do 
contracto. 

O orador pensa que toda a matéria que em 
nosso direito está bem regulado e desenvol- 
vido não deve ser alterada. A Suissa e a AI- 
lemanha são paizes que teem usos e costumes 
arraigados e que não devem ser despresados 
mas antes reconhecidos nas suas leis, embora 
se afastem dos princípios seientifleos : certas 
instituições, portanto, existentes naquelles 
paizes que não podem servir-nos de modelo, 
tanto mais quando atacam o sentimento na- 
cional jurídico. 

O illustre autor do projecto insiste na sua 
idéa de manter a domesticidade no direito de 
família; apoia-se em Savigny, que neste 
ponto deslisa da doutrina por elle ensinada 
no direito romano para attender à tradição 
histórica do seu paiz. 

Neste sentido o orador faz largas conside- 
rações, apoiando-se na doutrina do notável 
Sher. 

O proprio codigo allemão repudia a dou- 
trina de Savigny, e do codigo da Prússia ; os 
codigos modernos regulam a domesticidade 
entre os contractos , é uma locação de ser- 
viços por tempo determinado, um contracto 
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consensual e por isso mesmo não pôde ser in- 
cluído no quadro do direito de família. 

A domesticidade é hoje uma profissão, uma 
industria. E' verdade que as relações por ella 
creadas a diUerenciam das regras communs 
de locação de serviços, mas isto exige apenas 
que constitua um contracto com disposição 
apropriada á situação especial do locador de 
serviços. 

Por ultimo, sohre a critica do parecer, o 
honrado Senador procura defender a insti- 
tuição do dote obrigatório. O orador acha 
que é uma instituição irritante e que fere os 
nossos costumes e vae perturbar a tranquil- 
lidade da família, violar o respeito devido 
pelos filhos aos paes, e que ou terá esse re- 
sultado ou nenhum effeito produzirá. 

Faz o orador neste sentido diversas consi- 
derações, sustentando as idéias do parecer, 
conclue dizendo que relações dessa ordem 
devem-se deixar aos sentimentos naturaes ; 
nunca o texto da lei substituirá o coração do 
homem que é pae e da mulher que é mãe. 

O orador termina combatendo as disposições 
provisórias do projecto, que o seu autor apre- 
senta como substitutivo e a esse respeito faz 
considerações, entre as quaes salienta as que 
se referem á constitucionalidade da proposta, 
e declara que a Coramissão não faz questão do 
alvitre que propoz desde que se apresente 
outro que seja meio elficaz a ponto de se obter 
o codigo civil brazileiro. 

O Sr. Coelho Rodrigues não 
deseja protellar a discusão, mas não pôde 
deixar de fazer algumas considerações em 
resposta ao longo, meditado e substancioso 
discurso do illustre relator da Commissâo 
Especial. ^ 

Procurará açorapanhal-o per summa capita 
deixando de insistir sobre alguns pontos, por, 
que não duvidará, sobre alguns pontos,entrar 
em accordo com a Commis.-ão. 

Antes de entrar em matéria, precisa recti- 
ficar um ponto inicial do discurso do Sr. 
Gonçalves Chaves na parte em que referiu 
ao oradoi* a falta de sua audiência antes de 
apresentar ao debate do Senado, a matéria 
que occupa actualmente a sua attençao.^ 

O orador não fez censura, sabe que nao 
tinha direito de ser ouvido e por_ isso apenas 
articulou amistosa queixa que não íormulou 
por motivo pessoal, mas pela esperança de 
que, si a Commissâo o ouvisse antes de dar 
o seu parecer, era possível que esse parecer 
fosse reduzido quanto aos pontos de diver- 
gência. 

Diz o orador que a observação do honrado 
Senador por Minas de fazer o orador roma- 
nismo como Mr. Jourdain fazia prosa é elo- 
gio, pois, chamar romanista a um homem que 
professa o direito, não pôde ser tido por outra 

fôrma. Confessa que é um pouco romanista» 
mas o é emancipado : quando entende que 
os princípios do direito romano, tiveram ra- 
zão de ser, não ha quem se afaste delle. 

Diz o orador que o projecto na parte gera.1, 
teve como ponto de partida a divisão de Gaio 
sobre matéria de direito. Pessoas, cousas e 
acções, mas si a divisão foi tripartida, o con- 
teúdo não foi o mesmo como passa o orador 
a provar, analysando as grandes linhas do 
seu trabalho, de onde se conclue que a di- 
visão do projecto, ainda que tivesse por base 
a idéa elementar de Gaio, afastou-se delia, 
todavia; profundamente. Não cai e, portanto, 
ao autor a increp-.ição de romanista que lhe 
foi dirigido pelo honrado senador que o pro- 
cedeu na tribuna. 

Nem foi ainda a influencia do direito re- 
mano que o induziu a incluir no projecto a 
distincção entre nacionaes e estrangeiros, 
nem igualmente predominou no seu espirito 
a doutrina respectiva, inserta no codigo 
francez. 

O orador não acha razão para não ser in- 
troduzida no codigo a classificação de nacio- 
naes e estrangeiros, tanto mais quanto a 
própria Constituição remette ás leis ordiná- 
rias o direito de naturalisapão e consagra 
princípios que já tem trazido questões diplo- 
máticas sobre a naturalisação obrigatória o 
que seria evitado si fossem admittidos os 
princípios reguladores do codigo creando o re- 
gistro. cujas vantagens o orador demonstra. 

A respeito da prescripção, o illustre Se- 
nadjor por Minas fez longa e erudita disser- 
tação e o orador não tem embargos a oppor 
ájsua theoria, sendo que, entretanto, S.Ex.» 
não o demove da convicção que nutre o ora- 
dor de ter andado bem nesse ponto, o que 
passa ^ a expor fazendo largas consi- 
derações a respeito em ri-futação às idéas do 
illustre Sr. Gonçalves Chaves. 

O orador pensa que, com o devido respeito 
e mais logicojio que a Commissâo e do que o 
Codigo Allemão, porque a prescripção sendo 
uma so de sua natureza, e extinguindo ao 
mesmo tempo direitos reaes ou pessoaes, con- 
forme as restricções que a lei estabelece, não 
havia razão para rescindil-a pondo parte no 
livro das propriedades e parte no das obriga- 
ções, o que seriaillogico. 

O orador pois, andou bem, col locando 
na parte geral tanto mais quanto no systerna 
o seu lugar era depois dos factos j uridkos que 
se relerem a sujeito, a objecto, ou a titulo 
de direito. 
Jsto porém, é simples questão theorica qu® 

nao intlue na natureza de instituição com 31 

quah aliás, parece ter-se conformado á Com- 
missâo. 

Questão igualmente theorica foi a levan- 
tada no seio da Commissâo a proposito da 
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collocação do liv. Io da parte especial que no 
projocto é o das obrigações ou dos direitos 
pessoaes. A Commissão propõe seja o direito 
de propriedade o primeiro livro, o orador de- 
fende a sua classificação, allegando que a parte 
geral conclue tratando no ultimo livro dos 
foctos e dos actos jurídicos, dos quaes os mais 
communs são os contractos ou os quasi con- 
tractos, que occupam 17 dos 20 titulos dos 
livros de obrigações, e nada, pois, mais na- 
tural do que depois de tratar dos contractos 
em geral, tratar em especial, além de que 
a parte geral é a que mais se adapta ás dis- 
posições didacticas, devendo ser a especial 
dogmática, positiva. Nesse sentido o orador 
prosegue em observações para a sustentação 
desuasidéás. 

A outra questão sobre que a commissão se 
manifestou em divergência com o orador, foi 
sobre a antichrese e do penhor agrícola. O 
orador conservou a antichrese que é a troca 
do fructo do bem que se dá ao credor em 
compensação dos juros, o fructo contra o 
fructo. 

No direito romano a hypotheea e o pe- 
nhor, como S. Ex. reconhece, distinguiam-se 
somente porque o penhor ficava com o credor 
e a hypotheea estava em poder do devedor ; 
em regra geral o penhor era movei, mas podia 
ser immovel: si não ficava com o credor, 
mas com o devedor era hypotheea. O direito 
romano passou para, as nossas a ordenação 
do jeino consagrando a hypotheea no liv. 4°, 
tit. 57, diz que se pôde apanhar, dar em 
penhor tanto os bens moveis como os de raiz 
e declara que só pôde fazer antichrese o fo- 
reiro com o senhorio, que entre os outros 
particulares é prohibido. 

Os nossos melhores jurisconsultos, desde 
Mello Freire até Coelho da Rocha, considera- 
ram a antichrese como uma modalidade do 
penhor ou da hypotheea. a lei de 1864 re- 
stringiu ahypotheca e deixou para o penhor 
somente os bens moveis. 

Tal lei, mencionando os ônus i'eaes, consti- 
tuindo o jus in re alliena, mencionou a anti- 
chrese. O orador tendo de fazer o projecto do 
Codigo Civil, não quiz, pois, acabar com a 
antichrese. 

Continúa o orador a defender as suas idéas 
relativamenteà hypotheea eá antichrese para 
o que soccorre do varias opiniões e textos de 
tratadisfas. 

Passa em seguida o orador a tratar da 
locação, provando que o projecto não altera 
a natureza da instituição, estabelece um ti- 
tulo especial, porque é uma locação sui ije- 
neris, um contracto de direitos e obrigações 
e a respeito faz diversas considerações. 

Terminando,o orador diz que insiste naidéa 
da nomeação de uma commissão especial para 
rever a matéria, mesmo depois de posta em 

| execução, declarando-se à disposição dessa 
| commissão para prestar-lhe todo e qualquer 
auxilio de que ella necessite. 

Conclue o orador dizendo que ou si acceita 
a idéa que lembra da approvação provisória 
do projecto, voltando depois á commissão 
especial para corrigir a lei nos pontos em 
que a achar incorrecta, ou então devemos 
nos resignar a ver no século XX continuar 
a reger-nos as ordenações de 1600, o que ó 
deprimente. 

O Sr. Severiiío Vrlelra(l)—(Pela 
ordem) Sr. Presidente, desejava enviar à 
Mesa um requerimento no sentido de voltar 
o projecto á Commissão que o estudou, para 
os fins no mesmo requerimento indicados. 
Lembro-me porém que este projecto já sof- 
freu um adiamento e que ha uma disposição 
regimental que veda segundo adiamento. En- 
tretanto me parece que no mesmo regimento 
ha uma outra disposição que resolve a 
questão e desejava que V. Ex. me infor- 
masse. 

O Sr. I^resiclente—O intuito do 
honrado Senador para fazer voltar o projecto 
á Commissão só pôde ser depois de votado em 
2;l discussão, conforme determina o regi- 
mento. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
haver mais numero para votar-se, procede-se 
á chamada dos Srs. Senadores que compare- 
ram à sessão (46) e deixam de responder os 
Srs. Manoel de Queiroz e Joaquim Sarmento 
que communicaram á Mesa o motivo de sua 
retirada, e Antonio Baena, Justo Chermont, 
Manoel Barata, Benedicto Leite, Pires Fer- 
reira, Cruz, José Bernardo, Abdon Milanez, 
Almeida Barreto, João Neiva, João Barbalho, 
Leite e Oiticica, Leandro Maciel, Rosa Júnior, 
Virgílio Damasio, Domingos Vicente, Thomaz 
Deltino, Fernando Lobo, Vicente Machado, 
Arthur Abreu e Gustavo Richard, que não 
fiseram communicação alguma, (21.) 

Fica adiada a votação do projecto. 
2íl discussão do projecto do Senado, n. 23, 

de 1896, que transfere ao Estado do Maranhão 
diversos próprios naçionaes situados na ca- 
pital do mesmo Estado. 

Entra em discussão o art. Io com o pare- 
cer favorável da Commissão de Finanças. 

Ninguém pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Segue-se em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 2". 

Fica a votação adiada por falta de quorum. 
2a discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, n. 25. de 1893, que autorisa ao 
Governo a modificar o contracto existente 
com a Companhia Estrada de Ferro do Norte 
do Brazil. 

Entra em discussão o art. 1" com o pare- 
cer favorável da Coramissão de Obras Publi- 
cas e Einprezas Privilegiados. 

Ninguém pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Seguem-se em discussão,que se encerra sem 
debate, os arts. 2° e 3'. 

Fica adiada a votação por falta de quorum. 
2" discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, n. 21, de 1896, concedendo ao Po- 
der Executivo e credito especial do 26:000? 
para indemnisar, pelo Ministro da Industria, 
Viação e Obras Publicas, a Paulo Robin & 
Comp., de todos os trabalhos executados para 
a Carta-Archivo. 

Segue-se era discussão o art. 1° com o pa- 
recer contrario da Commissão de Finanças. 

O Si-. Severino Vieira- (*) —Sr- 

Presidente, pedi a palavra para solicitar dos 
illustres membros da Coramissão. signatários 
do parecer, esclarecimentos que decidam as 
duvidas que são suscitadas pelas conclusões 
do mesmo parecer. 

Sr. Presidente, em primeiro logar eu peço 
permissão aos illustres membros da Com- 
missão para ohjectar que o argumento refe- 
rente á competência do Poder Executivo não 
cabe no caso. desde que não se trata de re- 
solver uma pendentfia em que fosse irredu- 
ctivel o desaccordo entre o governo, como 
uma parte contractante e a outra parte con- 
tractante. 

Com elfeito, Sr. Presidente, é o caso de di- 
zer-se : o Governo contractou um serviço, e 
neste serviço, em conseqüência, segundo se 
allega, e segundo reconhece mesmo o Go- 
verno em sua mensagem, em conseqüência 
de exigências do mesmo Governo, teve de em- 
pregar-se maior somma de trabalho do que 
aquella que era exigida pelo seu contracto. 

Por conseqüência, desde que o trabalho 
accreseeu, é claro que a remuneração devia 
augmentar proporcional menle : as forças do 
contracto foram excedidas.e o proprio Gover- 
no reconhece-o, pois entrou era accordo com 
o contractante, fixando por este mutuo ac- 
cordo de ambos uma quantia certa e determi- 
nada para essa remuneração. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Como se vê, não ha aqui pendência ; por- 
tanto, não é absolutamente caso de se appel- 
lar para a justiça federal. 

O Governo tem de pagar a despeza era con- 
seqüência do contracto. Ainda mesmo quando 
a despeza excedesse ás forças do contracto, 
quando a Commissão tivesse motivos para não 
achar que o Governo procedeu aceríadamente 
chegando a um accordo cora a parte contra- 
ctante, não podia deixar de dar o credito ne- 
cessário para o pagamento dentro das forças 
do contracto. 

O Sr. João Pedro—Está fóra das forças do 
contracto. Tratava-se de uma questão que 
toi resolvida pelo Conselho de Estado. 

O Sr. Severuvo Vieira—Perdoe-me o hon- 
rado Senador. O Governo pede o credito de 

(' 0-0?, para pagar estes serviços, serviços 
que accresceram áquelles que foram contra- 
ctados com Robin & Comp. por 11:300$000. 

O Sr. João Pedro—a Commissão não en- 
trou no merecimento dos serviços. 

O Sr. Severino Vieira — Pois era uma 
que-ião que lhe cabia resolver, porque não 
lia pendência, não brigam dous quando um 
nao quer; e si os dous não querem brigar, 
com melhoria de razão cessa o ponto de di- 
vergência . 

A Commis ão, portanto, devia examinar e 
vir expôr ao Senado si este accrescimo é ou 
nao procedente, é ou não justo, porque o que 
nos nao podemos absolutamente recusar em 
caso algum, porque está firmado por um con- 
tracto, e o credito de 11:300$, que foi a 
quantia estipulada no contracto. 

O Sr. João Pedro— Mas não é isso que se 
pccle, nem e iSíO que quer o credor. 

OSr. Severino Vieira—Conseguintemente, 
si o Governo concordou com o credor, a Com- 
missão devia dar os motivos do parecer. 

Pedro—Concordou, quando não 
lhe era licito concordar. 

O Sr. Moraes BARuos-Mas porque ? 

ml? pEDR0—Porque ora uma ques- 
c-i hnnvÓ i -no Contencioso administrativo. 
Poder Judiciário. dÍreÍt0 de reCOrrer 80 

Ip^oSRa ^TIN0 VlEIRA—Mas não houve 
ciVrín ' íl n <1U6 recorrer ao Poder Judi- 
recnnWA Coverno está disposto a pagar. 
"■uinfempru116 0 accresceu. Conse- 
mrppp^t- e' Parece-me que a conclusão do parecer nao satisfaz. 

mmfprrf^' Presidente, eu vejo que não ha 
eu -im-o?'11? votar um requerimento, que 
uara o rw fse neste momento, pedindo 
tudil-o^A^! ? voltar á Coramissão, para es- sob este ponto de vista ; e como não 
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tinha estudos sobre a matéria, não tinha 
piais do que esta duvida, sobre a qual dese- 
java ser esclarecido, Y. Ex. me indicará o 
meio de sahirmos desta diíHculdade. 

O Sr. Gomes de Castro—E' fallar até ao 
fim da hora, porque amanhã o relator, que 
examinou a questão do facto donde nasceu o 
direito, poderá responder a V. Ex. 

O Sr. Severino Vieira—Mas estão aqui 
outros membros da Commissão. 

O Sr. Gomes de Castro—Eu posso dar a 
V. Ex. as explicações que estão ao meu al- 
cance ; mas a questão de facto é estudada 
especialmente pelo relator, e esse não está 
presente. 

O Sr. Presidente—Estando a hora muito 
adeantada, a Mesa pôde adiar a discussão. 

O Sr. Severino Vieira—Nesse caso. eu 
peço a V. Ex., attendendo ao adeantadoda 
hora e ao facto de não haver numero, se 
digno adiar a discussão. 

O Sr. I^resUIente—Estando adean- 
tada a hora o muito reduzido o numero dos 
Srs. Senadores presentes, fica adiada a dis- 
cussão. 

Designo para ordem do dia da seguinte ses- 
são; 

Votação em 2a discussão do projccto do Se- 
nado, n. 42, de 1893, que manda approvar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil 
redigido em cumprimento do decreto de 15 de 
julho do 1890; 

Votação em Z" discussão do projecto do Se- 
nado. n. 23, do 1898, que transfere ao Estado 
do Maranhão diversos proprios nacionaes si- 
tuados na capital do mesmo Estado; 

Votação cm 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 25, do 1896, que 
autorisa o Governo a modificar o contracto 
existente cora a Companhia Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil; 

Continuação da 2a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 21, de 1896, 
concedendo ao Poder Executivo o credito es- 
pecial de. 26:000$ para indemnisar, pelo Mi- 
nistério da Industria, Viação e Obras Publi- 
cas, a Paulo Robin & Corap., de todos os tra- 
calhos executados para a Carta-Archivo. 

Continuação da 3a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 25, do 1894, que 
garante o define os direitos autoraes; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 10, 
de 1896, que extingue os logaresdejuizos sub- 
stitutos dos juizes de secção, passa aos sup- 
Plontes as attribuições que competem aos 
jnesmos substitutos e equipara os vencimen- 
tos dos juizes soccionaes. 

Ia discussão dos projectos do Senado; 
N. 25, de 1896, organisando a Secretaria do 

Supremo Tribunal Militar; 
N. 28, de 1896, abolindo as loterias; 
N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 

ofileiaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 200, de 1 de de- 
zembro de 1841; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 19, 
de 1895, regulando os soldos que perceberão 
os ofliciaes reformados compulsoriamente com 
mais de 40 annos de serviço. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

PUBLICAÇÃO FEITA POR DELIBERAÇÃO DO SE- 
NADO. TOMADA EM SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 
DE 1895 

Sr. Presidente do Senado — Em resposta a 
vossa Mensagem n. 61, de 25 de agosto cor- 
rente, transmitto-vos as informações que me 
prestou o Ministro de Estado das Relações 
Exteriores sobre o pagamento de reclama- 
ções italianas em Porto Alegre. 

Capital Federal, 29 de agosto de 1896.— 
Prudente J. da Moraes Burros, Presidente 
da Republica. 

Ministério das Relações Exteriores—Rio de 
Janeiro, 29 de agosto de 1896. 

Sr. Presidente da Republica — O Senado 
Federal approvou na sessão de 24 do cor- 
rente, o seguinte requerimento: «Requeiro 
que, por intermédio da Mesa do Senado, se 
solicite do Sr. Presidente da Republica que 
se digno informar pelos respectivos Secre- 
tários de Estado qual o numero de reclama- 
ções italianas que tem sido pagas em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e por- 
que verba teem sido feitos esses pagamentos.» 

Cumprindo vossas ordens tenho a honra 
de informar; 

1") que por decreto n. 1.990, de 14 de 
março de 1895, foi aberto ao Ministério das 
Relações Exterion-s um credito extraordi- 
nário de 1.500:000$ destinado ao pagamento 
de reclamaçães tratadas por via diplomática. 
Esse credito consta do relatório do referido 
Ministério de 31 de maio de 1895, (pags. 137 
c annexo u. 2, pags. 95) e acha-se mencio- 
nado na tabella A a quo se refere a ex- 
posição da proposta da receita e despeza do 
exercido de 1897 ; 
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3o) que havendo esse credito deixado 1 
um saído de 89:484$430 foi por decreto 
n. 2.275, de 4 de maio do corrente anno, 
aberto um outro também extraordinário de 
igual quantia (89;484$430), que não foi men- 
cionaado no relatório do Ministério das Rela- 
ções Exteriores deste anno por ser anterior á 
sua abertura ; 

3°) que por conta de credito de 1.500:000$ 
(decreto n. 1.990, de 14 de março de 1895) 
mandou-se pagar ao Sr. Conde Magliano, En- 
viado Extraordinário e Ministro Plenipoten- 
ciario de S. M. o Rei de Italia, por aviso 
reservado n. 3, de 19 de março do corrente 
anno, a quantia de 115:000$, motivando-se 
esse pagamento por nota de 19 de fevereiro 
nestes termos: 

«O Governo Brazileiro, attendendo a senti- 
mentos de humanidade e a considerações de 
ordem política e econômica offereceu-a para, 
abstracção feita de seu merecimento ju- 
rídico, resolver e extinguir ura certo numero 
de reclamações por offensas ás pessoas. Mais 
conhecedora da situação precária dos in- 
teressados de que o Governo Brazileiro, a 
Legação Italiana se incumbirá, como ficou 
entendida, de fazer a distribuição que terá 
principalmente o caracter de offlcio de bene- 
volência da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil para com a colonia italiana.» 

« Considiro soddisfacente e tale, ritengo, 
sara pur considerata dal mio Governo la so- 
luzione che questi reclami hanno avuto,- so- 
luzione che, come TEccelenza Vostra ha' no- 
tato, é stata ispirata dei sentiraenti di uma- 
nitá e dei considerazioni di ordini político ed 
economico, astrazion fatta dal loro rispettivo 
mérito juiridico » —tal a resposta da Legação 
Italiana; 

4o). que por conta do credito de 89;484$430 
(Decr. 2.275, de 4 de maio de 1896) por 
aviso reservado n. 17, de 3 .de julho ultimo 
mandou-se pagar ao Sr. Carlos Nagar, En- 
carregado de Negocies ad ínterim a quantia 
de 58:000$ concedida a subditos de Sua Ma- 
gestade o Rei de Italia residentes na Colonia 
de S. Marcos, Estado do Rio Grande do Sul. 

Em nota de 22 de fevereiro se dissera: 
« O Governo brazileiro attendeu ás mes- 

mas considerações e sentimentos manifesta- 
dos em minha nota de 19 do corrente, da 
qual a presente é additamento, praticando 
assim acto de benevolência para com esses 
emigrantes residentes em S. Marcos, Estado 
do Rio Grande do Sul.» 

« II procedimento nobilmente benevolo dei 
Governo braziliano verso quel gruppo di co- 
lom italiani, sara. non ne dubito, debit i- 
mente apprezato dal mio Gjverno, il quale 
ne venne da me com pressoura informa to.» 

Foi o que respondeu o Conde Magliano por 
nota de 12 de março ultimo. 

5") que cora o primeiro pagamento ficaram 
resolvidas 24 reclamações e com o segundo 13; 
. 6 ) que também foram pagas directamente 
a Legação Italiana a quantia de 7:882$500 
s «« <?lJ)n^a ''o primeiro credito) e a de 5:667S230 (por conta do segundo), com as 
quaes ficaram resolvidas mais seis reclama- 
ções julgadas com fundamento jurídico; 

7,j_que assim.com a quantia de 186:549$730 
ncarao extinctas 43 reclamações, muitas das 
quaes causaram dolorosa impressão ao Go- 
verno Brazileiro; 

8") que o Ministério das Relações Exterio- 
res ignora os pagamentos que foram realisa- 
dos pela Legação Italiana em Porto Alegro, 
sendo natural, porém, que por intermédio do 
Agente Consular alli tivesse mandado distri- 
buir a maior parte das sommas recebidas. 

Saúde e fraternidade.—Carlos de Carva- 
lho. 

91a SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel de Queiroz 
Vice-Presidente 

SUMMARIO — Abertura da sessão — Leitura e 
apfirovação da acta da sessão anterior — Oa- 
dum po dia — 2a discussão da proposição da 
Gamara, n. 21, de 1895 — Discursos dos Srs. 
João Barbalho, Moraes Barros e João Barbalho 

Encerramento da discussão e votação da 
proposição— Votaçãodas matérias encerradas 
na sessão anterior— 3a discussão da proposi- 
ção da Gamara, n, 25, de 189! — Discursos dos 
brs. Justo Chermont, João Barbalho e Severinf 
v leira Adiamento da discussão — 2a discus- 
são doprojeoto n. 10. de 1896 — Discurso do 
ia'n-0a0 J3^1!0 — Adiamento da discussão —' 
u àiS

a
CU!,a-0 C'0 ProJecto n. 25 — Encerramento <la discussão — Chamada— Adiamenlo davo- 

„ Ç 9q i ,^).scussao cl0 projecto do Senado fo, de 189G — Discursos dos Srs. Severin0 

raes Baf03, Aquilino do Amaral o 
„ ou- Beite — Encerramento da discussão 
feeir, n Sn0 ,a votaÇão — 1 a discussão do pr?- 
rln ru.' 7 í ® — Discurso do Sr. Almei- 
ifiiim t Encerramento da discussão 0 

? da v.otaÇ5o — 2a discussão — Ep- 
cir, o-fliamento da votação do proj0' 
sessão' 1395—Ordem do dia da sagnint0 

vo,ftLme'odia a^re-se a sessão, estando pi"6' 
sentes os Si-s. Senadores: 

ciarmr0? 'le Q^iroz, J. Catunda, Joaquim 
Antr,,?-11 v. 'anc'sco Machado, Costa AzevedO' 
do r-Jf0 Baena> Justo Chermont, Gome8 

Gastro, João Pedro, Pires Ferreira, Coe- 
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lho Rodrigues, João Cordeiro, José Bernardo, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, João Bar- 
balho, Messias ^e Gusmã >, Leandro Maciel, 
Rosa Júnior, Coelho e Campos. Gonçalves 
Chaves, Paula Souza, Moraes Barros, Ber- 
nardino de Campos, Vicente Machado. Gus- 
tavo Richard, Júlio Frota e Ramiro Baixei- 
los (28). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

Compareceram durante a sessão mais osSrs. 
Manoel Barata, Benedicto Leite, Cruz, Leite 
e Oiticica, Severino Vieira, Domingos Vi- 
cente, Quintino Bocayuva, Laper, Lopes Tro- 
vão, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, 
Aquilino do Amaral, Artliur Abreu e Pi- 
nheiro Machado (14). 

Deixara de comparecer, com causa justifi- 
cada, os Srs. Alberto Gonçalves, Raulino 
Horn, Nogueira Accioly, João Neiva, Joa- 

uim Pernambuco,Eugênio Amorim.E. W n- 
enkolk, Thomaz Delfino, Caiado, Generoso 

Ponce. Joaquim Murtinho e Esteves Júnior 
(12); e, sem ella, os Srs. Abnino Affonsp, Oli- 
veira Galvão, Rosa e Silva, Rego Mello, Vir- 
gílio Damazio, Ruy Barbosa, Gil Goulart o 
Fernando Lobo (8). 

O Sn. 1» Secretario declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 3" Secretario, servindo de 2o, de- 
clara que não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Prosidonto—A ordem do dia 
começa por votações adiadas na sessão ante- 
rior. 

Ainda não ha numero para votar-se; conti- 
nuam, portanto, adiadas essas votações, até 
que haja numero. 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 21, de 18%, concedendo ao Po- 
der Executivo o credito especial de 26:000$ 
para indemnisar, pelo Ministério da Indus- 
tria, Viação e Obras Publicas, a Paulo Robin 
& Corap., de todos os trabalhos executados 
para a Carta-Archivo. 

Continua em discussão o art. 1°, cora o pa- 
recer contrario da Commissão de Finanças. 

O Sr. João Itorlmllio (*) — 
Sr. Presidente, o nobre Senador pela Bahia, 
Sr. Severino Vieira, que hontem se occupou 
do projecto em discussão, achou dever fazer- 
Ihe opposição, não considerando bem funda- 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador, 
Senado V. IV 

mentado o parecer da Commissão de Fi- 
nanças, de que fui relator. O nobre Senador 
pela Bahia tem toda a competência nestas 
matérias ; ha sido constantemente membro 
da Commissão de Finanças, ealém dos seusco- 
nhecimentos profissionaes, tem revelado zelo 
muito pronunciado pelos dinheiros públicos, 
procurando fazer reducções das despezas 
do orçamento, e tem-se opposto a pagamen- 
tos, uma vez que não os considere muito 
regulares, muito legaes. Entretanto, não é 
sem alguma extranheza que vejo S. Ex. 
pronunciar-se contra o parecer da Com- 
missão, que não fez mais do que expender 
sua opinião, ten^o por fundamentos os pró- 
prios factos allegados pelos reclamantes 
Robin & Corap., applicando as disposiçõesdo 
nosso direito. 

Basta a exposição dos factos, para se veri- 
ficar quanta razão tem a Commissão no sm 
parecer. 

Em 1882, para o serviço da impressão da 
Carta-Archivo que o Governo ia publicar, 
foi encarregada a firma Robin & Corap, ; 
e na execução do contracto accresceram 
alguns trabalhos accessorios, que o con- 
tractante acceitou, e, tendo feito o contracto 
por 11 ;30U$, pediu ao Governodaquelle tempo 
quantia superior, em conseqüência desses 
accresciraos no serviço. 

Conforme uma exposição que se acha junta 
a estes papeis, e apresentada pelos proprios 
reclamantes, este negocio foi repetidamente 
estudado na Secretaria do Ministério com- 
petente ; a sua reclamação foi indeferida 
uma e mais vezes, e foram esgotados todos 
os recursos que naquelle tempo offerecia 
o contencioso administrativo. O recurso 
chegou ate ao Conselho de Estado, que 
se pronunciou em ultimo logar, definiti- 
vamente, sobre este assumpto, e abi foi in- 
deferida a pretenção. 

Por conseqüência trata-se propriamente 
de um negocio, já completamente findo, em 
que não ha mais obj cto para reclamação. 

Todos os meios legaes que havia naquelle 
tempo, (isto foi de 1882 a 1884; foram esgo- 
tados ; os supplicantes fizeram valer o seu 
direito perante as autoridades competentes, 
mas foi-lhes o pedido sempre indeferido, e 
não lhes restava mais recurso algum. 

O Sr. Moraes Barros—Mas o que é ver- 
dade é que o trabalho não foi pago até agora. 

O Sr. João Barbaliio— V. Ex. attenda. 
Depois de esgotados todos os recursos legaes, 
as novas reclamações que os reclamantes se 
julguem com direito de fazer, agora já no 
domínio da nova legislação, não podem ser 
mais feitas perante o Congresso, porque a 
questão está finda. Mas si ella ainda pôde 
dar logar a novo protesto, hoje que não existe 

30 
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mais o contencioso administrativo, pertence 
ao Poder Judiciário conhecer das contendas 
entre particulares e o Governo sobre ques- 
tões de execução de contractos. 

O nobre Senador por S. Paulo lembra que 
o trabalho ainda não está pago; mas si os con- 
traetantes quizessem ter recebido a quantia 
ajustada no contracto, única pela qual o Go- 
verno se obrigou, creio que já estariam 
pagos. 

Como disse, foram esgotados todos os re- 
cursos legaes; e no regimen da actual le- 
gislação, qualquer nova reclamação tem de 
ser apresentada perante o poder competente, 
que é o Poder Judiciário. Entretanto, si o 
Governo entende que, por equidade ou por 
qualquer outra consideração, pôde ser favo- 
rável a esta pretenção, fique isso á sua res- 
ponsabilidade, e não á da Comraissão. 

O Sr. Moraes Barros— Não é questão de 
equidade. 

O Sr. Francisco Machado— Mas V. Ex. 
não acha que si elles tivessem recebido o 
ajustado, não ficariam privados da faculdade 
de reclamar o mais a que se suppunham com 
direito ? 

O Sr. João Barbalho— Isso não vem ao 
caso, porque não pôde mais ser feita recla- 
mação alguma neste ponto, perante o Con- 
gresso. Desde que houver contenda, deve 
ella ser resolvida pelo Poder Judiciário, que 
occupa hoje a posição em que estava antiga- 
mente o Conselho de Estado, quanto ao con- 
tencioso administrativo. 

Sinto não estar presente o nobre Senador 
pela Bahia, porque não ouvi o seu discurso. 

Não sei si faltará attender a qualquer con- 
sideração do nobre Seffiador ; e peço ao no- 
bre Senador que me desculpe de ter abusado 
da sua attenção ; tinha necessidade de justi- 
ficar o parecer da Commissão, tanto mais 
quando na sessão de hontem se appellou para 
os estudos que eu tivesse feito da questão. 

O resultado do meu estudo é o que acabo 
de expor ao Senado; entretanto, si qui- 
zer attender às reclamações dos supplicantes 
por qualquer consideração de equidade, po- 
derá fazel-o, mas sob sua responsabilidade. 

Tenho dito. 

O Sr. Moraes* Barros (') —Sr. 
Presidente, comquanto sem importância pela 
quantia em jogo, a questão merece a conside- 
ração do Senado, porque trata-se de saber si o 
Estado deve ou não a quantia reclamada pelos 
industriaes Paulo Robin & Comp. 

Esta pretenção vem já prestigiada perante 
o Senado, porque chegou a ter ordem de paga- 

(1) Este discurso nüo foi revisto pelo orador. 

mento do Poder Executivo, expedida ao The- 
souro, como consta da mensagem do Presi- 
dente da Republica. 

Houve, pois, ordens expedidas pelo Poder 
Executivo, para ser paga esta pretenção, exa- 
ctamente pela quantia pedida. 

Além disso, tem ainda o prestigio da Ga- 
mara dos Deputados, onde, ouvida a Commis- 
são do Orçamento, que concordou, correu o 
credito pedido pelo Governo todos os tramites 
da discussão, semsoíTrer impugnação, até que 
o projecto se apresentou á consideração do 
Senado. 

Ao passar pela respeitável Commissão de 
Finanças, esta entendeu que o credito não de- 
via ser approvado. 

Da Mensagem em que o Poder Executivo 
pede es;e credito, consta o histórico da 
questão., 

O Poder Legislativo, no antigo regimen, em 
1883 ou 1884. autorisou o Governo a contra- 
ctar a impressão do uma Carta-Archivo do Im- 
pério ; e houve uma Commissão Especial dire- 
ctora'dessa impressão, presidida pelotenento- 
general Henrique Beaurepairo Rcdian que foi 
quem dirigiu essa impressão. 

Celebrou-se o contracto com Paulo Robin & 
Cemp., por pouco mais de 11:000$, devendo a 
carta ter unicamente o traçado das linhas 
ferreas e de navegação. 

Com o correr dos tempos, a Commissão da 
Carta-Archivo augmentou o trato cada vez 
mais, de modo a tornal-a uma carta geral do 
Império ; accrescida a circumstancia de ter a 
mesma carta sido contractada para ser im- 
pressa em uma escala muito diminuta, escala 
conservada mesmo para a Carta Gorai. 

Era, portanto, preciso preencher todos os 
esclarecimentos com uma calligraphia exces- 
sivamente pequena e difflcil. augmentando 
assim extraordinariamente o trabalho. 

Os contractantes do serviço foram desde 
logo reclamando que não podiam fazer esse 
grande accrescimo de trabalho pelo mesmo 
preço por quo haviam contratado. Serviço 
novo, exigia nova retribuição. 

Tudo isto, além de constar de um folheto 
ofterecido pelos^reclamantes, consta também 
na demonstração do Ministério da Agricul- 
tura, dirigida ao Presidente da Republica. 

A obra devia ficar prompta em oito raezes, 
e so o pôde ficar em 21. Deviam soffrer uma 
multa avultada por cada dia de demora, 
multe de 20$, segundo o contracto, mas não 
a soffterara, porque o. Governo, parte contra- 
ctante,_ sabia perfeitamente qual o trabalho 
aCü1^SC1 ao trabalho contractado. Esse augmento de trabalho acha-se pro- 
vado cora attestados da própria Commissão 
da Carta-Archivo, passados pelo Sr. Beaure- 
paire Rohan e outros membros da Commissão, 
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que se dirigiram aos empreiteiros ordenando- 
Ihes o alludido augmonto. 

Creio que o attestado do Sr. Rohan é su- 
perior a toda a suspeita. 

O Sr. João Barbaliio dá um aparte. 
O Sr. Moraes Barros — Por equidade não 

voto um real a ninguém ; mas, si elles teem 
direito, como me parece, paguemos. 

Emfim o terceiro attestado é, em fundo, 
idêntico aos dous primeiros, do tenente-gene- 
ral Rolian o tenente-coronel Pimenta Bueno ; 
confirma exactamente os accrcscimos havidos 
na carta. 

Em conseqüência disto, os contractantes, 
Robin & Comp., reclamaram o pagamento 
desse novo trabalho; e, encontrando nesse 
sentido diíüculdades, requereram por duas 
vezos arbitramento das obras accrescidas, 
Esse requerimento não teve deferimento, e 
afinal foi a questão presente ao Conselho de 
Estado, onde houve divergência; o Sr. Vis- 
conde de Ouro Preto e um outro membro da 
secção consultada opinaram contra a recla- 
mação, e o conselheiro José Bento da Cunha 
Figueiredo opinou a favor, isto é, que se 
devia fazer o pagamento. 

O Governo, naturalmente, decidiu de con- 
formidade cora a opinião da maioria. 

Resta-nos agora saber qual a força que em 
direito tenha esta decisão do Conselho de 
Estado; si tem força de sentença passada era 
julgado. 

Poucos são os meus conhecimentos de di- 
reito administrativo, por isso não tenho opi- 
nião formada a respeito; mas custa-me a 
conformar-mo com a opinião de que decisões 
de um poder administrativo, embora com o 
caracter de contencioso, tenham força para 
decidir em absoluto uma questão de direito 
particular. 

Emfim, seja qual for a força desta decisão, 
a verdade é que os credores até hoje ainda 
não estão pagos; contrataram com o Governo 
um serviço e fizeram esse serviço em virtude 
de ura contracto solemne. 

O Sr. Gomes de Castro—Não é em virtude 
do contracto que devem ser pagos ; elle é de 
.onze contos e lauto. 

O Sr. Moraes Barros — Mas nem essa 
quantia acha-se paga. 

O Sn. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Moraes Barros — A reclamação 

Apresenta-la ao Governo o anno passado prova 
que esses credores ha mais de 10 annos 
luctam, trabalham, esforçam-se, para obter o 
pagamento, e não o teem conseguido, até que 
Afinal trataram de cobrar juros, o que aliás 
era razoável, porque com a demora dou-se a 
depreciação do meio circulante, o cambio des- 
ceu de vinte o tantos, que então era a 9 queé 

hoje ; de sorte que, era rigor de justiça, de- 
veria so lhes pagar juros. 

Entretanto o Governo obteve que elles 
retirassem a verba dos juros, na importância 
de quinze contos e tanto, ficando apenas a de 
26:000$000. 

Sobre esta verba houve accordo entre o 
Governo e Paulo Robin & Comp., isto é, ac- 
cordo entre o credor e o devedor. 

O Sr. Costa Azevedo—A data do accordo? 
O Sr. Moraes Barros — Isto é o que 

consta da Mensagem do Poder Executivo. 
O Sr. Costa Azevedo—Mas não diz a data ? 
O Sr. Moraes Barros—Ha de constar da 

Mensagem. Houve pleno accordo entre o cre- 
dor e o devedor ; este reconheceu a divida e 
propoz-se a pagal-a chegando mesmo a dar 
ordem para pagamento. 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Moraes Barros — Eu estou fa- 

lando agora, mas tenho o direito de appellar 
para todo o passado. O accordo foi feito com 
o Governo actual. 

O Sr. Gomes de Castro—Si V. Ex. appella 
para o passado, não tem razão, porque no 
passado foi indeferida a pretenção até a ul- 
tima instância. 

O Sr. Moraes Barros—Eu extranho a 
referencia de V. Ex.; falo do accordo que 
consta destes papeis. 

O Sr. Gomes de Castro—Foi tarde, ô ques- 
tão repeliida. 

O Sr. Moraes Barros—Nunca é tarde 
para o devedor pagar o que deve. Hoje, o 
principal devedor confessa a divida de 2C;00 >$. 
O credor pediu arbitramento dos trabalhos 
accrescidos ; porque o devedor não mandou 
fazer o arbitramento desde 1892 ? Nada havia 
mais razoavel. Houve accrescimo de trabalho 
além do que foi contractaio ; para não haver 
duvida sobre o preço deste trabalhoaceresciJo , 
o credor pediu que se mandasse avaliar o 
custo desse trabalho. O devedor não attendeu 
e, portanto,a protellação continuou. 

Hoje o Governo acceita os preços dados 
pelo credor sem incluir os juros) porque en- 
tendeu que não era decente protellar mais 
semelhante pagamento. 

Esta razão que a honrada Coramissão de 
Finanças allega de pendência, é manifesta- 
mente improcedente. Não ha tal pendência ; 
ha accordo, e pendência é desaccordo de pre- 
tendentes. 

Aqui não ha pretenção que a parte con- 
traria negue; houve pleno accordo entro as 
partes esó resta ao juiz homologar este ac- 
cordo e ordenar ao devedor que pague a di- 
vida. 
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Também não é razoavel a Commissão 
quando remette este credor ao Poder Judi- 
ciário. 

A ultima razão do parecer ainda é menos 
procedente,porque appella para a necessidade 
de fazer-se economia. 

E' verdade que precisamos fazer economia, 
mas, senhores, já estaremos na triste situa- 
ção de fazer economia á custa de nossos cre- 
dores ? 

O Sr. Gomes de Castro — Não senhor, mas 
não temos obrigação de pagar o que não de- 
vemos. 

O Sr. Moraes Barros — Nós devemos 
honrar a nossa firma. 

Parece que já vamos accordandc no cami- 
nho de econon.ia, mas, felizmente,não chegá- 
mos ao ponto e, tenho esperança de que nunca 
chegaremos, de economisar á custa dos nossos 
credores. 

O Sr. -I«mo Ttíirl>nllio (') — Sr. 
Presidente, o nnico argumento novo que o 
honrado Senador adduziu foi o accordo 
feito pelo Governo e pelo credor. 

Esse accordo encontrou o negocio nesta 
situação: uma solução proferida pelo tribu- 
nal competente de que não devia mais. 

O accordo foi feito pelo Poder Executivo, 
em ura negocio legitimamente concluído, sem 
autorisação iegi-lativa. 

Portanto, a allegação do nobre Senador, de 
que o Congresso não tem mais do que ho 
mologar este accordo, pecca pela base, porque 
o Congresso não é o poder competente. 

Quanto ao argumento do nobre Senador de 
que estamos evitando o pagamento do que o 
Estado deve, este argumento deve ser con- 
siderado sob outro aspecto. 

O Estado dove o que consta do contracto. 
o que se vê do acto assignado. Fóra disto não 
ha divida. 

O Sr. Moraes Barros—Hoje, não ha pen- 
dência, ha accordo. 

O Sr. João Barbalho — Já disse que o 
Governo não pôde por sua conta e risco re- 
novar um negocio que estava concluído, 
principalmente um negocio que envolvia 
despezas. 

Era preciso que houvesse uma lei que o 
autorisasse. 

Effecti vãmente, o nobre Senador lembrou 
que havia serviços fora do contracto. Mas, si 
não foram attendidos, naturalmente é porque 
esses serviços eram taes que só serviam para 
augmentar despezas. 

Portanto, si o Senado entende que deve 
ser feito o pagamento, deve restringil-o ao 
que consta do contracto; si a parte entender 

que tem direito a mais do que isso, o ca- 
minho é differente. 

E' o que tenho a dizer. 
Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 

se a discussão. 
Segue-se em discussão, que se encerra sem 

debate, o art. 2o da proposição. 

O Sr. F^roslrtente—Peço a attenção 
do Senado. 

Havendo numero para deliberar-se, vae-se 
proceder à votação da proposição da Gamara 
dos Deputados concedendo ao Poder Ex- 
ecutivo o credito especial de 26:000$, para 
indemnizar, pelo Ministério da Industria. 
Viação e Obras Publicas, a Paulo Robin & 
Comp., de todos os trabalhos executados para 
a carta-archivo. 

Parece-me que não é o caso de votação pot 
escrutínio secreto, não se trata de interesse 
pessoal. (Apoiados.) 

Posto a votos, é rejeitado o art. Io. 
A proposição vae ser devolvida á outra 

Gamara. 

O Si*. r»resitlent© váe-se proceder 
ás vocações, que ficaram adiadas ao iniciar-se 
a ordem do dia. 

Votação em 2a discussão do projecto do Se- 
nado n. 42, de 1893, que manda approvar 
provisoriamente o projecto do Codigo Civil 
redigido em cumprimento do decreto de 15 de 
julho de 1890. 

O Sr. TPresiclente—Ha um projecto 
primitivo, o deu. 42 de 1893. A este projecto 
foi a_presentado um substitutivo pela Coin- 
mis ão Especial, este anno, ao qual foram of- 
ferecidas emendas pelo Sr. Senador Aquiiino 
do Amaral e um outro substitutivo pelo Sr. 
Senador Coelho Rodrigues. 

Na 2' discussão a votação dos projectos pro- 
cede á das emendas. Vou pôr a votos o pro- 
jecto primitivo, salvo as emendas e sendo 
approvado, sujeitarei á votação as emendas 
apresentadas. 

O Sr. Coelho e Campos—Deve ser votado 
em primeiro logar o substitutivo da Com- 
missão. 

O Sr. Gonçalves Oliaves 
orrfeni)—Requeiro preferencia na votação para 
o substitutivo da Commissão Especial. 

O Sr. Coelho e Campos—Qual ó o projecto 
primitivo ? 

O Sr. Presidente—E' o de n. 42, de 1893. 
mandando approvar provisoriamente o Co- 

() Este discurso não foi'revisto pelo orador. 
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digo Civil, assignado pelos Srs. {lê) Coelho 
Rodrigues, Elyseu Martins, Braz Carneiro, 
Lapér,Cruz, Generoso Marques e mais tres 
Srs. Senadores. 

Foi a este projecto que a Comraissão Es- 
pecial, este anno, offeréceu um substitutivo, 
ao qual foram oíferecidas emendas pelo íjr. Se- 
nador Aquilino do Amaral, havendo um outro 
substitutivo apresentado pelo Sr. Coelho Ro- 
drigues. 

O Sr. Benedicto Leite—Si for approvado o 
substitutivo da Commissão, fica prejudicado 
o offerecido pelo Sr. Coelho Rodrigues ? 

O Sr. Presidente—Sim, senhor. Vou con- 
sultar o Senado sobre o requerimento de pre- 
ferencia do Sr. Senador Gonçalves Chaves,que 
entende ser mais conveniente sujeitar era 
primeiro logar á votação o substitutivo da 
Commissão Especial. 

Consultado, o Senado concede a preferen- 
cia pedida para a votação do substitutivo of- 
ferecido pela Commissão Especial. 

O Sr. l?resi<leíite—Vae-se proceder 
á votação do substitutivo offerecido pela Com- 
missão Especial. 

O Sr. Gonçsxlves Clx«ves (pela 
ordem)—Creio que V. Ex. submettendo á vo- 
tação o substitutivo da Commissão, salva as 
emendas. 

O Sr. Presidente—Sim, Senhor. 
O Sr. Gonçalves Chaves—Pedi a palavra 

pela ordem para declarar ao Senado que a 
Commissão acceita a emenda do Sr. Senador 
Aquilino do Amaral na parte relativa á ap- 
provação, pelo Congresso Nacional, do traba- 
lho feito pela Commissão de que cogita o 
substitutivo. 

Este mandava pôr imraediatamente em 
execução; o Sr. Senador por Matto Grosso of- 
fereceu uma emenda, sujeitando á approva- 
ção do Congresso o trai alho da Commissão. 

Posto a votos, é rejeitado o art. 1" do sub. 
stitutivo offerecido pela Commissão Especial. 

O Sr. Presidente—Ficam prejudicados os 
demais artigos do substitutivo, bem como as 
emendas, que lhe foram offerecidas. 

Vae-se votar o projecto primitivo. 

O Si". .íoaltim Cíitim<la (pela 
ordem)—Requeiro preferencia na votação para 
o substitutivo do Sr. Coelho Rodrigues. 

Consultado, o Senado concede a preferencia 
pedida. 

Posto a votos, é rejeitado o art. lu do sub- 
stitutivo. 

Vae-se votar o projecto primitivo,que cons- 
ta de um só artigo. 

Posto a votos, é rejeitado o substitutivo. 
Votação em 2a discussão do projecto do Se- 

nado, n. 23, de 1896, que transfere ao Es- 
tado do Maranhão diversos proprios nacio- 
naes situa''os na capital do mesmo Estado. 

Postos a votos, são successivamente appro- 
vados os arts. 1° e 2" do projecto. 

E' este adoptado e passa para 3a discussão. 

O Si*. iVntonio ISitonn (pela or- 
dem)—^. Presidente, requeiro dispensa de 
interstício para que este projecto entro na 
ordem des trabalhos da sessão seguinte. 

Consultado, ó Senado concede a dispensa 
do interstício. 

Votação em 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 25, de 1896, que 
autorisa ao Governo a modificar o contracto 
existente com a Companhia Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil. 

Postos a votos, são successivamente appro- 
varios os arts. 1", 2» e 3' da proposição. 

E' esta adoptada e passa para 3' discussão. 

^ Si*. »íoao (pela or- 
dem)—"Áv . Presidente, peço a V. Ex. que con- 
sulte á Casa sobre se concede a dispensa do 
interstício, afim de que este projecto seja 
dado para ordem dia da sessão seguinte, pois 
é conveniente que o projecto seja appro- 
vado antes dos orçamentos. 

Consultado, o Senado concede a dispensa do 
interstício. 

3' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 25, de 1894, que defino e ga- 
rante os direitos autoraes. 

Continúa em discussão, com a emenda ap- 
provada em 2■, e as offerecidas em •3a 

O Si*. Justo Ohex-mont {!)—Sr. 
Presidente, eu requeiro o adiamento desta 
discussão,até que sejam impressas e distribuí- 
das as emendas que foram offerecidas. Não é 
possível fazer-se a votação sem que nós te- 
nhamos conhecimento destas emendas. 

O Sr. Presidente—Hontem mesmo, foi re- 
querida e approvuda a inclusão deste pro- 
jecto na ordem do dia de hoje. 

0 Sr. Justo Chermont—Mas as emendas 
ainda não foram impressas, e o projecto nem 
siquer foi distribuído. 

O «r. João líarbulixo (pela or- 
dem) (2)—Sr. Presidente,eu pedi hontem a in- 

O Sr. l^x-oHitlonte—Ficam prejudi- 
cados os demais artigos substitutivos. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
(2) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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clusão deste projecto na ordem do dia de hoje, 
porque,sendo matéria importante e ja antiga 
no Senado, parecia-me que devia ter anoa- 

requerimento do 

mento; entretanto, eu tambcm não posso 
concordar era que se vote uma matei ia tao 
importante, sem o Senado ter conheciment 
das emendas que foram oíTerecidas ao pi 
iecto. 

Por isso, convenho no 
nobre Senador pelo Pará. 

O Sr 1?rcsiciente — Por quanto 
tempo requer o nobre Senador pelo Para o 
adiamento ? 

O Sr. Justo Chermont—Até que sejam im- 
pressas e distribuídas as emendas. 

0 Sr. Presidente—O adiamento tem de 
ser por tempo determinado. 

O Sr. Justo Chermont—Então requeiro o 
adiamento por 48 horas. 

O Sr. Severino "Vieira (pela or- 
lera\ (D—Sr.Presidente, pedi a palavra para 

secundar o primeiro pedido de adiamento 
feito pelo nobre Senador pelo Para . Parece- 
me que o adiamento ate que o projecto seja 
impresso com as emendas nao e um adia- 
mento indefinido, está subordinado a uma 
condição muito exeqüível, efacil de_ser cura- 
nrida por parto da Mesa; e tanto nao e mde- 
nrida por parte da Mesa; e tanto nao e inde- 
finido que esta formula de adiamentos esta 
nas praxes, e tem sido aqui muitas ■vezes 

Por isso, eu peço que o adiamento seja 
votado até que o projecto, com as respectivas 
emendas, seja impresso e distribuído 

O Sr. art. 147 do 
regimento dispõe o s-^uinte; 

«Art. 147. Osadiamentos são por tempo 
fixo ou indeterminam. 

0 adiamento por tempo fixo tem logar. 
1 0 Para ser o projecto remettido a alguma 

das commissões da Casa; 
2.° Para ser discutido 

nado. 
O adiamento por tempo indeterminado ou 

para a legislatura seguinte, eqüivale 
jeição da matéria principal.» 

Portanto, desde que se pede o adiamen o 
sem marcar o prazo, parece-me que e um 
adiamento por tempo indeterminado. 

O Sr. Severino Vieira.—Então requeiro 
que o adiamento seja por oito dias. 

0 Sr. Presidente—Vou consultar o Se- 
nado. 

Consultado, o Senado approva o adiamento 
da discussão por oito dias. 

Fica adiada a discussão do projecto. 
2a discussão do projecto do Senado, 

de 1890, que extingue os logaves de juizes 
substitutos dos juizes de secção, passa aos 
supplentes as attribuições que competem aos 
mesmos substitutos e equipara os vencimen- 
tos dos juizes seccionaes. 

Entra em discussão o art. 1", cora o pare- 
cer contrario da Commissão de Justiça e Le- 
gislação. 

O Si*. .ToSlo Pedro—Sr. Presi- 
dente, o autor deste projecto retirou-se hoje 
da Casa incorarnodado, e encarregou-me 
de requerer o adiamento da discussão por 48 
horas, porque desqja, não só discutir o as- 
surapto, como ainda olferecer emendas. Nes- 
tas condições, parece-me que o requerimento 
de adiamento é perfeitamente acceitavel pelo 
Senado. 

Posto a votos, é approvado o requeri- 
mento. 

Fica adiada a discussão do projecto. 
Ia discussão do projecto do Senado, n. 25, 

de 1896, organisando a Secretariado Supremo 
Tribunal Militar. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate. 

Annunoiada a votação e verificando-se não 
haver mais numero para votar-se, procede- 
se à chamada dosSrs. Senadores, que com- 
pareceram à sessão (42) e deixam de respon- 
der os Srs. Coelho Rodrigues, João Barbalho, 
Leite e Oitícica, Vicente Machado e Ramiro 
Barcellos, que communicaratn á Mesa os mo- 
tivos por quo se retiravam, e Pires Ferreira, 
Almeida Barreto, Leandro Maciel, Lapér, 
Gonçalves Chaves e Arthur Abreu (11). 

Fica adiada a votação. 
Ia discussão do projecto do Senado, n. 28, 

de 1890, abolindo as loterias. 
Entra em discussão o projecto. 

em dia determi- 

a re 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

O Sr. Severino Vieira, ('j—Sr. 
Presidente, não venho absolutamente oppor- 
me à passagem do proíecto. Sou até incli- 
nado á consagração das idéas a que elle pro- 
cupa attender. 

Uma vezjpórom, que o projecto tem de ir 
á Commissão a que pertencer tomar delle co- 
nhecimento, julgo azada a opportunidade 
para chamar a attenção desta Commissão, 
qualquer que ella seja, para o assumpto. 

(•) Nüo foi revisto pelo orador. 
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0 projecto, como está, è uma lei consagrada 
ao ludibrio, destinada a não ser executada. 

O Sr. Bbnedicto Leite—Quaes são os ter- 
mos do projecto ? 

O Sr. Severino Vieira—Pura e simples- 
mente : «Ficam abolidas as loterias». 

E' preciso que esta disposição seja acom- 
panhada de sancção efflcaz, que torne uma 
realidade a prohibição que se íaz no seu 
art. 1" e único. E' preciso que se consagre 
uma serie de providencias muito sábias, 
muito enérgicas, muito previdentes, para 
que se consiga este resultado. 

E' preciso ainda attendcr á introducção de 
bilhetes de loterias estrangeiras nos merca- 
dos nacionaes. 

O Sr. Domingos Vicente—Já são prohi- 
bidas. 

O Sr. Severino Vieira—Mas é preciso que 
se faça eflectiva essa prohibição, com mais 
energia e eílicacia, porque o que é facto é 
que esses bilhetes ainda hoje são vendidos 
entre nós. 

O Sr. Domingos Vicente—De que modo se 
ha de prohibir, senão por lei ? 

O Sr. Severino Vieira—Chamo a attenção 
de V. Ex. e de outros que são competentes 
para este assumpto. 

O Sr. Domingos Vicente—V. Ex., que 
combate o projecto, é quem deve apresentar 
medidas. 

O Sr. Severino Vieira—Eu estou apenas 
indicando os pontos que devera ser attendidos 
no estudo da materia.Como o projecto tem de 
ir, como já disse, à Commissão competente, 
limito-me a estas considerações, que mo ha- 
bilitam a votar contra o projecto, si estes pon- 
tos não forem attendidos na 2a discussão. 

O Sr. Benedicto Leite — Não apoiado ; 
V. Ex. deve apresentar emendas. 

O Sr. Moraes Barros—Peço a palavra. 
O Sr. Presidente—A Ia discussão do pro- 

jecto versa unicamente sobre a conveniência 
e constitucionalidade do projecto. 

Tem a palavra o Sr. Senador Moraes Bar- 
ros. 

O Sr. Momos Jtarros (1) — 
Sr. Presidente, não são razoáveis e proceden- 
tes as considerações que acaba de fazer o hon- 
rado Senador pela Bahia. 

O Sr. Domingos Vicente—Não foram pro- 
cedentes, porque elle não combateu a consti- 
tucionalidade do projecto. 

(1) Este discurso não foi revisto polo orador. 

O Sr. Moraes Barros—Elle acceita o pro- 
jecto. 

O Sr. Benedicto Leite—Mas já se está re- 
servando o direito de votar contra, V. Ex, 
attenda bem ; elle está procurando uma taboa 
de salvação. 

O Sr. Severino Vieira—V. Ex. é que está 
levantando tempestade em um copo de agua. 

O Sr. Moraes Barros—Eu creio que é 
uma malícia de V, Ex. attribuir tal ao hon- 
rado Senador pela Bahia. 

O Sr. Benedicto Leite—Diz-se que votará 
contra o projecto, si a Commissão não apre- 
sentar emendas. 

O Sr. Moraes Barros—Eu estou certo de 
que a idéa capital, a abolição das loterias, 
terá o voto do honrado Senador ; esse voto 
está comproraettido, elle acaba de declarar 
formalmente. 

O Sr. Domiigos Vicente—Elle diz que 
Deus é bom, e que o diabo não é máo. 

O Sr. Moraes Barros—Não ; elle disse 
que as loterias são o diabo, e devem ser abo- 
lidas. Foi este o seu pensamento, e S. Ex. 
está comproraettido a proceder nesta confor- 
midade. Devemos contar com o seu voto. 

O Sr. Domingos Vicente—Si o projecto 
prohibir as loterias estrangeiras. Atirou esta 
taboa do salvação. 

O Sr. Moraes Barros—As loterias estran- 
geiras já são prohibidas, apenas é preciso 
tornar elfectiva essa prohibição. Isso depende 
de medida policial. 

O projecto consigna simplesmente a idéa 
capital, a abolição das loterias ; e, como é 
esta a primeira discussão, trata-se de saber 
sl a idéa é boa ou si é má. 

O Sr. Domingos Vicente—Si é constitu- 
cional. 

O Sr. Moraes Barros—Si é boa ou má : 
são palavras vagas que abrangem tudo isso, 
porque, si a idéa ó inconsiitucional, é má. 

Sr. Presidente, eu, que tive a honra de 
redigir o projecto, sou o primeiro a declarar 
que elle não satisfaz, e reconhecer que pre- 
cisa de medidas complementares. Votarei por 
elle mesmo como está, mas está incompleto, 
precisa, como disse, de medidas complemen- 
tares. A respeito dessas medidas é que ap- 
parecerá a divergência; ha quem entenda que 
devem ser resalvadas as loterias já conce- 
didas, e ha quem entenda que mesmo essas 
devem ser abolidas. 

Por esta razão, o projecto, muito proposi- 
talraente, limitou-se a consagrar a idéa ca- 
pital—abolição das loterias. 

O Sr. Domingos Vicente—Do agora em 
deante. 
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O Sr. Moraes Barros—Uma vez approvado 
o projecto em primeira discussão, irá a Com- 
missão competente, e esta teràde.completal-o 
com medidas que tornem a prohibiçãjo efflcaz. 

Tiimbern é possível que a Comrnissão queira 
estabelecer muitas excepções, e então travar- 
se-hao debate no recinto do Senado: aquelles 
a quem as emendas da Comrnissão não agra- 
darem apresentarão outras no sentido de 
suas idéas, e assim abrir-se-ha discussão 
larga, franca, quer sooreas emendas da Com- 
rnissão' quer sobre as que cada um dos 
Srs. Senadores offerecer. 

O Sr. Benedicto Leite—E' só accrescentar 
a penalidade. 

O Sr. Moraes Barros—Mas essa falta. 
O Sr. Benedicto Leite—V. Ex. tenha medo 

daquelle discurso do honrado Senador pela 
Bahia. 

O Sr. Moraes Barros—Não ha motivo, 
nós temos o voto delle : si o nosso collega 
condemnou as loterias, e assim manifestou-se 
francamente está obrigado a votar contra 
ellas ; não pode recuar e não recuará. 

Por isso, digo, as resalvas do honrado Se- 
nador, em fundo, eram desnecessárias, não 
precisava haver prevenção alj-uma, porque o 
projecto seguirá a marcha que lhe é traçada 
pelo regimento da Casa.e então terá o Senado 
de apreciar as medidas lembradas pela Com- 
rnissão, pelo nosso collega e por todos aquelles 
que quizerem apresentar emendas. 

O Sr. Domingos Vicente — Logo esta dis- 
cussão era desnecessária. 

O Sr. Moraes Barros — E'óxactamente 
0 que estou dizendo: a prevenção de S. Ex. 
era inteiramente desnecessária. 

O Sr. Domingos Vicente — Ahi tem dente 
de coelho. 

O Sr. MoraeT Barros — O nosso collega 
podia votar simplesmente pelo projecto tal 
qual está.reservando se o direito de mandar, 
opportunamente, emendas alterando-o ou 
completamio-o, contorrae entender mais acer- 
tado, direito este que assiste a cada um dos 
Srs. Senadores. 

Por isso, como parece-me e á grande maio- 
ria do senado, faço-lhe esta justiça, é adverso 
ás loterias... 

O Sr. Domingos Vicente — Não joga. 
O Sr. Moraes Barros — Não é não joga, 

porque eu posso jogar, e ter consciência de 
que erro jogando. 

Eu aqui appello para a consciência do Se- 
nado, e não para o procedimento individual 
de cada um dos Srs. Senadores. 

(') Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Estou certo de que na consciência do Se- 
nado, como nade cada nm dos honrados Se- 
nadores, está intimo pectore gravada profun- 
damente a condemnação das loterias. 

O Sr. Joakim Catunda — Não apoiado, 
(friso.) 

O Sr, Moraes Barros — Mesmo na 
consciência daquelle que acaba de dar-me 
um não apoiado, está gravada esta conde- 
mnação. 

S. Ex. não ó tão máocomo parece. 
O Sr. Joakim C-atunda — Então, sempre 

pareço máo... 
O Sr. Moraes Barros — O honrado Se- 

nador é um cidadão que alimenta idéias e 
princípios elevados... 

O Sr. Joakim Catunda — Muito obri- 
gado. 

O Sr . Moraes Barros — ... e estou 
certo de que acompanhará a idéa universal, 
a idéa humana e está na consciência do todos, 
e condemnará em absoluto as loterias. 

O Sr. Joakim Catunda — Não apoiado. 
O Sr. Moraes Barros — Senhores, não 

desespero do futuro do meu paiz, ao contra- 
rio, contio muito na victoria das boas idéas, 
e estou certo de que o Senado, levado pelos 
melhores sentimentos, não deixará de appro- 
var o projecto, fazendo com que esta praga 
devastadora, esta praga immoral chamada 
loterias desappareça d'entre nós. 

O Sr. /&4|iiilino <lo Amnr;» 1 (") 
—Quando o illustre Senador por S. Paulo 
lembrou-se de sujeitar à apreciação do Se- 
nado um projecto abolindo as loterias, eu me 
comprometti cora S. Ex. a dar-lhe o meu 
voto. Mas, o projecto offerecido á considera- 
ção do Senado, me parece não estar em ter- 
mos de ser ap provado, mesmo por aquelles 
que são contrários ás loterias. 

Nós temos na nossa Constituição um artigo 
que determina que ninguém pôde fazer ou 
deixar de fazer alguma cousa sinão em vir- 
tude de lei e este principio não se estende 
tao somente às relações privadas, estende-se 
lambem as^relações entre a União e os Es- 
tados, cjug são pessoas jurídicas. 

Ora, desde o momento que existe essa dis- 
posição na nossa Constituição e desde que se 
estende igualmente aos Estados, é manifesto 
que ao Estado é licito fazer tudo aquillo que 
nao estiver expressamente prohibido na Con- 
stituição. 

Ora. nos termos em que está redigido o 
projecto em que è elle obrigatório para os 
Estados ? 0 1 

Não, não ó obrigatório, por isso que ataca 
a constituição, que garante aos Estados o 
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livre exercício desse direito de conceder quan- 
tas loterias quizer. 

Si S. Ex. houvesse apresentado um pro- 
jecto declarando que ficavam abolidas as lo- 
terias no Distrieto Federal, ou que era ma- 
téria sujeita ásancção penal, de maneira que 
a lei sabida do Senado fosse se incorporar no 
nosso codigo criminal, então sim. Mas nos 
termos genéricos, latos, em que foi con- 
cebido, entendo que o Senado não pôde dar a 
sua approvação, porque é ura projecto in- 
constitucional. 

Si fosse incorporado na nossa lei penal, tor- 
nava-se obrigatório como matéria criminal, 
porque é da competência do Congresso legis- 
lar sobre direito criminal. 

Nesse caso, eu daria o meu voto para que 
fosse repellido o jogo das loterias; mas, desde 
que o projecto não sancciona o facto como 
delictuoso, creio que o Senado não pôde 
absolutamente dar-lhe approvação. 

Eu, portanto, sendo alias contrario ao jogo 
das loterias, como a todos os jogos, e tendo- 
me compromettido com S. Ex. a dar o meu 
voto a uma lei qualquer que extinguisse as 
loterias, não posso, entretanto, fazel-o diante 
da disposição constitucional que rege os direi- 
tos dos Estados, diante do principio absoluto 
e claro, do art. 72 da nossa Constituição. Não 
posso absolutamente dar o meu voto, porque 
o projecto é essencialmente inconstitucional. 

O Sn. Beneclícto ILoito (•)— 
Sr. Presidente, venho á tribuna neste mo- 
mento muito satisfeito, por ver que o hon- 
rado Senador por Matto Grosso acceita, em 
parte, a argumentação por mim produzida 
no Seftádo, qúando se discutia um projecto 
que concede loterias á irmandade da Can- 
delária. 

O Sr. Severino Vieira—V. Ex. veio la- 
vrar um tento. 

O Sr. Benedicto Leite—E com o maior in- 
teresse, porque V. Ex. sabe que eu, que 
não tenho autoridade nenhuraafwíto apoiados), 
devo ficar muito satisfeito por ver que a mi- 
nha opinião é acceita por tão illustre Se- 
nador. 

Sr. Presidente, contestando a competência 
do Conselho do Distrieto Federal para conce- 
der loterias, contestando naquella oCcasião a 
competência dos Estados, citei o art. 72 da 
Constituição. 

Affirmava ainda que este principio lato da 
liberdade individual somente podia ser res- 
tringido pelos poderes públicos,que tivessem 
competência para impor certas e determina- 
das restricções á mesma liberdade, isto é, 

(•) Esto discurso uão foi revisto polo orador. 
Senado V. IV 

aquelles ramos do poder publico que tives. 
sem competência para fazer leis penaes. 

Ora, ó exactamente o Congresso o único 
competente para legislar. Mas, o honrado Se- 
nador, que acceita este argumento, pretende 
argumentar com elle a favor dos Estados,di- 
zendo que o que se dá com os indivíduos ap- 
plica-se aos Estados. 

Eu peço licença para ponderar que o § 1" 
do art. 72, refere-se propriamente á liber- 
dade individual. 

E' garantidor das liberdades individuaes e 
não se refere absolutamente áquella somma 
de competência que a Constituição dá aos 
Estados e não á Uuião. 

Sr. Presidente, entre as constituições mo- 
narchicas e as democráticas ha esta profunda 
diíTerença. As constituições monarchicas, 
principalmente as antigas, eram verdadeiras 
concessões do Imperador ao povo, verdadei- 
rasconcessões feitas por aquelle que tinha 
em suas mãos o poder absoluto; as constitui- 
ções democráticas são exactamente o con- 
trario, em vez de darem plenos direitos, são 
de limitações de governos para as classes 
governantes. Foi por este motivo que a Cons- 
tituição dos Estados Unidos não consignou a 
declaração de direitos e a de Milton disse que 
essa declaração podia dar logar a más inter- 
pretações, podia dar a entender que apenas 
se concedia ao povo aquellas garantias que 
fossem consideradas na enumeração dos di- 
reitos, ao passo que a verdadeira, segundo 
elle entendia,era que o povo ficasse com todas 
as liberdades. 

Parece-me que não pôde haver a menor 
duvida. 

O Sr. Aquilino do Amaral—Permitteum 
aparte ? Entre essas delegações está a de 
fazer leis que restringem a liberdade; toda a 
lei suppõe uma restricção da liberdade. 

O Sr. Benedicto Leite—Eu vou sustentar 
a minha opinião, com as próprias palavras 
com que V. Ex. fechou o brilhante discurso 
que acabou de proferir. 

A matéria da declaração de direitos que 
não está incluida na secção 2J do art. 72 da 
Constituição, como direito dos Estados, refe- 
re-se unicamente ao indivíduo. 

Tanto é assim que a própria Constituição, 
era outra parte,destina ao direito dos Estados, 
um artigo especial, dizendo que aquillo que 
não tiver sido dado ao Congresso Federal, fica 
pertencendo aos Estados. 

Ora, feitas estas gradações, vamos inter- 
pretar a lei das leis e chegamos a este resul- 
tado: o povo organisa a lei constitucional", 
por meio dos seus representantes, dando ao 
Congresso Nacional certas e determinadas 
attribuiçõés. 

si 
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Aquellas attribuiçõas que não tiverem sido 
dadas ao Congresso Nacional, ficam perten- 
cendo aos Estados. 

Mas, as attnbuiçoes que não foram dadas 
pelos delegados do povo como necessárias ao 
funccionamento dos poleres públicos, aquellas 
que dizem respeito aos direitos individuaes, 
isto é, aquellas que, referindo-se a direitos 
individuaes, não foram concedidas nem ao 
Congresso Federal, nem aos Estados, ficam 
innatas no proprio indivíduo. 

Eis o motivo pelo qual sustento como 
V. Ex., que o jogo é uma expressão da 
actividade individual, que o indivíduo tem 
o direito incontestável de jogar; porém, 
que o jogo, em certas e determinadas condi- 
ções é um mal, que precisamos limitar e que 
precisamos estabelecer sobre elle taes e taes 
disposições, restrictivas daquella liberdade, 
como são as leis de caracter penal, quer pro- 
liibindo, quer impondo penas a este respeito. 

Mas, esta é a questão, quem tem a compe- 
tência para fazer estas leis? quem pôde legis- 
lar sobre direito criminal ? o Congresso 
Federal. Logo, somente ao Congresso Federal 
cabe competência para legislar sobre matéria 
de jogo. 

O Sr. Aquiuno do Amaral —Si for repu- 
tado crime. 

O Sr. Severino Vieira dá um aparte. 
O Sr. Benedicto Leite—De duas uma ; ou 

o jogo é um crime ou não é. Si é um crime, 
ao Congresso Nacional compete prohibil-o e 
punil-o; evitar que elle seja praticado, si não 
ó um crime, si o jogo é uma manifestação da 
liberdade individual,os Congressos Estaduaes 
não podem prohibil-o. 

Mas quer a matéria seja penal, quer não 
seja, a competência é do Congresso Federal. 

O Sr. Severino Vieira — Então a Consti- 
tuição do Estado de S.Paulo fez mal em pro- 
hibir as loterias. 

O Sr. Benedicto Leite—Eu acho que sim, 
porque não era attribuição estadual. 

O Sr. Bernardino de Campos — Eu acho 
que era. 

O Sr. Benedicto Leite —Perdoe-me ; o que 
digo a S. Ex. é que o cidadão, que reside no 
Estado de S. Paulo... 

O Sr. Severino Vieira — Não é a Consti- 
tuição a única que prohibe loterias. 

O Sr. Francisco Machado — A do Ama- 
zonas também prohibe. 

O Sr . Benedicto Leite— ... não pódc ter 
uma limitação no seu direito de jogar, feita 
pelo congresso constituinte de S. Paulo, este 
não podia prohibir nem podia permittir o 
jogo, porque pão tinha essa attribuição. 

O Sr, Severino Vieira — Isso é cousa 
differente. 

A Constituição de S. Paulo não pôde pro- 
bir que o cidadão alli residente compre bi- 
lhetes de loterias do Districto Federal e dos 
Estados. 

O Sr. Benedicto Leite — Bem ; mas é por 
isso mesmo que digo a V. Ex. que o Com 
gresso Constituinte de S. Paulo o que fez foi 
prohibir aos congressos ordinários a concessão 
de loterias : limitou um poder. Si elle pro- 
hibiu, em virtude do exercício de outra at- 
tribuição, também podia permittir. O hon- 
rado representante da Bahia, que me honra 
com os seus apartes, comprehenda bem 
o meu argumento. Jogar é um direito indi- 
vidual, um direito do cidadão, e um Con- 
gresso Estadual não pôde nem restringir, nem 
prohibir o exercício de nemhum direito, di- 
reito garantido no art. 72, § 1», da Consti- 
tuição Federal. 

Este me parece sero argumento verdadeiro, 
porque, imagine o honrado senador, o Con- 
gresso de S. Paulo legislando de qualquer 
fôrma sobre matéria de direitocivil ! 

O Sr. Severino Vieira— V. Ex. parte de 
um falso supposto ; o jogo nunca foi conside- 
rado como um direito individual. 

O Sr.Benedicto Leite—Oh, Senhores IPor 
que razão o honrado Senador, que tem um 
talento tão brilhante, não procura examinai' 
estas questões com um pouco mais de pro- 
fundeza. 

O Sr. Severino Vieira — Leia o antigo 
Codigo Penal. 

O Sr. Benedicto Leite—O que é loteria ? 
\ amos catalogar os factos geraes. O jogo o 
que e . E ura acto da manifestação da liber- 
dade individual. 

Qual dos ramos de direito, dos tres que se 
conhecem, o civil, o commercial e o criminal. 
aquelle em que se pôde prohibir o jogo ? E' 
exactamente o direito criminal. A quem fo' 
dada a competência de legislar em matéria 
criminal. Ao Congresso Federal. Logo um 
Congresso Estadual não pôde prohibir nem 
peimittir concessão de loterias, que são um 
jogo. H 

Chamo a attenção do honrado Senador 
para isto. 

Essa prohibição importa uma limitação dos 
direitos do indivíduo. O Congresso Federa1 

pude restringil-o em taes e taes determina- 
uos casos; mas, a prohibição absoluta importa 
uma restricção do direito de jogar,restricçã0 

que nao pôde ser feita por um Congresso E®' 
taaual, que não tom attribuição para legislar 
sobre esta materi». 

!,>res''tente, V. Ex. comprehende qü0 

nao linha intenção de vir à tribuna occupar 
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me com este assumpto. Vou sentar-me na 
convicção de que o projeoto que, se acha em 
discussão, é manifestamente constitucional. 

0 Sr. Bernardino de Campos — Apoiado. 
O Sr. Benedicto Leite—Não é agora oc- 

casião de completal-o. Estou de pleno ac- 
cordo com o illustre representante da Bahia, 
em que o projecto precisa de certas modifica- 
ções. 

Tenho, porém, a certeza de que, si a com- 
missão que tiver de estudar o assumpto não 
procurar melhorar o projecto com emendas 
como as que S. Ex. aventou, o hom^ado Se- 
nador não privará o Senado de conhecer 
aquellas de que julga o projeoto merecedor. 

O que S. Ex , porém, não pôde fazer é 
desde já votar contra o projecto, por não ap- 
parecerem estas emendas. 

O Sr . Sbverino Vieira—Este é um direito 
que V. Ex. não me pôde tirar. 

O Sr. Benedicto Leite—V. Ex. não me 
attendeu; é direito seu. O que digo éque não 
é agora occasião, o o proprio illustre Senador 
é muito competente para apresentar as 
emendas necessárias afim de tornar o pro- 
jecto obra acabada e completa. 

Eu, portanto, Sr. Presidente, espero que 
ou o projecto seja completado pela própria 
commissão, ou que seja completado pelas 
emendas apresentadas pelo illustre represen- 
tante da Bahia. 

Hypotheco desde já o meu voto ás emendas 
que forem apresentadas por S. Ex., no sen- 
tido que S.Ex., ainda ha pouco, expoz do alto 
da tribuna. 

Portanto, Sr. Presidente, limito-me unica- 
mente, á questão da constitucional idade, dei- 
xando de parte tudo o mais, porque o pro- 
jecto necessita de ser completado pelo voto 
do Senado. 

Retiro-me da tribuna convicto de que elle 
é constitucional e que merece por isso desde 
já a approvação do Senado. [Muito bem ; muito 
bem.) 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 29, 
de 1896, regulando a reforma dos offlciaes 
do exercito e da armada, além dos casos 
previstos pela lei n. 260, de 1 de dezembro 
de 1894. 

Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Almeida Barreto— Sr. 
Presidente, lia tão poucos Senadores no re- 
cinto da Casa que j ulgo conveniente V. Ex. 
suspender a sessão para amanhã se tratar 

<1 uestão, 

Um Sr. Senador— E' primeira discussão * 
o projecto tem de ir á Commissão. 

O Sr. Almeida Barreto —Tem de ir á 
Commissão; mas preciso dizer duas palavras 
sobre este projecto que apresentei com outros 
collegas. E apenas pronunciarei poucas pa- 
lavras, porque mesmo não ha aqui quem me 
ouça. 

Não trato, desde já, da importância do as- 
sumpto que está em discussão, porque aguar- 
do o parecer da respectiva Commissão para 
sobre elle basear as considerações que pre- 
tendo fazer. 

Si o projecto merecer a acceitação do Se- 
nado na Ia discussão, comprometto-me a 
demonstrar a urgente necessidade delle, por 
trazer economia para os cofres públicos, e 
bem assim por aproveitar á disciplina mili- 
tar. Para o Senado avaliar a importância do 
projecto em discussão, basta dizer que, em 
1890, anno em que appareceu a compulsória, 
a verba destinada ás classes inactivas im- 
portava em 720:000$ e que.de então para cá, 
neste período de seis annos, ella elevou-se a 
2.111:000$0Ò0. 

Sr. Presidente, eu não posso mesmo dis- 
cutir o projecto, porque elle está em l11 dis- 
cussão e esta é só para saber-se si a Casa 
acceita ou não os projectos ; mas precisava 
essas duas palavras. 

Sento-me na convicção de que, si o Senado 
acceitar o projecto demonstrarei exhuberan- 
temente que elle é de urgente necessidade 
para o nosso paiz. [Muito bem, muito bem). 

Ninguém mais pedindo a palavra, encer- 
ra-se a discussão, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

2a discussão do projecto do Senado n. 19, 
de 1895, regulando os soldos que perceberão 
os offlciaes reformados compulsoriaraente 
com mais de 40 annos de serviço. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 1° do projecto com o parecer 
contrario da Commissão de Finanças. 

Segue-se em discussão, que também se en- 
cerra sem debate, o art. 2°. 

Fica a votação adiada por falta de quorum. 

O Sr. Bresidente—Está esgotada 
a matéria da ordem do dia. Designo para a 
da sessão seguinte: 

Votação em Ia discussão dos projectos do 
Senado: 

N. 25, de 1896, organisando a Secretaria 
do Supremo Tribunal Militar ; 

N. 28, de 1896, abolindo as loterias ; 
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N. 29, de 1896, regulando a reforma dos 
offlciaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela lei n. 260, de 1 de de- 
zembro de 1841 ; 

Votação em 2' discussão do projecto do 
Senado, n. 19, de 1895, regulando os soldos 
que perceberão os offloiaes reformados com- 
pulsoriamente com mais de 40 annos de ser- 
viço. 

3:i discussão do projecto do Senado, n. 23, 
de 1896, que transfere ao Estado do Maranhão 
diversos próprios nacionaes situados na ca- 
pital do mesmo Estado; 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 123, de 1896, que autorisa o 
Governo a modificar o contracto existente 
com a Companhia Estrada de Ferro do Norte 
doBrazil ; 

2' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 27, de 1895, que organisa o 
estado maior do exercito e toma outras pro- 
videncias. 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 31 de 1895, que autorisa o 
Governo a abrir ao Ministério da Marinha 
um credito de 34:000$, destinado á acquisição 
de oleos, méchas, chaminés, etc., (rubrica 17 
do art. 14 da lei n. 360, de 30 de dezembro 
de 1895); 

2a discussão do projecto do Senado, n.33, de 
1896, declarando que não é applicavel às 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, 
anteriormente á lei de 11 de novembro de 
1892 e durante o tempo dos seus contractos 
a disposição do regulamento, que baixou com 
o decreto n. 2.304, de 1896 (art. 5", § 2o, lettra 
c) na parte que sewrefere à transferencia da 
séde das ditas companhias parao território 
da Republica; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 30, 
de 1896, que transfere, desde já, aos respec- 
tivos Estados, os próprios nacionaes que 
serviram de residência aos antigos presidentes 
de províncias; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 31, 
de 1b96, que prohibe, no Brazil. a nomeação 
de estrangeiros para cargos públicos e_define 
as incompatibilidades entre as funeções dos 
tres poderes constituídos. 

Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da 
tarde. 

92a SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência do Srs. Manoel de Queiroz, vice- 
presidente e Manoel Victorino 

SUlMMARIO — Abertura da sessão, —Leitura é 
discussão da aota Discursos dos Srs. Almei- 
da Barreto e J. Catunda.— Approvaçao da 
acta.—Expediente—Apoiamento da um pro- 
jecto de lei.—Discurso 0 requerimento do Sr. 
Coelho Rodrigues. Discussão do requerimento. 
—Discurso dos Srs. Gonçalves Chaves. Leite 
e Oiticica. Justo Chermont, Coelho Rodrigues 
e Presidente.— Encerramento da discussão e 
votação do requerimento. — Leituía de urh 
projecto de lei.—Requerimento verbal do Sr. 
Pires Ferreira.—Discursos dos Srs. Almeida 
Barreto, Pires Ferreira, Costa Azevedo, Presi- 
dente,Ramiro Barcellos,Almeida Barreto,Rosa 
Júnior, Antonio Baena e Pires Ferreira.— Or- 
dem no dia.— Votação das matérias encerra- 
das.— 31 discussão do projecto do Senado, 
n, 23, de 1896.—Discursos dos Srs. J. Catun- 
da e Gomes de Castro.— Encerramento da 
discussão e votação do projecto.—3a discussão 
da proposição da Gamara, n. 25, de 1896.— 
Discursos dos Srs. Leite e Oiticica, Presidente, 
Justo_ Chermont, Ramiro Barcellos e Leite e 
Oiticica—Encerramento da discussão.— Cha- 
mada.—Adiamento da votação.— 2a discussão 
da proposição n. 123, de 1895.—Adiamento 
da discussão.—Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio dia abre-se a sessão,estando presen- 
tes os Srs.Senadores: Manoel deQueiroz.J.Ca- 
tunda.Joaquim Sarmento.Raulino Horn,Fran- 
cisco Machado,Costa Azevedo,Antonio Baena, 
Justo Chermont.Gomes de Castro, João Pedro, 
Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, Coelho 
Rodrigues.João Cordeiro,José Bernardo,Abdon 
Milanez, Almeida Barreto,João Barbalho,Rego 
Mello, Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, 
Leandro Maciel,Rosa Junior.Severino Vieira, 
Virgílio Damasio, Domingos Vicente, Quin- 
tino Bocayuva, Lapér, Lopes Trovão, ThomaZ 
Delfino, Gonçalves Chaves, Paula e Souza, 
Bernardino de Campos, Leopoldo de Bulhões, 
Joaquim de Souza, Vicente Machado, Arthur 
Abreu, Ramiro Barcellos e Pinheiro Machado 
(40). 

Deixam de comparecer com causa justifi- 
cada os Srs.: Alberto Gonçalves, Nogueira 
Accioly, João Neiva, Joaquim Pernambuco, 
Coelho e Campos, Eugênio Amorlm, E. Wan- 
denkolk, Caiado, Generoso Ponce, Joaquim 
Murtinho, Gustavo Richard, Esteves Júnior 0 
Júlio Frota (13); e sem ella, os Srs.: Manoel 
Barata, Almino Affonso, Oliveira Galvão, 
Rosa e Silva, Ruy Barbosa, Gil Goulart, Fer- 
nando Lobo, Moraes Barros e Aquilino do 
Amaral (9). 

E'lidae posta em discussão a actada sessão 
anterior. 
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O Sr. Almeida. Barreto— Sr. 
Presidente, acabo de ler no Diário do Con- 
gresso que por occasião de votar-se o pro- 
jecto n. 25, que organisa a Secretaria do Su- 
premo Tribunal Militar, verificou-se não 
haver numero sufficiente de Senadores para 
se votar, e, tendo comparecido á sessão 42 
Srs. Senadores, fazendo-so a chamada vju-se 
que faltavam 11, estando eu incluído neste 
numero. 

Si apenas faltavam 11 dos 42 que compa- 
receram á sessão, podia-se proceder á vota- 
ção, porque havia numero para se votar, 
pois eu estive presente á sessão até esgotar- 
se a ordem do dia, tanto assim que ainda 
tratei do penúltimo projecto que entrou era 
discussão. 

O Sr.Costa Azevedo—Sim, sephor; o nobre 
Senador estava presente. 

O Sr. Almeida Barreto—Não sei a Mesa 
como é que marca estas faltas, estando Sena- 
dores presentes ! 

Eu afianço a Y. Ex.e dou o testemunho 
de todo o Senado que ajnda fallei sobre o pe- 
núltimo projecto que entrou era discussão ; 
entretanto dá-se o meu nome como não tendo 
respondido a chamada. 

Julgo, portanto, conveniente que haja 
mais um pouco de cuidado nesta chamada. 

O Sr. Joaliim Catnnda — Sr. 
Presidente, accredito que o illustre Senador 
realmente estivesse presente, apezar de não 
ter lembrança de tel-o visto na occasião em 
que se fez a chamada, mesmo porque não é 
este o modo de se verificar a presença dos 
Srs. Senadores no recinto : fiz a chamada era 
voz alj;a, como costumo fazer... 

O Sr. Almeida Barreto—Eu respondi em 
voz alta. 

O Sr. Joakim Catdnda — Deixo de tomar 
nota dos Srs. Senadores que respondem á 
chamada; tomo nota, porém, dos que não 
respondem. E'possivel que o illustre Sena- 
dor estivesse presente, accredito mesmo que 
o estivesse, mas não respondeu á chamada. 

O Sr. Almeida Barreto—Respondi, sim 
senhor; quem não respondeu foi o meu col- 
lega que estava aqui ao meu lado. 

O Sr. Joakim Catunda—Não tenho obriga- 
ção de olhar, para ver quem está presente, e 
mesmo não o posso fazer porque estou 
olhando para os nomes das listas. 

Dá-se o facto de estarem presentes diversos 
Srs. Senadores nas salas do Senado; toca-se a 
campa uma e muitas vezes ; entram uns 
e sahem outros ; não comparecem alguns; 
faz-se a chamada, mas não entram para 
responder, ou entram depois da chamada 
feita ; outros não respondem. 

A Mesa não tem culpa de tudo isto; pro- 
cede de conformidade com o regimento: faço 
a chamada, dando como presentes os que 
respondem e como ausentes os que não res- 
pondera. 

Si, porventura, vejo algum destes que não 
respondem, dou-o por presente, sinão não é 
possivel. 

A culpa, pois, não é da Mesa. que proce- 
deu nisto como costuma proceder sempre, 
fazendo a chamada e tomando nota como au- 
sentes dos que não responderam. 

O Sr. Almeida» Barreto — Declaro que 
respondi. 

O Sr. Joakim Catunda—Accredito, mas o 
facto é que não havia interesse algum em 
dar o illustre Senador por ausente. 

Um Sr. Senador—A única explicação que 
se pôde dar é que foi um equivoco. 

O Sr. Presidente — A reclamação 
do nobre Senador será attendida. 

Não havendo mais reclamações dou a acta 
por approvada. 

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcio do Sr. Io secretario da Gamara dos 
Deputados de 3 do corrente mez, remettendo 
a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 32—1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.0 Fica approvado o tratado de ami- 

sade, de Commercio e de Navegação entre a 
Republica dos Estados Unidos do Brazil e o 
Império do Japão, firmado em Pariz aos 5 de 
novembro de 1895. 

Art. 2.° Para execução do art. 2° n- 3, da lei 
n. 97, de 5 de outubro de 1892, na parte que 
se refere ao Império do Japão, é autorisado 
o Presidente da Republica a abrir os creuitos 
necessários para a remoção de um enviado 
extraordinário, em effectivo exercício em 
uma das legaçoes do quadro, em missão espe- 
cial áquelle Império e para os vencimentos o 
ajudas de custo dos cônsules, cujo numero 
não excederá de tres. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Gamara dos Deputados, 3 de setembro de 
Iggg.—Arthur César Rios, presidente.—Cân- 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos, Io se- 
cretario.—Manoel de Alencar Guimarães, A" 
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secretario servindo de 2o.—A' Commissão c!e 
Constituição Poderes e Diplomacia. 

Mensagem do Prefeito do Districto Federal, 
de 25 de agosto findo, submettendo á approva- 
ção do Senado as razões pelas quaes oppoz 
veto á resolução do respectivo Conselho Mu- 
nicipal, que concede aposentadoria, com todo 
o ordenado, ao director aposentado do Tomba- 
mento, Luiz Antonio Navarro de Andrade. 
—A' Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia. 

O Sn. 3" Secretario, (servindo de 2") de- 
clara que não ha pareceres. 

E' lido, apoiado, e vae a imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
projecto, que se achava sobre a Mesa para 
cumprimento do triduo regimental: 

N. 34—1890 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.0 Fica prohibida, no Brazil, a come- 

çar de 1 de janeiro de 1897, a immigração 
offlcial estrangeira, quer por conta da União, 
quer por conta dos Estados ou municípios. 

Art. 2.° Da mesma data por diante só 
serão admittidos a desembarcar, em portos 
do Brazil, passageiros estrangeiros de 3a 

classe, vindos de outro paiz, provando cada 
um delles : 

§ 1°, que veiu por sua própria conta; 
§ 2°, que sabe ler, escrever e contar; 
§ 3a, que tem meios de subsistência, ou 

offlcio ou profissão, que lh'a garantam 
independente de auxilio dos poderes pú- 
blicos. 

Art. 3.° Exceptuam-se da disposição do 
artigo antecedente : 

§ 1°, os immigrantes estrangeiros, que 
vierem directamente«eontractados por algum 
agricultor, ou industrial, que. individual- 
mente, se obrigue perante o Governo pela 
collocação dos mesmos; 

§ 2°, os menores que vierem na companhia 
de seus pais, ou para a companhia delles, si 
já residirem no Brazil. 

Art. 4." O Governo promoverá, amigavel 
ou judicialmente, como em caso de força 
maior, a rescisão dos contractos vigentes para 
a introducção de immigrantes estrangeiros e 
expedirá os regulamentos necessários para a 
execução desta lei. 

S. R. Sala das sessões, 31 de agosto de 
1896.—A. Coelho Rodrigues. 

(Comparece o Sr. Presidente.) 

O Sr. Ooellio Rodrigues—Sr. 
Presidente, quando sustentei aqui a conve- 
niência de se providenciar sobre a organi- 

sação de um Codigo Civil para o Brazil, não 
me referia unicamente ao meu projecto. Por- 
tanto, apezar de rejeitado este, a satisfação 
dessa necessidade publica continúa ser ur- 
gente; e o Senado, que rejeitou aquelle meio, 
não pôde descurar de providenciar por algum 
modo sobre a satisfação da mesma necessi- 
dade. 

O Sr. Justo Chermont — O projecto de 
V. Ex. não foi rejeitado; o que foi rejeitado 
foi o parecer da Commissão. 

O Sr. Coelho rodriques—E' muito meta- 
physico. Eu entendi que o meu projecto es- 
tá rejeitado. Presumo que a maioria do 
Senado tinha o seu voto feito contra*elle, mas 
não contra a necessidade do Codigo Civil; isso 
não. Por conseqüência venho lembrar ao Se- 
nado que nós temos aqui nos archivos da 
Casa um outro projecto de Codigo Civil; e 
antes que se ilissolva a Commissão Especial, 
conviria que ella interpuzesse o seu parecer 
sobre esse projecto. Refiro-me ao do illus- 
trado e saudoso collega o finado Felicio dos 
Santos, que foi aqui um muito digno repre- 
sentante do Estado de Minas. 

A Commissão pôde servir-se de uma longa 
serie de observações criticas, que offereci em 
vida do autor, disputando-lhe a preferencia 
do meu projecto sobre o delle. Essa serie de 
observações foi publicada no jornal da Casa; 
não sei si a requerimento meu, ou si do illus- 
tre Senador o Sr. Corrêa de Araújo, que era 
então relator da Commissão Especial. Não 
sei em que numero sahiu, porque tenho pro- 
curado debalde nos Annaes, e não o encon- 
tro. Afíirmo que sahiu, porque da própria 
impressão do Diário Official eu comprei al- 
guns exemplares, dos quaes tenho aqui um; 
mas, como deixou de ser incluido nos Annaes, 
ou si foi incluido em outro dia que não o do 
requerimento, ainda não pude verificar. 

Seja como for, eu venho requerer ao Se- 
nado que recommende á mesma Commissão, 
que já deu parecer sobre o meu projecto, in- 
terponha parecer sobre o projecto do nosso 
finado collega. Si ella quizer adoptal-o como 
base do futuro Codigo Civil, e quizerutilisar- 
se do meu concurso offlcioso, eu não lh'o re- 
cusarei, porque sou bastante brazileiro para 
não protellar a satisfação de uma necessi- 
dade publica de tal ordem, por um motivo de 
amor proprio pessoal. (Muito bem.) 

Além disto, eu tenho um compromisso an- 
tigo, que tomei cora o meu distincto compe- 
tidor na sessão de 29de agosto do 1893,como 
ve-se da pag. 152 dos Annaes daquelle anno: 

« Agora uma observação que pôde parecer 
pessoal e que pôde sel-o sem inconveniente, 
nos termos em que a pretendo fazer. 

Aao ignoro que existe na parte de uma 
das Commissões do Senado outro projecto do 
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nosso honrado collega, o illustre represen- 
tante de Minas, Sr. Felicio dos Santos. E 
não extranho ; pelo contrario, espero que 
S. Ex. dispute a preferencia para o seu trat- 
balho: « scimus et hanc veniam damus peti- 
mtisque vicissim.» 

Espero que com a mesma tolerância com 
que aguardo a opposição de S. Ex., o hon- 
rado Senador receba também a minha,quer pe- 
rante a Commissão a que for submettida, 
quer aqui no Senado, si perante aquella eu 
for vencido. 

Podemos fazel-o cora toda a lealdade que 
por minha parte llie garanto desde já, e ga- 
ranto mais: si, por acaso, acontecer que S. Ex. 
seja vencedor, ponho á sua disposição a rai- 
nha collaboração leal, em tudo quanto possa 
contribuir para melhorar o seu projecto. 

E vice-versa, si porventura for eu o ven- 
cedor, não só acceitarei, como peço desde já 
o concurso de S. Ex. {muito bem) cujas luzes 
sempre respeitei e a cujo merecimento sempre 
fiz justiça, muito embora alguns amigos de 
S. Ex. mais realistas do que orei, me te- 
nham forçado a uma defeza talvez um pouco 
picante, escripta do outro lado do oceano. 

Em todo o caso depende hoje principal- 
mente de mim e do honrado Senador a con- 
tinuação do domínio das Ordenações do reino 
de Portugal no território da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil e garanto a S. Ex. 
que a responsabilidade da continuação desse 
domínio não pairará sobre mim, qualquer 
que seja o interesse que eu precise de sacri- 
ficar para fazel-o cessar. > 

O compromisso que ou tomei com o meu 
illustre competidor quando ello era vivo, 
quero raantel-o depois da sua morte. Foi re- 
jeitado o meu projecto ; seja submettido á 
apreciação da mesma Commissão Especial o do 
finado collega ; e si ella quizer modiíical-o, 
de modo a poder approval-o provisoriamente 
emquanto não tivermos Codigo Civil, eu af- 
flrmo a V. Ex. o ao Senado que o que se 
passou a' respeito do meu projecto não in- 
fluirá sinão para que trabalhe com melhor 
vontade na obra do meu finado contender. 

Vou mandará Mesa o meu requerimento, 
pedindo ao mesmo tempo que elle seja to- 
mado na devida consideração. 

Vem à Mesa é lido, apoiado e posto em 
discussão o sequinte 

REQUERIMENTO 

« Requeiro que a Commissão Especial do 
Codigo Civil, tomando em consideração as 
criticas publicadas contra o projecto do fi- 
nado Senador Joaquim Felicio dos Santos, 
proponha as correcções indispensáveis para 
que elle possa ser adoptado provisoriamente, 

como Codigo Civil, emquanto o Congresso 
não providenciar sobre a organisação cte ou- 
tro projecto no caso de ser approvado defi- 
nitivamente. 

S. R.— Sala das sessões, 5 de setembro 
de 189ü.—A. Coelho Rodrigues. » 

O Si-. O-cmçulves Otiavos (pela 
ordem)— Sr. Presidente, eu acredito que a 
commissão especial está dissolvida. 

0 Sr. Coelho Rodrigues — Eu penso que 
ainda não. 

O Sr. Gonçalves Chaves—Não ha mesmo 
razão para que ella contiue a funcciouar. 

V. Ex. nomeou essa Commissão Especial 
para emittir parecer sobre o trabalho apre- 
sentado pelo honrado Senador pelo Piauhy. 
Foi essa a tarefa da Commissão, tarefa que 
esta cumpriu na medida das suas forças, re- 
conhecendo, entretanto, que o seu trabalho 
era muito deficiente. Como a questão já está 
resolvida pelo Senado, eu entendo que a 
Commissão Especi-.l não tem mais razão de 
existir. 

O Si-, E.oite e Oiticlca — (•) Sr. 
Presidente, eu não estive presente à votação 
do hontem do projecto da Commissão Espe- 
cial, e por isso fallo simplesmente sobre o 
facto consumado. 

0 Senado rejeitou o parecer da CommUsâo 
Especial e collocou opaizna circumstancia le 
não ter nem a esperança de um Codigo Civil. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Por isso eu 
oflfereço o remedio que acabo de propor. 

0 Sr. Leite e Oiticica — Eu vou falar 
sobre o requerimento de V. Ex. 

O Sr. Joakim Catunda — Temos a ordena- 
ção do Reino! (Risos) 

O Sr. Leite e Oiticica —Com prehende V. Ex., 
Sr. Presidente, e " Senado, que esta si- 
tuação não é de vantagem para a Republica. 

E' lastimável que continuemos a ser re- 
gidos pelas ordenações do Reino, que teem 
300 e tantos annos de idade... 

O Sr. Gonçalves Chaves — Quatrocentos. 
O Sr. Leite e Oiticica — .,. e que Portu- 

gal já aboliu, por obsoletas, organisando o 
seu Codigo Civil; que a Republica dos Es- 
tados Unidos do Brazil esteja, no anno de 
1896, a ser regida por ordenações, muitas 
das quaes estão revogadas por leis posterio- 
res, que estabelecem francamente uma bal- 
burdia no estudo do direito pratico ; com- 
prehende V. Ex., Sr. Presidente, quç isso não 

(•) Não foi x'evisto pelo orador. 
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é das melhores situações para so nossos fóros 
de paisc civiiisado. 

O Sr. Gonçalves Chaves — E' a única ex- 
cepção que ha na America. 

O Sr. Leite e Oiticica — Entretanto é 
facto que ha já grande cópia de trabalho feito 
a respeito do Codigo Civil. 

A rejeição do projecto da Commissão Espe- 
cial feita hontem pelo Senado, vem provar 
que todos os que tomaram parte na votação, 
sentem a necessidade da elaboração de um 
Codigo Civil. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Eu ouvi dizer 
que um Senador tinha dito que passavamos 
muito bem sem codigo ! 

O Sr. Leite e Oiticica — Todos estão con- 
vencidos da necessidade de sahirmos da anor- 
malidade em que nos achamos em legislação 
civil. 

Em logar de se propor uma Commissão Es- 
pecial para dar parecer sobre o projecto do 
nobre Senador pelo Piauhy, ou sobre o pro- 
jecto do nosso fallecido collega. Senador por 
Minas Geraes, muito mais conveniente será 
que se promre resumir tudo quanto ha feito 
no paiz a respeito do Codigo Civil, e se pro- 
cure elaborar um codigo sobre todas essas 
preliminares estabelecidas. 

O Sr. Gonçalves Chaves— Isso não é tra- 
balho para commissões parlamentares. 

O Sr. Leite e Oiticica—Estou de accordo, 
e V. Ex. vae também ficar de accordo com- 
migo. 

Nós pensamos nesta questão de Codigo Ci- 
vil ha muitos annos. Diversas tentativas 
teom sido feitas, sempre sem resultado, e a 
maior parte dellas falha, por effeito dos 
acontecimentos politicos. 

No tempo do Império houve diversas cora- 
missões para a elaboração do Codigo Civil. 
Já na Republica houve contractos para essa 
elaboração. Todas as tentativas falharam, 
mas a verdade é que existe um trabalho 
feito. 

Na Secretaria da Justiça ha grande cópia 
de trabalho, que pôde servir de base para o 
estudo e elaboração do codigo. 

Adianto mais; o trabalho está de tal modo 
adiantado, a cópia de informações e de tra- 
balhos parciaes é de tal ordem, na Secretaria 
da Justiça, que bastaria compilar todos esses 
serviços e dar-lhes corpo de um Codigo 
Civil. 

A ultima commissão que o Governo do 
Império nomeou para elaborar um Codigo 
Civil, presidido, creio, que pelo proprio Mi- 
nistro da Justiça, adiantou grandemente esse 
trabalho. 

Posso dar estas informações porque, hoje 
mesmo, conversando com um dos membros 

dessa commissão, a respeito do codigo, elle 
me informou de que o trabalho estava mui- 
tíssimo adeantado. 

O Sr. Coelho Rodrigues dá um aparte. 
O Sr. Leite e Oiticica — Mas ha grande 

trabalho feito. Ha um trabalho do ex-senador 
Nabuco, que tem a parte geral, isto é, a es- 
tructura do codigo, tendo compiladas todas 
as regras geraes do direito, que deveriam ser 
desenvolvidas nos capítulos posteriores. 

Esse trabalho está feito com grande profi- 
ciência, igual á capacidade e proficiência que 
o seu autor tinha. 

O Sr. Coelho Rodrigues dá um aparte. 
O Sr. Leite e Oiticica— E' uma questão 

de comparação. 
Ha também o trabalho do honrado Senador 

pelo Piauhy, feito igualmente com grande 
proficiência.' 

O Sr. Coelho Rodrigues— Esse está fora 
da discussão. 

O Sr. Leite e Oiticica — Ha também o 
trabalho do nobre Senador por Minas Ge- 
raes e o desta Commissão de que acabo de 
fallar e estabelecer a discussão sobre este ou 
aquelle projecto. 

Seria muito mais conveniente, e para isto 
pedirei o concurso do honrado Senador, que 
figuremos um projecto autorisandq q Go- 
verno a reunir todos estes trábáíljos, e no- 
mear uma commissão pequena para orgar 
nisar um Codigo Civil, e submetter á appro- 
vaçãp do Congresso. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Isso para o 
século vindouro. 

O Sr. Leite e Oiticica — A commissão 
ultima nomeada pelo Governo, não concluiu 
o seu trabalho por acontecimentos politicos. 

O Sr. Coelho Rodrigues dá um aparte. 
O Sr. Leite b Oiticica — Si V. Ex. reco- 

nhece que em dous mezes eüa trabalhou 
muito, não é dq mais que esta commissão 
nomeada por deliberação do Parlamento, tra- 
balhe muito mais. 

E depois é um campo francamente aberto 
para o exercido da actividade do Ministro da 
Justiça. 

O Ministro actual é um moço trabalhador 
e ulustrado, filho de um jurisconsulto, e por- 
tanto com tradições sobre o assumpto. 

S. Ex. além de tudo tem interesse em 
empenhar-se nesse trabalho, porque será 
uma gloria para si, e será mais uma oçcasião 
para que o Congresso se pronuncie sòbre a 
necessidade reconhecida de dotar-se o paiz de 
um Codigo Civil. 

Nestas condições julgo melhor que, em 
togar do requerimento, do honrado Senador, 
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elaboremos um projecto de lei, concedendo 
esta autorisação ao Governo, fixando numero 
dos membros da commissão, e dando-lbes 
uma remuneração, de modo que possam tra- 
balhar muito, e para o anno possa vir ao 
Congresso um projecto de Codigo Civil. 

0 Sr. Coelho Rodrigues dá um aparte. 
O Sr . Leite b Oiticica.— O nobre Senador 

parece que se illude a este respeito: ha um 
parecer de commissão sobre o seu projecto e 
Codigo Civil nomeada creio que o anno 
atrazado. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Tem sido no- 
meada por diversas vezes. 

_ O Sr. Leite e Oiticica—Justamente, mas 
é prepiso que uma commissão tal tenha 
algum caracter de permanência, para que 
possa estabelecer um plano definitivo do seu 
trabalho, e o leve avante, sem interrupção, 
até o parecer da commissão. 

Portanto, qualquer commissão que se con- 
siga que seja nomeada pelo Senado, ha de se 
resentir das necessidades de que se rosentiu a 
primeira. 

Não é possível que essa commissão func- 
cione esse anno, já no fim da sessão, quan- 
do ain^a temos que tratar de differentes 
orçamentos, não restando tempo para a com- 
missão começar o estudo de um outro pro- 
jecto do Codigo Civil. 

Eu pois, si tivesse autoridade para tal, 
pediria ao honrado Senador a retirada do seu 
requerimento, sendo elle substituído por um 
projecto de lei concedendo ao Governo auto- 
risação para nomear uma commissão pe- 
quena, porque esta tarefa devo ser desempe- 
nhada entre poucos, topdo uma direcção há- 
bil, trabalhadora, dedicada, que deseje chegar 
ao fim da sua missão. 

Uma commissão nessas condições, tendo á 
frente o Ministro da Justiça, principal- 
mente o actual, que ó homem trabalhador, 
dedicado ao serviço publico, e além disso, de- 
sejoso de gloria, ha de trabalhar com todo 
o interesse, porque será uma gloria para 
S.Ex.dotaro paiz de um Codigo Civil durante 
a sua gestão dos negociosda pastada Justiça. 

Parece, portanto, que o alvitre por mim 
lembrado ó mais pratico, e ainda mais por 
essa fôrma poderemos aílirmar que o Senado 
não rejeitou hontem o projecto do honrado 
Senador pelo Piauhy porque não haja neces- 
sidade do Brazil possuir um Codigo Civil, mas 
pelo eonjuncto de outras circumstancias. 

O Si*. «Tusto Clioi-inont — Voto 
contra o requerimento do honrado Senador 
pelo Piauhy, porque tenho um projecto que 
desejo submetter á consideração do Senado. 
E' o seguinte: {Lê) 

Senado V, IV 

0 voto do Senado hontem, não importa a 
rejeição do projecto do Codigo Civil elaboiado 
pelo honrado Senador per Piauhy. por- 
quanto o Senado-rejeitou simplesmente o pa- 
recer da Commissão Especial para emittir pa- 
recer sobro esse projecto. 

O Sr. Gonçalves Chaves—Rejeitou o pa- 
recer, rejeitou o projecto primitivo e substi- 
tutivo do honrado Senador pelo Piauhy. 

O Sr. Justo Ciibrmont—Não rejeitou os 
projectos, porque os projectos apresentados 
versavam sobro matérias dilferentes. 

Neste meu projecto eu i onho de parte a 
idéada nomeação de uma Commissão. porque 
considero mais pratico que esse trabalho seja 
feito por uma única pessoa, que trabalhará 
melhor, aproveitando, como base, não só o 
projecto do honrado Senador por Piauhy, 
como os diversos trabalhos que existem sobre 
a matéria. 

Por este motivo, voto contra o requeri- 
mento do honrado Senador e oífereço este 
projecto. 

O Sr. Coellio Rodrigriies— 
Sr. Presidente, ha nestamateria uma questão 
de facto, uma de opportunidade, e uma 
questão de direito. A questão de facto é 
sobre qual foi o resultado da votação de hon- 
tem do Senado, a respeito do parecer que so 
refere ao projecto do Codigo Civil. 

Eu não estivo presente, vim na intenção 
de estar na Casa até a votação e depois to- 
mar parte nos seus trabalhos; mas um col- 
lega perguntou-me se eu tinha vindo assistir 
á votação do meu projecto; e eu, para deixal-o 
tranquillo, retirei-me desta Casa, depois de 
ter feito acto de presença; de maneira que sõ 
muito tarde soube do que se passou aqui, 
não podendo portanto informar do facto. 
Mas pareceu-me que, desde que havia tres 
projectos sobre o meu projecto do codigo 
civil, o primitivo, de 18 Senadores, o da com- 
missão e o substitutivo que tive a honra de 
offerecer e que todos tres foram recusados, a 
conseqüência era que o meu projecto estava 
fóra de questão, ou ao menos, que este anno, 
nos termo.- do art. 40 da Constituição, não 
se poderia tratar mais de nenhum dos tres. 

Penso mais que o meu projecto também 
está prejudicado; e, quanto á conveniência 
do meu requerimento, o honrado Senador 
deve concordar commigo. Eu tinha tomado 
em vida do nosso finado collega, o Sr. Dr. 
Felicio dos Santos o compromisso que recor- 
dei, lendo os annaes de 1893. e embora não 
tivesse aqui ninguém que m'o iizesse lembrar 
hoje, era dever de honra cumprir o que lhe 
havia promettido. Tomei, como disse, o com- 
promisso de, no caso de meu projecto nau- 
fragar, pôr os meus serviços à sua disposição 

32 
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para aperfeiçoarmos o seu; e se o meu fosse 
preferido, contava também com os esforços 
delle para melhorar a minha obra. 

Aquelle collega já não vive; o meu projecto 
parece-me que naufragou, o que me restava, 
pois, era cumprir este dever de honra e de 
lealdade, sinão para com o illustre morto ao 
menos para com a minha consciência. 
^Aproveito a occasião para dizer que a ra- 

zão da minha insistência sobre o meu projecto 
não era tanto o amor de autor como a con- 
vicção da necessidade de nos libertarmos 
desta dependência, ou raellior direi desta ver- 
gonha de sermos o unieo paiz sul-americano 
onde não ha codigo civil, de sermos ainda a 
única das antigas colonias de Portugal, onde 
vigoram as Ordenações. 

Agora algumas palavras sobre o projecto 
do nobre Senador, o Sr. Justo Cherraont. 

_Eu passei três annos a arrepender-mc de 
não ter tomado o conselho de um homem 
mais velho do que nós e um dos mais expe- 
rientes que conheço. 

Esta comraissão confiada a um único juris- 
consulto não dará resultado algum, a não 
ser o do ura trabalho como o do Sr. Torres 
Netto. 

Depois, não creio que j urisconsulto ne- 
nhum, desde os Lafayette e Souza Ribeiro, ou 
Justmo de Andrade, até qualquer outro 
menos notável, que se encarregue deste tra- 
balho, tenha a ventura de vel-o approvado, 
sem ser assaltado pelos críticos de obra 
feita. 

Ha de haver talvez ainda mais criticas 
contra seu trabalho do que sobre o meu, e 
na barba do tolo é que aprende o barbeiro 
novo. Si se houver de nomear uma commis- 
são, façam-a de três membros, nem mais, 
nem menos. * 

Si os honrados Senadores entendem que se 
deve somente aproveitar o material feito, 
não convém augmentar o numero dos mera- 
bros do commissão. O numero de cinco era 
não só modesto como o adaptado ás divisões 
do plano da escola allemã ; mas, para apro- 
veitar o material que já existe, é excessivo. 
A parte geral occupa o mais pequeno dos 
livros, embora o mais difflcil, e por isso deve 
ser confiada ao homem de mais autoridade, 
ao chefe da commissão. 

Acho que, antes de termos um codigo defi- 
nitivo, será necessário reformar a Constitui- 
ção, porque, si ella não for reformada antes 
uo século vindouro, nós teremos ou a revoln- 

?r0.u a dissolução deste paiz. Voltando, porém, ao meu assumpto, tendo 
i,™!r? 0 c°mProraisso que tomei para cora o iiomado collega, cuja ausência ninguém mais 

minha eh lastLma llesta hora, venho cumprir minha obngaçao, e não posso deixar de cum- 

pril-a nos termos em que proponho, porque, 
si a deixar para o anno, não poderei pagar o 
promettido, pois para o anno o trunfo será 
espadas nesta cadeira. (Riso.) 

O Sr. Presldento—Devo expor ao 
Senado o que occorreu a respeito deste as- 
sumpto. 

Na sessão de 29 de agosto do 1893,0 Sr. Se- 
nador Coelho Rodrigues oífereceu á consi- 
deração do Senado os seguintes projecto e 
requerimento: 

Projecto 
t 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo único. E' provisoriamente appro- 

vado o projecto do codigo civil redigido em 
cumprimento do decreto de 15 de julho de 
1890, cuja execução começará do dia 1 de 
janeiro do anno proximo vindouro, ou do 
seguinte, si neste não for approvado o pre- 
sente projecto. 

§ 1.° As nomeações dos membros da com- 
missão, de que trata o art. 2" das dispo- 
sições addicionaes transitórias do mesmo 
projecto, serão feitas até o fim de abril e 
submettidas à approvação do Senado até o 
dia 8 de maio do anno em que começar a 
execução do novo codigo. 

§ 2" Os membros do Congresso Nacional 
que tiverem os requisitos do citado art. 2", 
poderão ser nomeados paia aquella Com- 
missão. e conservarão seus logares,ainda que 
termine seu mandato e não sejam reeleitos. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893. 
A. Coelho Rodrigues. — Ehjseu Martins. — 
Draz Carneiro. — Laper.— Cruz.—Generoso 
Marques.—/. Joaquim de Souza. —• Nina Ri- 
beiro.—Messias de Gusmão.—Almeida Bar- 
reto.—Vir mino da Silveira.—J. Calunda.— 
José Pereira dos Santos Andrade.—Silva Ca- 
nedo.—Antonio Baena. — Paranhos. — João 
Neiva, — Cunha Júnior. — V. Bamasio, 

Requerimento 

Requeiro que sejam publicados no Diário 
do Congresso a exposição de motivos do pro- 
jecto do Codigo Civil, redigido em execução 
do decreto de 15 de julho de 1890, o parecer 
da Commissão Revisora do mesmo o a re- 
sposta do a,utor, assim como que seja o 
mesmo projecto submettido a uma Com- 
missao Especial de ires membros, nomeados 
pelo Vice-presidente do Senado. 

■ oaÕ R-r"Sala das sessões, 29 do agosto de loJo. Coelho Rodrigues. 
Posto em discussão foi approvado este re- 

querimento. 
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Em sessão de 17 de setembro de 1893 foi 
nomeada a commissão especial, que ficou 
composta dos Srs. Ubaldino do Amaral, Ro- 
drigues Alves e Coelho e Campos. 

Esta commissão, que soffreu diversas re- 
novações, terminou liontem o seu mandato 
cora a votação do parecer que apresentou. 

Em sessão de 11 de junho de 1891 os Srs. 
Senadores Joaquim Felicio, Ruy Barbosa e 
outros oflereceram como projecto de lei o Co- 
digo Civil publicado por autorisação do Sr. 
Ministro da Fazenda e organisado pelo Sr. 
Senador Joaquim Felicio. 

Este projecto foi, a requerimento deste 
Senhor, remettido á Commissão de Justiça 
e Legislação. 

Em 8 de agosto, e a requerimento do Sr. 
Senador Gomensoro, o Senado resolveu no- 
mear uma commissão de tres membros para, 
ouvida a de Justiça o Legislação, interpor 
parecer sobre o projecto de Codigo Civil. 

Para esta commissão foram nomeados os 
Srs. José Hygino, Tavares Bastos e Ubaldino 
do Amaral, que hoje não fazem mais parte do 
Senado, tornando-se mister a substituição 
destes Senadores, desde que o Senado en- 
tenda que o assumpto deve merecer a atten- 
ção de uma commissão especial conjuncta- 
meute com a de Justiça e Legislação; no 
caso contrario o estudo do projecto ficará a 
cargo da Commissão de Justiça e Legisla- 
ção. 

Em 21 de setembro de 1891 foi offereoido 
pelos Srs. Senadores Saldanha Marinho e 
outros um projecto adoptando como Codigo 
Civil o projecto apresentado pelo Sr. Joaquim 
Felicio. 

Approvado este projecto, em Ia discussão, 
em 30 do mesmo raez de setembro, foi elle 
submettido ao estudo da Commissão de Jus- 
tiça e Legislação. 

Esta offereceu parecer, opinando que o 
projecto fosse retirado da discussão, aguar- 
dando-se a execução do contracto celebrado 
cora o Dr. Antonio Coelho Rodrigues para a 
confecção de um projecto do Codigo Civil. 

Submettido á discussão foi este parecer 
approvado em 30 de junho do 1891. 

Si for approvado o requerimento oJTerecido 
hoje pelo Sr. Coelho Rodrigues, ficará o 
exame do projecto a que se refere confiado á 
Commissão Especial.que extinguiu o seu man- 
dato conjunctamente com a de Justiça e Le- 
gislação . 

Não havendo quem peça a palavra vou en- 
cerrar a discussão do requerimento. 

Está encerrada a discussão. 
Antes de sujeital-o á votos, devo dizer que 

compete á Mesa a nomeação das commissões 
espcciaes; ella, porém, acceita a indicação, que 
o requerimento faz, dos membros, que < em- 
punham a commissão, que deu parecer sobre 

o projecto de Codigo Civil do Sr. Senador 
Coelho Rodrigues, para comporem a nova 
Commissão que terá de dar parecer sobre o 
do Sr. Senador Felicio dos Santos, na hypo- 
these de ser approvado o requerimento. 

Posto á votos, é regeitado o requerimento 
do Sr. Coelho Rodrigues. 

E' lido e fica sobre a Mesa durante o triduo 
regimental o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Governo autorisado a eon- 

tractar com um jurisconsulto brazileiro a 
revisão do projecto do Codigo Civil, orga- 
nisado pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues 
devendo apresentar o resultado desse traba- 
lho ao Congresso Nacional na sessão de 1898 
e solicitando para isso a verba necessária. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em con- 
trario. 

Sala das Sessões, em õ de setembro de 1896 
—Justo Chermonl. 

O Sr*. Pires Perreira. (pela ordem) 
— Requeiro prorogação da hora do expe- 
diente para apresentar um requerimento. 

Consultado, o Senado concedo a proroga- 
ção. 

O Sr. Pires Ferreirn — Sr. 
Presidente, requeiro que o projecto n. 1 
deste anno seja dado para a ordem do dia in- 
dependente de paiaícer. 

O Sr. Gomes de Castro — De [que trata o 
projecto ? 

O Sr. Pires Ferreira — Da reorganisação 
dos quadros dos offlciaes da marinha de 
guerra. 

O Sr. ' Presidente — O requerimento é 
verbal. O projecto reorganisando os quadros 
dos ofiiciaes da armada foi remettido á Com- 
missão de Marinha e Guerra em Io de junho, 
sendo relator o Sr. Senador Almeida Bar- 
reto, que acha-se assignado no protocollo. 

O Sr. Pires Ferreira —Como Presidente 
da Commissão. 

O Sr. Presidente — Portanto, já está 
findo o prazo regimental. 

O Sr. Almeida Barreto (pela 
ordem) — Trata-se do projecto de reorgani- 
sação dos quadros de olíiciaesda armada? 

O Sr. Presidente — Sim, Senhor. 
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O Sr. Almeida Barreto — Este projecto 
foi distrituido aos Srs. João Neiva e Pires 
Ferreira. Estes dous membros da Commissão 
é que devem dar a V. Ex. as explicações ne- 
cessárias. 

O Sr, JPIres Forreiríi (pela or- 
dem) — Sr. Presidente, autor do projecto, eu 
não podoria dar parecer sobre elle; e, como 
tinha havido uma certa dilHculdade neste 
a-sumpto, eu pedia que o Senado resolvesse 
sobre o meu requerimento, para que viesse 
o projecto para a ordem do dia, afim de ser 
discutido. 

O Sr. Gomes de Castro — Uma matéria 
destas sem parecer? 

O Sr. Oosta .V:aovo<1o (pela or- 
dem) — diz que a Commissão de Marinha e 
Guerra convidou-o para assistir a uma das 
sessões quando se tratou de matéria a que 
se refere o honrado Senador pelo Piauhy e 
nessa sessão ouviu o orador um parecer ou 
extracto de parecer, lido pelo honrado Se- 
nador pela Parahyba, de grande valor para 
a discussão. Entende o orador, por tão impor- 
tante assumpto, não dever ser posto em dis- 
cussão sem o respe' tivo parecer; o que 
importaria em uma precipitação. 

O Sr. President©—0 dever da Mesa 
é submetter á votação o requerimento ; en- 
tretanto, eu devo ponderar que estes pro- 
jectos, cuja inclusão na ordem do dia inde- 
pendentemente de parecer tem sido solicitada, 
logo que são incluídas na mesma ordem do 
dia, o Senado vota-lhes o adiamento : tem-se 
dado isto por duas ou três vezes... 

0 Sr. Pires Ferreira—Nem sempre se dá. 
0 Sr. Presidente—Ainda Sontem se deu 

isto com o projecto referente a direitos au- 
toraes. 

O Sr. líiiniiro liarcollos (pela 
ordem) diz que a Commissão de Finanças 
tem cinco membros, e é provável, pois, que 
mesmo sem a interferência do autor do pro- 
jecto no parecer, faria essa Commissão dar 
esse parecer que versará sobre matéria muito 
especial, devendo o Senado votal-a depois de 
bem informado e pensa não se poder prescin- 
dir, á vista disto, do juizo dos competentes 
que constituem a Commissão. Negará, pois, 
o seu voto ao requerimento do seu illustre 
collega. Deseja que se discuta a matéria que 
é gravo, pois trata de uma reforma em a 
nossa actual instituição de marinha, matéria 
grave e que reclama o parecer de Commissão; 
podendo, porém, o illustre Presidente dessa 
Commissão, que se acha presente, attender à 
reclamação do illustre Senador pelo Piauhy. 

O Sr. Almeida Barreto (pela 
ordem)—Sr. presidente, venho informar ao 
Senado do que se deu com relação a este pro- 
jecto. 

O Sr. Pires Ferreira — Não convém 
V. Ex. fallar, porque eu vou requerer a re- 
tirada do requerimento. 

0 Sr. Almeida Barreto—Assignei o pro- 
tocollo, recebi o projecto, e o distribui ao 
meu collega o Sr. João Neiva. 

Este quiz ouvir o Sr. Ministro da Marinha, 
porque não sabia si o mesmo projecto era ac- 
ceito pelo governo ou não. 

O ministro, convidado, compareceu ; a 
Commissão reuniu-se, e eu sinto não estar 
agora aqui presente o meu collega, que tam- 
bém faz parte da Commissão. o Sr. Júlio 
Frota, para declarar si o ministro acceitou 
ou não o projecto. 

O Sr. Barão de Ladario.o Sr. Wandenkolk, 
finalmente os homens entendidos na matéria, 
foram chamados á Commissão, e nenhum 
delles-acceitou o projecto. 

0 meu collega João Neiva deu parecer neste 
sentido^ rejeitando o projecto; mas, em con- 
sideração a um membro da Commissão de 
Marinha e Guerra, o meu collega o Sr. Pires 
Ferreira, eu entreguei-lhe o projecto para 
estudal-o também, e depois nos reunimos e 
demos parecer definitivo. 

Depois^ de reunida duas ou três vezes a 
Commissão, nenhum de seus membros accei- 
tou o projecto. 

Eu. porém, em consideração aS. Ex. ac- 
ceito o requerimento para que o projecto 
entre em ordem do dia, independentemente 
de parecer. 

O que, porém, S. Ex. não pôde negar é 
que o projecto já foi duas ou três vezes á 
Commissão e todos os membros delia foram 
contrários a elle, sendo S. Ex. o único que 
queria que o projecto viesse para a discussão 

Nestas condições, Sr. presidente, não é cul- 
pada Commissão ter-se retardado o parecer 
sobre este projecto; o único culpado é o pró- 
prio autor, que não quer que elle appareça, 
com o respectivo parecer (riso), que não 
quer que o projecto venha para a discussão 
corroo parecer contrario da Commissão. 

São estas as informações que tenho de dar 
ao Senado. Não estou longe de acceitar o 
requerimento de S. Ex.; mas julgo que o 
projecto mesmo não tem cabimento, porque 
nelje S. Ex. pede 87 ofilciaessuperiores, ca- 
pitães de mar e guerra, capitães de fragata e 
diminue o numero dos offlciaes subalternos; 
acho que não ha regimento que possa ter 
m?j.or a cabeça do que o corpo. 

Eis a razão por que S. Ex. não quer o pa- 
recer da Commissão, porque não se pôde ac- 
ceitar o projecto nestas condições. 
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Eu já eommandei regimentos e sei que cada 
um não necessita de mais do que um coronel 
ou tenente-coronel e de um fiscal, mas tem 
4 capitães, 8 tenentes, etc., sommando ao 
todo 25 oíiiciaeg, sendo o commandante um 
só. 

Não tem, portanto, cabimento crear-se 
5 ou 6 ofliciaes superiores para commandar 
um navio, havendo só um subalterno para o 
serviço do mesmo navio (riso). 

Eram estas as informações que tinha a 
dar, declarando votar pelo requerimento. 

O Sr. Pires Ferreira (pela 
ordem) diz que pretendia pedir a retirada do 
seu requerimento, mas não fará depois das 
palavras do illustre Presidente da Commissão 
de Marinha e Guerra. 

O projecto consulta os mais caros interesses 
da nossa marinha, interesses que não podem 
ser de forma alguma demorados ou prejudi- 
cados. O orador defendeu o alludido projecto 
com o mais vivo empenho perante a commis- 
são, tendo mesmo solicitado a attenção do Sr. 
Ministro da Marinha para alguns pontos, pro- 
curando convencer a S. Ex. da necessidade 
de reformar os quadros dos ofliciaes da nossa 
Marinha de Guerra. 

O orador comprometteu-se a sustentar o 
seu projecto quando se der a discussão e ahi 
mostrará a sua razão de ser. 

Pede, ao concluir, desculpa ao Senado por 
não cumprir a sua promessa de retirar o re- 
querimento. 

O Si*. Rosa .funior pede a palavra 
somente para declarar que vota contra o re- 
querimento do honrado Senador pelo Pihuhy, 
cujas razões, na opinião do orador, não pro- 
procedem. O assumpto a que se refere o re- 
querimento é importantíssimo o não pode dis- 
pensar o parecer da Commissão de Marinha o 
Guerra e igualmente o da Commissão de Fi- 
nanças, visto tratar-se de alteração no quadro 
dos offlciaes da armada, o que terá augmento 
de despeza. 

Não vê o orador razão que justifique a 
precipitação na discussão. A Commissão de 
Marinha e Guerra andou aoertadamente ou- 
vindo o Sr. Ministro da Marinha; a matéria 
é importantíssima e muito necessária era a 
opinião do Ministro. 

Termina o orador declarando não ser a 
primeira vez que se observa demora na ela- 
boração de um parecer e que, por todos esses 
motivos, votorá contra o requerimento do 
illustre Senador pelo Piauhy. 

O Sr. A-ntonio «aenu—Sr. Pre- 
sidente, pedindo a palavra, é meu pensamento 
protestar unicamente contra a expressão do 

honrado Senador pelo Piauhy, que attribuiu 
a demora do parecer sobre o seu projecto á 
systematica opposição da Commissão de Ma- 
rinua e Guerra a esse projecto. 

E' certo que S. Ex. fez uma exeepção, toda 
pessoal a mim; mas, agradecendo, como agra- 
deço esta prova de attenção de S. Ex., não 
posso acceitar a exeepção... 

O Sr. Pires Ferreira—V. Ex. não tem 
outro remedio sinão acceital-a, porque não 
assistiu à Commissão. 

O Sr. Antonio Baena—Porque sou solidá- 
rio com os meus distinetos companheiros dle 
Commissão. 

O nobre Senador acaba de expor a questão, 
que ó melindroza, visto que se trata da re- 
forma dos quadros da Armada. 

A matéria requer, da parte da Commissão, 
toda a attenção, critério e zelo pelo interesse 
publico, e a Commissão não se tem descui- 
dado dos sous deveres. 

Tem procurado conhecer da conveniência 
ou inconveniência do projecto, afim de offe- 
recer um trabalho digno do Senado; mas até 
ao momento actual as pessoas competentes, 
ouvidas pela commissão, não se mostram fa- 
voráveis à reforma, pelo modo por que está 
indicada. 

O principal fundamento apresentado é de 
que ella desorganisa os serviços da Armada 
Nacional. 

O Sr. Pires Ferreira—E eu digo que 
desorganizada está ella. Nesta occasião não 
peço conselhos ao Secretar io da Marinha, por 
que também entendo do serviço. 

O Sr. Antonio Baena—A maioria da Com- 
missão entendeu necessário ouvir o Ministro 
da Marinha, porque reconhece toda a compe- 
tência e autoridade era S. Ex. 

O Sr. Ramiro Barcellos—O nobre Senador 
pelo Pipuhy disse ha pouco que os outros 
Membros da Commissão não entendiam do as- 
sumpto, porque eram Ofliciaes de terra. 

O Sr. Pires Ferreira—Eu não disse que 
não entendiam. E' uma defesa que Y. Ex. 
quer fazer, sem necessidade. 

O Sr. Antonio Baena—Sinto não estar 
presente o nobre Senador Sr. Neiva, relator, 
para dar esclarecimentos completos ao Senado; 
mas por minha parte, posso affirmar que a 
Commissão tem procurado cumprir o seu 
dever. 

A todas as conferências tem comparecido o 
illustre auior do projecto, e tem sustentado 
a sua obra, ouvindo e replicando as conside- 
rações feitas pelos distinetos proflssionaes, 
convidados para esclarecer a Commissão sobre 
o assumpto. 
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Por minha parte concordaria em que o pro- 
jeeto viesse á tela da discussão, porque vejo 
que o nobre Senador pelo Piauhy tem desejos 
de informar ao Senado dos motivos que o le- 
varam a apresentar este projecto; mas tendo 
ouvido as razões apresentadas para ser tam- 
bém ouvida a Commissão de Finanças, visto 
que a reforma ha de aífeotar os interesses fi- 
nanceiros do paiz, não posso deixar de con- 
cordar com as razões dos distinetos Membros 
da Commissão de Finanças, e sinto declarar 
que voto contra o requerimento no nobre Se- 
nador pelo Piauhy. 

O Si-. IPires Ferreira (pela or- 
dem) pede a retirada do seu requerimento 
por isso que deseja seja ouvida a respeito a 
Commissão de Finanças. 

O Sr. Presidente—Não ha nada a 
submetter á votação do Senado. O requeri- 
mento do nobre Senador pelo Piauhy foi ver- 
bal, e portanto não foi sujeito a apoiamento 
Desde que S. Ex. o retira, não ha nada sobre 
que consultar o Senado. 

Vae passar-se á ordem do dia. 

ORDEM DO DIA 

Votação em Ia discussão do projecto do Se 
nado n. 25, de 1896, organisando a Secretaria 
do Supremo Tribunal Militar. 

Posto a votos é approvado e passa para 
2,x discussão, indo antes ás Commissões de 
Marinha e Guerra e de Finanças. 

Votação em Ia discussão do projecto do Se 
nado n. 28, de 1895, abolindo as loterias. 

Posto a votos é approvado £ passa para 
2a discussão, indo antes ás Commissões de 
Justiça e Legislação e de Finanças. 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado n. 29, de 1895, regulando a reforma dos 
oííiciaes do exercito e da armada, além dos 
casos previstos pela .lei n. 260, de 1 de dezem 
br o de 1841. 

Posto a votos é approvado e pass* para 
2a discussão, indo antes á Commissão do Ma 
rinha o Guerra. 

Votação em 2a discussão do projecto do Se 
nado n. 19, de 1895, regulando os soldos que 
perceberão os offlciaes reformados compulso- 
riamente com mais de 40 annos de serviço 

Posto a votos é rejeitado o art. 1° do pro- 
jecto. 

3" discussão do projecto do Senado n. 23, 
do 1896, que transfere ao Estado do Maranhão 
diversos proprios nacionaes situados na ca- 
pital do mesmo estado, 

Entra em discussão o projecto. 

O fSj». Jfoakim Catuntla não 
vem combater o projecto assignado pelo illus- 
tre Senador pelo Maranhão. Acha rasoavel 

cessão dos prédios em que funccionam o 
Governador e o Tribunal da Relação, porém 

mesmo não lhe parece com relação a um 
edifício em construcção, e a uns terrenos que 
cercam a esse edifício. 

Pede, pois, ao illustre representante do 
Maranhão, ou a algum dos seus dignos col- 
legas, algumas explicações a respeito. 

O Si*. Gomes d© Castro vem 
attender ao pe-lido do illustre 1° secretario 
a quem agradece o ensejo que lhe offerece, 
de provar ao Senado que o projecto trata do 
que ha de mais justo, pois nada mais é do 
que uma execução do disposto no art. 64 
i!a Constituição, que manda passar para os 
Estados os proprios que não forem precisos 
ao serviço da União. 

O orador dá amplas explicações sobre o 
palacio do Governador, que nunca serviu 
para qualquer dependência da União, e bem 
assim sobre o prédio em que funcciona o Tri- 
bunal da Relação, que igualmente desde quo 
se estabeleceu a Republica, jamais esteve a 
serviço da União, Nessas condições, diz o 
orador, acha-se o terceiro prédio, onde tom a 
sua séde a Secretaria da Policia. 

O quarto prédio, refere-se ao edifício man- 
dado reconstruir pelo Gabinete 7 de Março, 
para palacio episcopal. A reconstruoção foi 
abandonada, e o que ha acha-se em ruinas. 
O orador, pois, propõe a passagem deste pró- 
prio para o Estado do Maranhão que o po- 
derá aproveitar convenientemente. Entre- 
tanto, si o Senado entender que é generosi- 
dade demais, que apresente emenda suppres- 
siva quanto a esta parte. 

O orador faz outras considerações sobre 
as diversas cessões que teem sido feitas do 
proprios da União^ aos Estados, e termina 
dizendo que o projecto não representa mais 
do que o cumprimento desse dispositivo na 
nossa Constituição. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

Posto a votos é, approvado o projecto,que, 
sondo adoptado, vae ser remettido á Gamara 

lledacçâo Íntl0 an^eS a Com,:nissS'0 116 

riÜl.+'SiCuss^0 ProPosição dá Gamara dos 
0S' n-. 25' de 1896, que autorisa O 

? a ^odlllodr o contracto existente com 
Brazd Estrada de Ferro do Norte do 

Entra em discussão a proposição. 
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O Sx*. Leite o Oitleic«(*) —Sr. 
Presidente,parece-me que se trata de uma pro- 
posição que envolve uma operação financeira; 
trata-se de autorisar o Governo a admittir 
que seja depositado no exterior, á disposição 
do mesmo Governo, a importância total do 
capital relativo a concessões dessa compa- 
nhia. 

Autorisa-se, pois, o Governo, sinão a con- 
trahir um empréstimo, a accoitar um em- 
préstimo levantado no exterior. 

O Sr. Justo Chermont—Do qual o Governo 
não tem responsabilidade. 

O Sr. Gomes de Castro—E'um emprés- 
timo feito ao Governo pela companhia. 

O Sr. Leite e Oiticica—E' um emprés- 
timo feito ao Governo pela companhia. As 
condiçOes são as seguintes. (Lê)-. 

Para fazer estas operações o Governo está 
autorisado. Todas a> vezes que uma compa- 
nhia levanta um capital põe-no em deposito, 
á disposição do Governo, e o Governo vae 
pouco a pouco autorisando a companhia a 
dispor das quantias de que ella necessitar... 

Um Sr. Senador—Em virtude da lei. 
O Sr . Leite e Oiticica—E' difflcil dizel-o, 

e creio que é em virtude dos contractos com 
as companhias. (Ha um aparte.) 

O Governo já por esta fôrma assumiu a 
responsabilidade do empréstimo da Oéste, 
as quantias foram depositadas no Thesouro, 
e ainda hoje estão sendo tiradas de lá pela 
companhia; o Governo vae dando pouco a 
pouco à companhia aquillo de que ella pre- 
cisa para as suas necessidades. 

Eu tenho medo, Sr. Presidente, de dar 
estas concessões, porque, pelo empréstimo da 
Oéste e pelos papeis que já vieram ás mãos 
da Commissão de Finanças, ha no meu pa- 
recer individual, um prejuízo para o Go- 
verno. 

O Governo está autorisado, pelos contractos 
com as companhias, a receber em deposito as 
quantias que ellas levantam, e, à proporção 
que as companhias requisitam para as suas 
necessidades annualmente o Governo entrega 
as quantias reclamadas. 

Porque alterar este regimen relativamente 
a esta companhia? Qual ó vantagem que re- 
sultará desta operação financeira para que se 
autorise o Governo a fazel-o ? Declaro a 
V. Ex. que não tive tempo, occupado com os 
trabalhos cia Commissão de Finanças, de ler 
o parecer da Commissão de Obras Publicas; 
mas me parece que, tratando-se de uma 
operação financeira, como esta da autori- 
sação de um empréstimo pela companhia 

ao Governo, ha necessidade de ouvir a Com- 
missão de Finanças, creio que pelo proprio 
regimento, 

Esta proposição da Gamara, portanto, devia 
ir ás duas Commissóes, á Commissão de Obras 
Publicas e_á Commissão de Finanças; eu julgo 
ato que não devia ter ido á Commissão de 
Obras Publicas, mas sim á de Finanças, por- 
que não se trata de alterar o plano ou o 
traçado da Estrada de Ferro; trata-se de 
capitães da companhia que teem de ser em- 
prestados ao Governo, sob certas e determi- 
nadas condições. 

A competência, portanto, para discutir a 
questão ó da Commissão de Finanças o não 
da de Obras Publicas, e tanto é assim que 
leio no parecer um calculo feito dos juros a 
pagar em um regimen e no outro. 

Desejando estudar mais o assumpto, porque 
eu sou avesso a estas autorisações, a esta 
concessão de modificação de contractos, por- 
que são sempre pedidas pelos particulares e 
teem sempre como fim beneficiarem-se elles e 
não beneficiar ao Governo, eu poderia re- 
querer ao Senado que o projecto fosse á Com- 
missão de Finanças para dar seu parecer. 

Declaro, porém, que estou prompto a ouvir 
as explicações da Commissão de Obras Pu- 
blicas; si me satisfizerem, eu não exigirei o 
parecer da Commissão de Finanças. 

O Si*. Presidente—O Sr. Senador 
Leite e Oiticica fez algumas ponderações so- 
bre o projecto em discussão, allegando que 
devia ter sido de preferencia rèmettido á 
Commissão do Finanças e não á Commissão de 
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas. 

O requerimento que serviu de base à vo- 
tação da proposição na outra casa e ao pare- 
cer da Commissão de Emprezas Pmilegia- 
das, o requerimento da Companhia de Estra- 
das de Feri o do Norte do Brazil, pede a pro- 
rogação até 31 de dezembro de 1898 para a 
terminação dos trabalhos de construcção das 
linhas. 

Ora, uma prorogação de prazo para 
a construcção de linhas não é assumpto de 
finanças; pôde envolver matéria financeira, 
mas, como o Senado percebe, o é intuitivo, 
uma prorogação de prazo para a conclusão de 
obras deve se entender com a Commissão de 
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas. 

Foi por isto que a mesa lançou o seu des- 
pacho neste sentido. 

Tem a palavra o Sr. Justo Chermont. 

o Sr. «luisto Ohorinont (')—Sr. 
Presidente,estou certo que.si o honrado Se- 
nador por Alagoas tivesse lido os pareceres 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. ("} Este discurso uao foi revisto pelo orador 
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da Commissão de Orçamento da Gamara dos 
Deputados e da Com missão de Obras Publicas 
a Emprezas Privilegiadas do Senado, não te- 
ria encontrado duvidas em votar a favor do 
projecto que se discute, porque eile versa 
sobre matéria clara e de simples compre- 
honsão, que em poucas palavras vou ex- 
plicar. 

O nonrado Senador não ignora que as com- 
panhias de estradas de ferro regem-se por 
differentes t egim-ms. A companhia em ques- 
tão, de cuja concessão se trata, rege-se pelo 
regimen da simples garantia de concessão de 
juros, que o governo vai tornando eff-ctiva 
á proporção que esta mesma companhia re- 
alisa o seu capital nas obras que vai fazendo 
nas diversas estradas de ferro,porque é mais 
de uma concessão. 

A companhia, porém, encontrou difflcul- 
dades para levantar todo o capital necessário 
para a construcção das suas linhas dentro do 
paiz, recorreu a uma das praças estrangeiras 
e contrahiu um empréstimo externo de 400 
mil libras pouco mais ou menos. Os toma- 
dores deste empréstimo apresentavão como 
condição sine qua, a entrega immediata de 
toda a importância do dito empréstimo, e não 
a entrega parcial, á proporção que a com- 
panhia íosse precisando; mas esta condição 
dos tomadores do emnrestimo importava.por 
parte da companhia,no pagamento immediato 
dos juros de toda a importância, que redu- 
zida ao cambio actual da nossa moeda perfaz 
nove mil e tantos contos. 

Era ura encargo a que a companhia não 
podia sujeitar-se, porque vinha sobrecarregar 
os seus compromissos. 

A' vista disso, a Companhia requereu ao 
Congresso a mudançade regimen ; em vez de 
ser o de simples garantia de juros^seria o re- 
gimen de deposito, que é um outro regimen 
©xistôii vô 

O Poder Executivo não podia fazer essa 
transformação de regimen sem o consenti- 
mento do Poder Legislativo. Veiu a petição 
a companhia á Câmara dos Srs. Depiuados, a 
dual, ouvindo a Commissão de Orçamento, 
qpprovou ura projecto, concedendo á compa- 
ahia dous favores: primeiro, mud.nça de 
regimen ; segundo, prorogação de prazo para 
a conclusão dos trabalhos. 

Os trabalhos deviam ser terminados em de- 
zembro deste anno ; e o paragrapho único do 
art. 2» do projecto proroga o prazo ate de- 
zembro de 1898. 

Para que a Commissão de Orçamento da 
Gamara dos Srs. Deputados desse um parecer 
com conhecimento de causa, e apresentasse o 
respectivo projecto, ella ouviu os Ministros 
da Fazenda e da Viação. O Ministro da Fa- 
zenda informou que, si o Congresso achasse 
de conveniência a nova estrada de ferro, o 

Ministro não encontrava desvantagem ne- 
nhuma na operação externa,que a companhia 
queria fazer. 

Vou ler a informação do Ministro da Fa- 
zenda: 

Este foi o parecer do Ministro da Fa- 
zenda. 

O Ministro da Viação deu um parecer, não 
contrario, mas fazendo uns cálculos, que 
não teem applicação ao projecto, porque esses 
cálculos são de três annos, quando o projecto 
proroga o prazo somente por dous annos ; e, 
depois, diz o ministro {Lê): 

Pelos cálculos do ministro, parece que 
existe um excesso no pagamento dos juros, 
de 700 e tantos contos. 

O Sr. leite e Oiticica—Se for de dous 
annos, o excesso é maior. 

O Sr. Justo Chermont—Pelo contrario, ó 
muito menor. Eu peço a attenção do nobre 
senador para o seguinte (Lê) : 

Além disso, o Governo recebe as 400.000 
libras, ao cambio do dia, e paga os juros em 
papel. 

O Sr. Leite e Oiticica —Mas o capital é 
calculado ao cambio de 10; de modo que nós 
já estabelecemos que será uma vantagem que 
o cambie de 10 perdure durante dous annos 1 

O Sr. Gomes de Castro — Mas o projecto 
não estabelece isso. 

O Sr. Leite e Oiticica — As 400.000 li- 
bras convertem-se em papel-moeda ao cambio 
de 10. 

O Sr. JustoCherhont—Não se convertem; 
no projecto não está isso ; o Ministro é que 
falia no cambio de 10. 

O Sr. Gomes de Castro—Sendo ao cambio 
do dia, pode ser mais ou ser menos. 

O Sr. Leite e Oiticica dá um aparte. 
O Sr.. Justo Chermont — Pelo regimen da 

garantia de juros, o Governo era obrigado a 
garantir o juro sobre o capital total da em- 
preza; e o capital preciso para a construcção 
de todas as linhas da companhia era de 9.000 
e tantos contos. 

Pela mudança de regimen, o Governo flca 
obrigado a pagar somente o juro sobre o ca- 
pital era deposito, e flca gozando do capital. 

O Sr. Gomes de Castro—A questão è saber 
se os ônus do empréstimo são ou não vanta- 
josos. 

O Sr. Justo Chermont—E' o pequeno juro 
de 2 % sobre o capital de £ 400.000. 

Esta mudança de regimen tem se dado por 
diversas vezes; muitas emprezas teem reque- 
rido e teem obtido a mudança de regimen ; Q 
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na quadra actual acho de grande vantagem 
para o Thesouro ter dinheiro á sua disposição 
para os compromissos do Governo. 

A'vista destas explicações, creio que o hon- 
rado Senador não apresentará o seu requeri- 
mento. 

O Sr. Kamiro UarcelloM (*)— 
Sr. Presidente, si não fosse a questão da 
alteração do praso. de que a companhia pre- 
cisa para terminar as suas obras, não preci- 
sava o Governo que este projecto fosse votado 
pelo Poder Legislativo, porque elle está 
autorisado a fazer isto mesmo que o projecto 
determina. 

Y. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, para 
attender ao nosso regimeu da divida externa, 
o Governo precisa buscar, por vários meios, 
ouro, aflm de o collocar na Europa á dispo- 
sição do nosso banqueiro, para pagar os juros 
e araortisação dos nossos títulos, e para pagar 
varias encommendas que todos os annos fa- 
zemos. 

O Governo pôde fazer isso por vários meios, 
e tem-se aproveitado, muito judiciosamente, 
de fugir da procura de cambiaes na praça, 
para não entrar em concurrencia com os par- 
ticulares e evitar maior depressão no 
cambio. 

Por isso tem-se limitado o Governo á praxe 
de apropriar-se de empréstimos particulares, 
feitos por diversas em prezas, que precizam 
de dinheiro aqui no paiz, e que o teem sem 
juro na Europa. 

Assim, o Governo troca pelo dinheiro cor- 
rente no paiz o dinheiro ouro de que pre- 
cisa lá. 

Isto é mais da conveniência do Governo do 
que mesmo do particular. Mas, para que este 
empréstimo se torne eífectivo lá, e a compa- 
nhia possa entregal-o ao Governo, recebendo 
aqui em papel, ha necessidade de garantir 
ao emprestador lá, que a companhia não sof- 
frerá multas, não terá embaraços no seu ca- 
minho; porque é muito curto o praso que 
tem para terminar as suas obras, e então 
precisa que o praso vá, pelo menos, até o fim 
de 1898. 

Nas condições em que se encontra o nosso 
paiz, acho de conveniência aproveitar todos 
estes ensejos, justamente para afastar o Go- 
verno da tomada da cambiaes. 

O Sr. Leite e Oiticica—São expedientes. 
O Sr. Ramiro Barcellos—São expedien- 

tes, mas muito legítimos. Não acha o nobre 
Senador que é mais conveniente encontrar 
lá. o ouro depositado, e dar aqui em papel 

(*) Esta discurso não foi revisto pelo orador. 
Senado V. IV 

aquillo que o Governo teria dejjevar á praça, 
para comprar cambiaes? 

O Governo tem necessidade de ouro lá; si 
ha de ir tirar dinheiro do Thesouro, em de- 
terminadas épocas para comprar cambiaes, 
se encontra quem lhe ponha lá um certo nu- 
mero de libras sterlinas, sem que tenha ne- 
cessidade de ir ao mercado, é isso mais van- 
tajoso para o Governo e para o paiz. E' muito 
melhor do que ir comprar a cambial e pagar 
a commissão respectiva. 

Como disse, o Governo não precisa dessa 
autorisação. A companhia, para tornar efléc- 
ctivo o seu empréstimo, é que precisa da pro- 
rogação do prazo, para terminação das 
obras. 

Nós não obrigamos o Governo a tomar di- 
nheiro deste ou daquelle modo. Nós autori- 
samol-o a haver ou. o do outro lado do ocea- 
no, om troca de papel aqui. 

O ministro da fizenda podia fazer essa ope- 
ração pela verba— Uifferenças de cambio— 
do orçamento ; mas para tornar real a ope- 
ração, para que a companhia possa effeeti- 
vamente arranj ir esse empréstimo, o pôr lá. 
á disposição do Governo, ouro, ha necessidade 
de approvar-se a lei. 

Quanto á competência, o ministro já a 
tinha para fazer a operação, sem licença do 
Congresso ; porque, como disse, fazia-o pela 
verba—DilTerenças de cambio. 

Esta operação traz economia para o The- 
souro; evita o Governo a ir em busca de 
cambiaes; e traz mais a vantagem de, pelo 
menos, fixar o cambio, não o deixando rolar 
con o vae ro'ando ; porque a praça fica sa- 
bendo que o Governo, com esse ouro na Eu- 
ropa, procurará menor numero de cambiaes 
aqui. E, desde que a procura da mercauoria 
ouro se vê privada de um bom freguez, como 
ó o governo, a merca 'oria tende a baratear. 

Portanto, os escrúpulos do nobre senador 
por Alagoas não teem razão de ser. 

Trata-se realmente de tomar dinheiro lá, 
para o dar aqui; mas como nós temos de o 
tomar infallivelmente, para o pôr na Europa, 
fazemol-o por este modo, que é um dos me- 
lhores, porque liberta a praça do Rio de Ja- 
neiro de um grande concurrente na procura 
de cambiaes. 

Era esta a operação que o Ministro da Fa- 
zenda faria, si a companhia já tivesse o em- 
préstimo , e não precisasse da prorogação do 
prazo para terminar as suas obras. 

Voto, pois, pelo projecto, porque estou 
vendo claramente que elle não é mais do que 
isto que acabo de dizer. 

Entretanto, o Senado votará como melhor 
entender. 

33 
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O Sr*. Leite e Oitieica insiste 
nas suas anteriores considerações, tendo-se 
accentnado ainda mais as suas duvidas 
depois das observações que fizeram os orado- 
res precedentes. 

Não julga que seja de conveniência que o 
Governo ache, neste momento, dinheiro no 
estrangeiro ao cambio do dia, para lazer 
dividas novas, que deverá pagar no prazo 
restricto de tres annos ; e, dando as razões 
de sua opinião, insiste pela necessidade da 
audiência da Commissão de Finanças sobre o 
projecto. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

Annunciada a votação e verificando-se não 
haver mais numero, procede se á chamada 
dos_Srs. Senadores que compareceram á 
sessão (40) e deixam de responder os Srs. 
Costa Azevedo, que communicou á Mesa o 
motivo por que se retirava, e Pires Ferreira, 
Cruz. José Bernardo, Abdon Milanez, Leandro 
Maciel, Rosa Júnior, Domingos Vicente, Quin- 
tino Bocayuva, Lapér, Thomaz Delflno, Vi- 
cente Machado e Arthur Abreu, que não 
fizeram communicação alguma á Mesa (14) 

Fica adiada a discussão da proposição. 
2a discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, n. 123, de 1895, que organisa o 
estado-maior do exercito e toma outras pro 
videncias. 

Entra em discussão o art. 1° com o substi- 
tutivo offerecido pela commissão de marinha 
e guerra e o parecer da de finanças, favorável 
ao substitutivo. 

O Sr.Presidrnte — Estando muito redu- 
zido o numero dos Srs. senadores presentes 
e achando-se adeantada a hora, fica adiada a 
discussão da proposição. 

Vou levantar a sessão, designando para or- 
dem do dia da seguinte sessão, que se reali- 
sará no dia 8 : 

Votação em 3 ' discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 25, de 1896, que 
autorisa o Governo a modificar o contracto 
existente com a Companhia Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil ; 

Continuação da 2a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 123, de 1895, 
que organisa o Estado Maior do Exercito 
e toma outras providencias ; 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 31 de 18d6, que autorisa o 
Governo a abrir ao Ministério da Marinha 
um credito de 34:000$, destinado á acquisição 
de oleos, mechas, chaminés, etc. (rubrica 17 

1895^-' ^ ^ ^ei n' 360 30 d0 dezembro de J 

2 d.scüssao.do projecto do Senado n. 33, de lobo, declarando que não é applicavel ás 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, an- 
teriormente á lei de 11 de novembro de 1892 
e durante o tempo dos seus contiactos, a dis- 
posição do Regulamento que baixou com o 
decreto n. 2304 de 1896 (art. 5° § 2°, lettra 
C'nnas?arí? c'ue se reftír6 á transferenciada sedo das ditas companhias para o território da Republica ; 

.^'ÍQn1/?0118820 do Projecto do Senado n. 30, 
pt+z1!?6 trans 6 desde já, aos respec- 

„ estados, os proprios nacionaes que ser- 
dé Soíinclas fncia a0S antÍS0S Presidente3 

d^isoR0113^0 do Projecto do Senado n. 31. de 1896, que prohibe no Brazil a nomeação 

as inrnmna
et?Ku-SaSa Cai'íí'os Publicos 0 define 

frpt dades entpe as fdncções dos tres poderes consutuidos. 

tardeeV.anta"Se a SeSSa0 aS 3 1/2 horas da 

ACTA EM 8 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência do Sr. J. Calunia {1° secretario) 

njeio-dia acham-se presentos os Srs. J. 

cha m r' Jt
oaq,Uim Sarmento, Francisco Ma- 

Ped rn Güm^ d0 Ca3tpO- J°ão 
Pernanfhucn u f Jo3é Bernardo,Joaquim 
Pinh p Rm, ; ?,Sa Jumor' Thomaz Delflno, 
amm de Rm ' Bei:nardino de Campos, Joa- 
Frota 06) f Gustavo Richard e Júlio 

osDSrsaMannCmn:l?are/?er com causa participada 
ves Rauhnn ha Q^iroz, Alberto Gonçal- 
Leite Vn^"0,^ Alltoni0Baena, Benedicto 
Birbàlbn u r'gues, João Neiva, João 
Eueenin an? 6 SamPos' S0v0pi"0 Vieira, 
ves cTavpf ,'?' Wandenkolk, Gonçal- 
Generoso Pnn 0

TP
oldc) de Bulhoos, Caiado, 

Junfor HSto" ' Joaquim Murtinho e Estoves 
mont Mannpfno m +

ella' 03 Sr3' ^ Cher- 
Noíruèira aa ■ iara ' Pir0S Ferreira, Cruz, 
Galvão Akf10.' .AImino Affonso, Oliveira 
Rosa e Silva r? Milanez. Almeida Barreto, 
Messias d Jn' Re?0 Mel10' Leite 0 Oiticicn. 
Dama si o PnUSDna?' L0andro Maciel, Virgílio 
Goulart' Bai"bosa. Domingos Vicente, Gil 
Trovão ' 5 ,° Bocayuva, Laper, Lopes 
Aquihno do61!!1 0i k0*50' Moraes Barros, 
thur Abrei? p!uara1' Vicente Machado, Ar- 
chado (98) miro Barcellos e Pinheiro Ma- 
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0 Sr. 3o Secretario, servindo de primeiro, 
declara que não ha expediente. 

O Sr. José Bernardo, servindo de 2o secre- 
tario, declara que não ha pareceres. 

O Sr. I*resitl©iite declara que, 
sendo meio-dia e um quarto e tendo compa- 
recido apenas 16 Srs.. Senadores, hoje não 
pôde haver sessão, e designa para ordem do 
dia da seguinte sessão: 

A mesma já designada, isto é: 
Votação em 3a discussão da proposição da 

Gamara dos Deputados, n. 25, de 1896, que 
autorisa o Governo a modificar o contracto 
existente com o Companhia Estrada do Ferro 
do Norte do Brazil; 

Continuação da 2a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 27, de 1895, 
que organisa o estado-maior do exercito e 
toma outras providencias; 

2'1 discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 31, de 1896, que autorisa o 
Governo a abrir ao Ministério da Marinha 
um credito de 34:000$, destinado à acquisição 
de oleos, mechas, chaminés, etc. (rubrica 17 
do art. 14 da lei n. 360, de 30 de dezembro 
de 1896) ; 

2a discussão do projecto do Senado, n. 33, 
de 1896, declarando que não ó applioavel ás 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, 
anteriormente á lei de 11 de novembro de 
1892 e durante o tempo dos seus contractos, 
a disposição do regulamento que baixou com 
o decreto n. 2.304, de 1896 (art. 5°, § 2°; let- 
tra C) na parte que se refere á transferencia 
da séde das ditas companhias para o terri- 
tório da Republica; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 30, 
do 1896, que transfere desde já aos respecti- 
vos Estados, os próprios nacionaes que servi- 
ram de residência aos antigos presidentes de 
províncias; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 31, 
de 1896, que prohibe no Brazil a nomeação 
de estrangeiros para cargos públicos e define 
as incompatibilidades entro as funcções dos 
três podores constituidos. 

93a SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência dos Srs. J.Catunda (í0 Secretario) 
e Manoel Victorino 

SUMMARIO—Abertura da sessão—Leitura e ap- 
provação cias actas da ultima sessão o da re- 
união do dia 8—Expediente— Pareceres—Dis- 
curso e requerimento verbal do Sr. Fernando 
Lobo — Ordem do dia — Discussão e adia- 
mento das votações das matérias constantes 
da ordem do dia — Ordem do dia da seguinte 
sessão. 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores J. Catunda, Joa- 
quim Sarmento, Raulino Horn, Francisco 
Machado, Costa Azevedo, Antonio Baena, 
Justo Chermont, João Pedro, Cruz, João 
Cordeiro, Almino Alíbnso, José Bernardo, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, Joaquim 
Pernambuco, Rego Mello, Messias de Gusmão, 
Leandro Maciel, Rosa Júnior, Domingos 
Vicente, Thomaz Delfino, Fernando Lobo, 
Paula e Souza, Bernardino de Campos, Joa- 
quim de Souza, Caiado, Vicente Machado, 
Gustavo Richard, Júlio Frota, Ramiro Bar- 
cellos e Pinheiro Machado (31). 

Deixam de comparecer, com causa parti- 
cipada, os Srs. Manoel de Queiroz, Alberto 
Gonçalves, Gomes de Castro, Benedicto Leite, 
Coelho Rodrigues, Nogueira Accioly, João 
Neiva, João Barbalho, Leite e Oiticica, Coelho 
e Campos, Severino Vieira, Eugênio Amorim, 
E. AVandeukolk, Gonçalves Chaves, Leopoldo 
de Bulhões, Generoso Ponco, Joaquim Mur- 
tinho e Esteves Júnior (18);esem ella, os 
Srs. Manoel Barata, Pires Ferreira, Oliveira 
Galvão, Rosa e Silva, Virgílio Damazio, Ruy 
Barbosa, Gil Goulart, Quintino Bocayma, 
Lapér, Lopes Trovão, Moraes Barros, Aqui- 
lino do Amaral e Arthur Abreu (13). 

São successlvamente lidas, postas em dis- 
cussão e sem debate approvadas as actas da 
ultima sessão e da reunião do dia 8 do cor- 
rente mez. 

O Sr. 3° Secretario {servindo de Io) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio do Ministério da Fazenda, de 8 do 
corrente mez, transmittindo a Mensagem 
com que o Sr. Presidente da Republica presta 
as iníormações que lhe foram solicitadas por 
esta Gamara, sobre a cobrança do sello dos 
documentos a que se refere o § 4" do art, 4° 
da lei n. 259, de 30 de dezembro de 1895.—A' 
quem fez a requisição, devolvendo depois á 
Secretaria do Senado. 
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Offlcio do 1° Secretario do Con>elho Muni 
cipal do Districlo Federal, de õ do corrente 
mez, offt recendo dous exemplares da synopse 
dos trabalhos daqueile conselho.— Agradeça- 
se e archivem-se. 

O Sr. 3o Secretario [servindo de 2") lê e 
Tão a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 120— 1896 

O Senado, em sessão de 11 de agosto lín^o, 
approvou um requerimento apresentado pelo 
Sr. Vicente Machado e formulado nos se- 
guintes termos: 

«Requeiro que a proposição n. 122, 
da Gamara dos Deputados, volte à 
Coraraissão de Finanças, para que, to 
mando conhecimento, pela informação 
pedida ao Governo, da divida da União 
para com todos os Estados, torne ex- 
tensiva a estes a satisfação do que se 
acha preceituado no final do art. 3' 
das disposições transitórias da Consti- 
tuição.» 

Por causa desse requerimento, voltou apro 
posição á Commissão de Finanças, que nada 
tem a fazer dentro do^ termos era que lhe 
foram enviados os p .peis, po: que, como o de- 
clarou já uma vez, a imformação prestada 
pelo Governo não dá noticia de divida al- 
guma da União para com outros Estados, nos 
termos daqueüas, para a qual solicitou o 
credito. „ 

Quando, entretanto, fôsse possível á Com- 
missão de Finanças satisfazer ao requerido 
pelo Sr. Senador Vicente Machado e chegar 
a conhecei', pela informação prestada pelo 
Governo, a divida da união para com tonos 
os Estados, não é menos corto que estaria 
impossibilitada de satisfazer a deliberação do 
Senado, ao approvar esse requerimento, de 
tornar extensiva, na proposição em questão, 
a estes a satisfação da divida pela União. 

A proposição que se discute é um pedido 
de credito, pelo Governo, o concedido pela 
Gamara dos Sis. Deputados; o art. 96 do re- 
gimento do Senado dispõe que « não ó per 
mittido, nas propostas de credito, incluir 
novos créditos iniciados no Sena 'o.» 

0 requerimenio pretende, evidentemente, 
que, ao credito pedido para satistazer a di- 
vida do Estado de S. Paulo, se addicionem, 
por iniciativa do Senado, créditos para pagar 
a todos os outros Estados. 
_Sendo isto contra o regimento, a Commis- 

pão de Finanças sujeita a hypothese à deli- 

beração do Senado, reenviando os papeis ã 
Mesa. 

Sala das Coramissõés, 9 de setembro de 
1896.—João Pedro, presidente.—Lede e Oili- 
cica.—J. Joaquim de Sousa.—Ramiro Bar- 
cellos.—José Bernardo. 

N. 121 — 1896 

A' Commissão de Finanças foi presente a 
proposição da Gamara dos Deputados n. 7, 
de IfciQó, que autorisa o Governo a abrir, no 
corrente exercício, averba «Alfândegas», 

ior>^0 ar';' <?a 'e' (^e 20 de dezembro 
' um credito da importância de 
supplementar áquella verba, para 

occorrer a deficiência da despeza com o pes- 
soal das capatazias da Alfândega da Victoria, 
Estado do Espirito Santo. 

Explica-se essa deficiência por um engano 
de calculo, na confecção da lei ; a Alfândega 
da Victoria emprega 12 serventes, segundo a 
tabella explicativa, com o salario de 3.ÍÕ00 

em 230 dias, o que dá o total de 
entretanto, consignou-se apenas a 

despe/ade5:670$, havendo a differença, para 
raencs, de 8:1 'jfH, o Governo pede apenas 
o credito de 7:707$, que chegará para a des- 
PGZcl. 

A Commissão de Finanças pensa que, es- 
tando demonstrada a razão do credito pedido, 
a proposição deve entrar na ordem dos tra- 
balhos e ser approvada pelo Senado. 

Sala das Coramissões, 8 de setembro de 
196. — João Pedro, presidente. — Leite e 

Uiticica. — J Joaquim de Souza.. — Ramiro 
oarcôllos, —- Josc UcvyiciTdo, 

, ® yernando Lobo [pela or- r eni) ^ >r. Presidente, não tenho compare- 
do as sessões do Senado por moléstia, e a 

ultima vez que aqui vim fiz a devida com- 

daUactaSa0 a MeSa; entl:,etamo' nada consta 
a'n4a. era convalescença, venho 

r m mi -0 Çedldo (5Ue dz de dispensa da 
n- r tlíf0 finanças. Espero que o Se- nado desta vez me attenderá. 

nníua 1
1E>1"e!aiíleiito — A primeira 

Pf,f.toda rcclamaçao de V. Ex. será atten- 
,1» rifcUK . Ií!sa' Quanto á segunda, depende 
numoT-n 0 do Senado, e por ora não ha numero para votar-se. 

Em tempo, será consultado o Senado. 

N. 122 — 1896 

116 finanças, foi presente a proposição da Gamara dos Deputados, n. 30, 
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de 1898, que autorisa o governo a abrir, á 
verba n. 17, do art. 7 da Lei do Orçamento 
vigente,ooreditosupplementarde336:018$428, 
parasupprir a deficiência da verba, no mes- 
mo exercício : a necessidade desse credito 
está perfeitamente explicada na Mensagem 
em que foi solicitado. 

A verba de que se trata dá recursos para 
pagar os vencimentos dos funccionarios das 
repartições e logares extinetos ; era de 
600:000$, em 1894, e de 500:000$, era 1895. 

Ao votar a lei do orçamento vigente, o 
Congre-so Nacional reduzio essa verba a 
250:000$,contando com a nomeação de alguns 
desses tunccionarios pira os logares que 
eram de novo creados; o Governo ainda não 
preencheu esses logares, o que eqüivale a 
dizer que as verbas destinadas a estes ainda 
não foram despendidas. Ha, porém, de pagar 
aos exti netos ainda não aproveitados, resul- 
tan 'odahi a insulficiencia do credito que se 
calcula ser assim destribuido: 

á Alfândega da Bahia  101:897$934 
á Alfmdega de Porto Alegre. 21;160$000 
á Delegacia Fiscal de Minas 

Geraes  2S:500$000 
á Delegacia Fiscal de Goyaz... 12:90U$000 
à despeza no Thesouro Fe- 

deral   183:560$000 

343:017$934 
que, com o total da verba con- 

cedida  250:000$000 

perfazem a despeza de  593;017$9d4 
e como o thesouro tem saldo 

de  6:999|452 

resulta a despeza effectiva de 586:118$482 
sendo a verba concedida ape- 

nas de  250:000$000 

resulta a necessidade do cre- 
dito de  336:1I8$482 

A Commissão de Finanças é de parecer que 
a proposição entre na ordem dos trabalhos e 
seja approvada. 

Sala das Commissões, era 9 de setembro 
de 1896. —João Pedro, presidente.—Leite e 
Oiticica.—J. Joaquim de Souza. — Ramiro 
Barcellos.—José Bernardo. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para votar-se, con- 
tinua adiada a votação constante da ordem 
do dia. 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 123, de 1895, que organisa o 

Estado Maior do Exercito e toma outras pro- 
videncias. 

Com,inúa em discussão o art. Io, com o 
subsiitutivo offcrecido pela Commissão de 
Marinha e Guerra e parecer da de Finanças. 

Ninguém pedindo a pdavra, encerra-se a 
discussão. 

Entram successivaraente em discussão, que 
se encerra sem debate, os arts. 2 a 16 e 1 e 2 
das disposições transitórias. 

Fica adiada a votação da proposição, por 
falta de quorum.- 

2'di-cussão d. proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 31. de 1896. que autorisa o Go- 
verno a abrir ao Ministério da Marinha um 
credito de 34:000$, destinado á acquisição de 
oRos, raechas, chaminés, etc (rubrica 17 do 
art. 14 da lei u. 360, de 30 de dezembro 
de 1896). 

Entraera discussão, que se encerra sem de- 
bate, o art. 1", com o parecer favorável da 
Commissão de Finanças. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 2o. 

Fica a votação adiada por falta de 
quorum. 

2'discussão do projecto do Senado, n. 33, 
de 1896, dei Jarando que não ó applicavel ás 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, 
anteriormente á lei de 11 de novembro de 
1892 e durante o tempo dos seus contractos, 
a dispnsiçãa do Regul imento que baixou com 
o derreto n. 2304, de 1896 (art. 5° § 2" let- 
tra c), na parte que se refere à transferencia 
da sede das ditas companhias para o território 
da Republica. 

Entraera discussão, que se encerra sem 
debate, o art. Io. com o parecer favorável da 
Commissão de Finanças. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 2°. 

Fica a votação adiada por falta de quorum. 
1" discussão''o projecto do Senado, n. 30, 

de 1896, que transfere, des'e já, aos respe- 
ctivos Estados, os próprios nacionaes que 
serviram de residência aos antigos presi- 
dentes f'e província. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

(Comparece o Sr. Presidente e assume a 
piesidencia). 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 31, 
de 1896, que probibe no Brazil a nomeação de 
estrangeiros para cargos públicos e define as 
incompatibilidades entre as funeções dos 
três puderes constituídos. 

Entra em discussão, que se encerra sem de- 
bate, ficando adiada a votação por falta de 
quorum. 
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O Sr- Px-esidento —Continua a não 
haver numero para deliberar e, nada mais 
havendo a tratar, vou levantar a sessão, de- 
signando para ordem do dia da seguinte 
sessão: 

Votação em 3» discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados n. 25, de 1896, que 
autorisa o Governo a modificar o contracto 
existente com a Companhia Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil. 

Votação em 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados n, 123 de 1885, que or- 
ganisa o Estado Maior do Exercito e toma 
outras providencias. 

Votação em 2a' discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 31, de 1896, que 
autorisa o Governo a abrir ao Ministério da 
Marinha um credito de 34:000$, destinado á 
acquisição <'e oleos, mechas, chaminés, etc. 
(rubrica 17 do art. 14 da lei n. 360, de 30 de 
dezembro de 1895;. 

Votação em 2a discussão do projecto do Se- 
nado, n. 33, de 1896, declarando que não é 
appücavel ás companhias de navegação de 
cabotagem, que tinham contracto com o Go- 
verno Federal, anteriormente á lei deli de 
novembro de 1892 e durante o tempo dos 
sens contractos, a disposição do Regulamento 
que baixou com o decreto n. 2304, de 1896, 
(art. 5» § 2° lettra c) na parte que se refere 
á transferencia da séde das ditas companhias 
para o território da Republica. 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado, n. 30, de 1896, que transfere, desde já, 
aos respectivos Estados, os proprios nacio- 
naes que serviram de residência aos antigos 
presidentes de províncias. 

Votação em Ia discussão do projecto do Se- 
nado, n. 31, de 1896, que prohibe no Brazil a 
nomeação de estrangeiros para cargos públi- 
cos e define as incompatibilida-des entre as 
funcções dos três poderes constituídos. 

Discussão única do parecer da Commissão 
de Justiça e Legislação, n. 104 de 1896, opi- 
nando pela approvação do veto do Prefeito 
do Districto Federal á resolução do respe- 
ctivo Gonselho Municipal, prohibindo que os 
menores de 16 annos trabalhem em diverti 
mentos públicos de associações, emprezas ou 
companhias dramaticas, eqüestres, etc. 

3a discussão do projecto do Senado, n. 14, 
de 1896, incompatibilisando os membros do 
Supremo Tribunal Militar para o exercício de 
outras quaesquer funcções remuneradas. 

Levanta-se a sessão ao meio dia e 50 mi- 
nutos. 

94a SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 189G 

Presidência do Sr. J, Catunda {Io Secretario) 

SUMMARIO—Abertura da sessão—Leitura, e ap- 
provação da acta da sessão anterior—Expe- 
piENTE—Pareceres—Apoiamento de ura pro- 
jecto de lei — Ordem do dia—Votação das ma- 
térias constantes da ordem do dia—Discussão 
do parecer, n. 104, de 1896 — Discursos dos 
Srs. João Barbaiho, Aquilino do Amaral, Mo- 
raes Barros e Thomaz Dellino—Adiamento da 
discussão — Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. J. Catunda, Joaquim Sarmento, 
Raulino Horn, Francisco Machado, Costa 
Azevedo, Antonio Baena, Justo Cherraont, 
Gomes de Castro, João Pedro, Benedicto Leite, 
Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, João 
Cordeiro, Almino AíTonso, José Bernardo, 
Ahdon Milanez, Almeida Barreto, Joaquim 
Pernambuco, João Barbaiho. Rego Mello, 
Leite e Oiticica, Messias do Gusmão, Rosa 
Júnior, Severino Vieira, Virgílio Damazio. 
Domingos Vicente, Gil Goulart, Quintino Bo- 
cayuva, Lopes Trovão, Thomaz Delflno, Fer- 
nanuo Lobo, Paula e Souza, Moraes Barros, 
Bernardino de Campos, Leopoldo de Bulhões, 
Joaquim de Souza, Caiado, Aquilino do Ama- 
ral, Vicente Machado, Arthur Abreu, Gus- 
tavo Richard, Júlio Frota, Ramiro Barcellos 
e Pinhe.ro Machado (45). 

Deixam de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Manoel de Queiroz, Alberto 
Gonçalves, Nogueira Accioly, João Neiva, 
Coelho e Campos, Eugênio Amorim, E. Wan- 
eenlvolk, Gonçalves Chaves, Generoso Ponce, 
Joaquim Murtinho e Estoves Júnior (11); e, 
sem ella, os Srs. Manoel Barata, Oliveira 
Galvao, Rosa e Silva, Leandro Maciel, Ruy 
Barbosa e Lapér (6). 

E lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. 3° Secretario, servindo de 1", dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

,10 Secretario da Gamara dos 
«eguinte ' C01Tente mez, remettendo a 

PROPOSIÇÃO 

N. 33 — 1890 
O Congresso Nacional resolve : 

de^outuhrn j,fctual sess:io legislativa até 14 ae outubro do corrente anno. 

de^fi™ d°s Deputados em 9 de setembro 
Arthur César Rios, presidente.— 
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Cândido de Oliveira Lins de Vasconcellos, Io 

secretario.— João Coelho G. Lisboa, 2° secre- 
tario. 

Fica sobre a Mesa para entrar na ordem do 
dia da seguinte sessão. 

O Sr. 4o Secretario, servindo de 2", lê os 
seguintes 

pareceres 

N. 123 — 1896 

A proposição da Gamara dos Deputados 
n. 27 de 1896, que flxa a despeza do Ministé- 
rio da Fazenda, autorisa o Presidente da 
Republica a despender, por essa repartição, a 
quantia de 138.112:736$ ; a cifra ô superior 
á do orçamento vigente, da importância de 
129.800:596$7I7. bem como á da proposta do 
Governo, da importância de 128.659:245$072. 

Bem estudados, entretanto, esses alíraris- 
mos, a Commissão de Finanças pôde aífirmar 
que não ha, de facto, augmento na somma 
total da despeza a fazer por este Ministério 
sobre a despeza do exercício corrente ; si uma 
é de 138.1,12:736$ quando a outra apenas 
está limitada á de I29.800:596$717, havendo 
um excesso de 8.312:139$283, o fecto expli- 
ca-se pelo louvável escrúpulo com que a Com- 
missão do Orçamento da Gamara dos Srs. De- 
putados, procurando a verdade dos orçamen- 
tos, de modo a evitar a abertura de créditos 
supplementares, tão em uso na nossa adminis- 
tração, dotou a verba — Differenças de cambio 
— com a quantia, a mais, de 10.000:000$ 
sobre igual verba do exercício de 1896. Eli- 
minando esse augmento, que não significa 
accrescimo na despeza publica, ver-se-ha que 
a despeza do orçamento da Fazenda para 
1897 está fixada em 128.112:736$, menos 
1.687;860$717 que a do 1896, na importância 
de 129.8OO:590$717 ; e como os dez mil contos 
a mais de dilferouças de cambio podem ser 
insulBcientes si a depressão cambial continuar 
no decurso de 1897, como está nestes mezes 
que atravessamos, mas pôde também ser 
excessiva, si pudermos apreçar a nossa moeda 
flduciaria, não se deve levar á conta de 
maior despeza orçamentaria essa que foi attri- 
buida a mais para essa verba. Ha annos que 
as fluctuações cambiaes são a causa principal 
do desequilíbrio dos nossos orçamentos ; desde 
que a moeda flduciaria teve o seu valor di- 
minuído em relação á moeda de ouro, im- 
pondo-se ao Governo o pagamento da diffe- 
reuça quando lhe é necessário saldar a sua 
cnota em especie, comprehendo-se como uma 
parte da receita publica ó di trabida na 
acquisição do ouro necessário aos pagamentos; 
tanto mais se avoluma essa verba quanto 
maior é a desvalorisação do meio circulante. 

Ella chegou a exigir, no orçamento de 1896, 
a quantia de 45.000 contos de réis, a oitava 
pirte do total da receita; ella se eleva a 
65.000 contos em 1897, sendo certo que será 
insuíHciente para acudir á necessidade do 
orçamento, si persistir a taxa cambial de 
9 d. por I$000. 

Tanto é certo que este é o ponto mais fraco 
da administração da Republica, para o qual 
devem convergir todos os cuidados, toda a 
solicitude dos poderes públicos, todos os es- 
forços no estudo das causas de semelhante 
anormalidade para a cotação do valor da 
nossa moeda circulante, a única que pos- 
suímos : o papel de curso forçado. 

Sabendo-se como é dillicil conseguir dimi- 
nuir as despezas publicas, quando ellas são 
decretadas pelos corpos collectivos, a Gamara 
dos Srs. Deputados e principalmente a sua 
Commissão de Orçamento, é digna de elogios 
por ter confeccionado um orçamento como 
este, com reducção real da despeza; significa 
isto a convicção, que se vai apoderando dos 
representantes da Nação, de que não é pos- 
sível continuar na tendência de augmentar 
a despeza publica, de anno a anno ; cumpre, 
ao contrario, restringir quanto possível, 
abandonando, no momento, toda velleidade 
de melhoramentos adiaveis, qne a situação 
financeira absolutamente não permitte. 

Das diíferentes verbas do orçamento foram 
augmentadas as seguintes ; 

Aposentados, com  
Empregados das repartições 

extinctas  
Alfândegas, com  
Casa da Moeda, com  
Differenças de cambio, com 
Exercícios findos, com  
Créditos especiaes, com  

101:304S6I2 

200:000.5000 
41:596$000 

297:40( )$0)0 
10.000:0005000 

820:0005000 
379:035$031 

Prefazendo 
tal de... 

o augmento to- 
11.839;3375043 

Não ha, de facto, augmento na fixação 
dessas verbas ; em algumas a cifra é maior 
para significar correcção no orçamento vi- 
gente, em outras houve refusão de verbas 
que foram supprimidas do orçamente e in- 
cluidas com melhor collocação nas verbas 
augmentadas. A Commissão pede licença para 
ligeiras observações, que lhe occorreram no 
estudo dessa proposta da Gamara, necessárias 
para bem corresponder o orçamento ao fim 
que se pretende; uma boa fixação da despeza 
para o serviço do ministério. 

APOSENTADOS 

Esta verba foi augmentada com réis 
101:304$612, sendo lixada, para 1897, em 
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3.500:000$, contra 3.398:6908388, do orça- 
mento vigente ; não sabe a Commissão em 
que se fundou esta resolução da Gamara, 
desde que a proposta do Governo afflrma ser 
necessária a quantia de 3.741:231§615, redu- 
zida como flca a verba de 241:231$615. Na 
synopse ou demonstração da despeza deste 
ministério o Governo orça-a pela fôrma se- 
guinte: 
Importância das aposenta- 

dorias existentes em 31 de 
dezembro de 1895  3.641:231$615 

Idem necessária para atten- 
der ás que se apurarem 
no exercido  100:000$000 

sommando  3.741:231$615 
havendo uma d i ff e r e n ç a, 

para mais, sobre a do 
exercício vigente  3.398:6958388 

novas delegacias com a nomeação para as 
creadas, este numero diminuirá e bastará a 
verba de quatrocentos contos para o exer- 
cício de 1897. 

A Commissão de Finanças julga plenamente 
acceitavel esta supposição e a tixação da 
verba. 

ALFANDEGAS 

de   342:536$227 
Explica a proposta que a verba necessária 

em 1896 era demais 201:854Ç075 sobre a fixada 
para esse exercido e, durante o anno de 
1895, até 31 de dezembro, houve o accrescimo 
do 140:6828152, prefazendo a importância da 
differença acima. 

Si, em 31 de dezembro de 1895, como o 
declara a synopse, esta verba já exigia a 
despeza de 3.641:231$615 e, si durante o 
anno de 1896, h'>uve accrescimo, por ser 
sempre a mais a diffirema entre o augmento 
e a diminuição, annualmente, das aposenta- 
dorias, não comprehende a Commissão de Fi- 
nanças que fique bem dotada esta verba 
apenas com a quantia de 3.500:000$, menos 
141 :23l$615 do que a já necessária para a 
despeza por fazer em 1" de janeiro do 1896 ; 
ao menos seja consignada a verba glo actual 
exercioio, na supposição de que, restrin- 
gidas as aposentadorias malbaratadas em 
annos anteriores, o augmento e a diminuição 
se contrabalancem, não havendo accrescimo 
na cifra da despeza. 

A verba — Alfândegas — está augmentada 
com 41:596$, explicada por pequenas altera- 
ções no serviço das lanchas a vapor e outras 
em diversas alfandegas. A commissão de fi- 
nanças subscreve as doutas e justas observa- 
ções da Commissão do Orçamento da Gamara 
sobre a desorganisação do serviço da arreca- 
dação da renda, contra o que se tem grande- 
mente clamado da tribuná das duas casas do 
C-ingresso Nacional; faz votos para que esses 
clamores sejam ouvidos, não se permittindo 
o defraudamento das rendas publicas, em 
prejuízo da receita do Thesouro, do cora- 
mercio honesto e da população tão sobrecar- 
regada de impostos. Tem occasião de pro- 
nunciar-se sobre este assumpto com mais des- 
envolvimento, em outra parte deste parecer. 

CASA DA MOEDA 

EMPREGADOS DAS REPARTIÇÕES 
EXTINCTOS 

E LOGARES 

Esta verba foi votada no orçamento vi- 
gente com a quantia de 250:000$, reduzida 
notavelmente da do exercício anterior pela 
esperança de que, com os logares novamente 
creados, aproveitando-se os funccionarios das 
repartições extinctas, bastasse essa consi- 
gnação. A illustrada Commissão do Orça- 
mento da Gamara demonstrou no seu crite- 
rioso parecer que essa esperança não se 
roalisou, exigindo este serviço ainda seiscentos 
contos de réis, com 237 funccionarios por 
aproveitar; calculou essa commissão que, 

Esta verba está dotada com mais 297:400$ 
sobre a do exercicio corrente e igualmente 
sobre a proposta do Governo. Em parte a 
Commissão de Finanças está de accordo com o 
parecer ria commissão de orçamento, da Ga- 
mara dos Deputados, sobre o modo pelo qual 
foi dotada esta verba no orçamento em 
estudo. 

O orçamento vigente dotou a Casa da 
Moeda com a quantia de 734:500$ e, na verba 
—Créditos especiaes—consignou a verba de 
20:000$ para o fabrico da moeda de nikel e 
bronze ; a proposta do governo pediu 734:500$ 
para a verba e 220:000$ na verba—Créditos 
especiaes, n* 33, para acquisição do nickel e 
do bronze, por ser manifestamente insuffi- 
ÍLol a consiSnação de 20:000$ da lei de 18-5. A Commissão do Orçamento da Camara 
passou da verta—Credites especiaes—essa 
consignação de 220:000$ da moeda de nickel e 
de bronze para a Casa da Moeda onde o nickel 
e o bronze são transformados; mas reduziu 
esta verba a 150:000$ e augmentou as con- 
signações para o serviço da Casa da Moeda 
na importância de 147:400$, o que se veri- 
fica da seguinte demonstração : 

Verba do exerci- 
cio de 1896.... 734:500$000 

Acquisição do ni- 
ckel e bronze. 150:000$000 

Sommando. 884:5001000 
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Verba sefrundo a 
proposição da 
Gamara para 
1897  1.031:900$000 

havendo a diffe- 
rença para mais 
de  147:400$000 
E como a verba para o pessoal ó a mesma, 

a differença é attribuida ao augmento de: 
Serviços extra- 

ordinários  60;000$000 
Material  87:4CO$000 

ou  147;400$000 
_A Commissão de Finanças concorda na inclu- 

são da consignação para acquisição do nickel 
e bronze nesta verba, excluída da—Créditos 
especiaes—, mas não julga que deva ella ser 
reduzida, dos 220:000$ pedidos pelo governo 
para 150:000$, attendendo á necessidade da 
acquisição do nickel e bronze para o augmento 
da moeda divisionaria, tão deficiente como 
se faz ella sentir para as necessidades da 
população. 

Quanto ao ausmento da consignação para 
material, ha alteração completa da distri- 
buição para os diversos serviços. 

A tabeila do orçamento distribuía a quan- 
tia de 170:000$ para o material da Casa da 
moeda pela seguinte forma : 
Ácidos e azeite doce  10:000$000 
Aço, ferro, limas, etc  10:0ü0$000 
Borax, salitre, soliraão, cadi- 

nho e tintas  15:000$000 
Cal, cimento, areia, etc., para 

reparo dos fornos  5:000$000 
Carvão de New-Castle e de 

forja para machinas  60:000$000 
Gomma arabica e mais obje- 

ctos para a fabricação de es- 
tampilhas e sellos  16:000§000 

Latas de folha para acondicio- 
namento das estampilbas... 3;000$000 

Papel para estampilbas de 
sello adbesivo e do correio. 30;000$000 

Saccos para conducção de ni- 
ckel, bronze e cobre do an- 
tigo cunho  6:000$000 

Sabão, graxa, luvas, taboas 
para caixões de remessas... 5:000$o00 

Tintas, oleos, etc  5:000$000 
Acquisição de machinas, uien- 

sis e reagentes para o labo- 
ratório ebimico  4:000$000 

Acquisição de moedas e meda- 
lhas para o museu mone- 
tário  1:000$000 

Sommando  170:000$000 
Senado V. XV 

Esta distribuição esta modificada na pro- 
posta do oiçamento do modo seguinte: 

Reagentes, cadinhos, tijolos, 
etc  35:000$000 

Muteriaes para a fabricação de 
moedas de nickel e bronze. 15:000$000 

Combustíveis  80:000$000 
Papel, tinta, oleos, verniz, 

gomma, etc. ( para sellos, 
estampilbas, etc.)  80:000$000 

Ferro, aço, graxas, madei- 
ras, etc  10:000$000 

Saccos para conducção de ni- 
ckel e cobre  KhOOOSOOO 

Machinas e utensis  4:000§000 
Materiaes para obras  30:000$i)00 

Sommando  264:00u$000 
Que comparados com a verba 

do exercício vigente  170:000$000 

Dão para augmento no mate- 
rial da Casa da Moeda  94:000$000 

Accrescendo ainda a consigna- 
ção para serviços extraordi- 
nários  60:000$000 

Sendo o excesso na proposta de 154:000$000 

NãoduvidaaCommissãode Finanças acceitar 
o augmento das sub-consignações dessas 
verbas, bem como a nova distribuição pro- 
posta ; attendendo ao excessivo preço de 
todos os generos, pôde ser explicado o pe- 
dido de maiores quantias paia a compra 
dos mesmos materiaes ; cumpre também at- 
tender ao maior numero de estampilbas e 
sellos exigidos da Casa da Moeda, embora 
h,,ja diminuído a cunhagem da prata o do 
ouro, substituída pela do nickel e do bronze. 
Ainda se poderia considerar o extraordinário 
accrescimo da veria — material — que subio 
d i 30:9 3$833 í trinta contos e novecentos 
mil réis ) em 1888, a 170:000$000 ( cento e 
setenta contos ) no actual exercício, pedindo- 
se 264:0i'0$ para 1897 ; a consignação para 
combustível subio de 5 a 80 contos, Acceitando 
essa distribuição e o augmento, não pôde, 
comtudo, acommis-ãode finanças acceitar as 
quantias destinadas a serviços extraordiná- 
rios, na importância de 60 contos, e a de ma- 
teriaes para obras, no valor de 30 contos, e 
dirá os motivos por que. 

A lei n. 358, de 26 de dezembro de 1895, 
distribuiu o pessoal operário e technico da 
Casa da Moeda, fixando os vencimentos para 
o pessoal technico e os salarios para o pessoal 
operário, em 300 dias de trabalho, em cada 
anno ; a lei teve como fim cohibir o abuso da 
distribuição da consignação em globo para o 
pessoal, do que resultava excesso de ope- 

34 
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rarios, acima das forças da verba, esgotando- 
a nos primeiros mezes do exercicio e exi- 
gindo créditos supplemeutares, a ser pedidos 
ao Congresso, todos os annos. Calculou-se o 
máximo dos operários a empregar uaquelle 
serviço, de modo a cingir-se o seu custo á 
consignação para esse íim votada. 

Ainda não tem um anno de execução essa 
lei e já se reclama do Congresso Nacional um 
excesso de 60:000$ para pessoal, sob a 
rubrica de serviços extraordinários, que até 
então não eram exigidos, pois que a verba 
distribuída pela lei foi a mesma dada para o 
pessoal em globo. O pedido demonstra que 
a lei não foi cumprida, cabendo ao Con- 
gresso Nacional impedir que assim seja exau- 
torado o seu decreto. 

A Commissão de Finanças lembra ao Senado 
estas considerações: reconhece o intuito pa- 
triótico da Gamara em querer dotar a Casa da 
Moeda de recursos para bem preencher o 
fim a que se destina; mas, porque sabe 
quanto ella está empenhada em organisar bem 
e com verdade o orçamento, diminuindo, 
quanto possível, a despeza publica, toma a 
liberdade de lembrar-lhe quanto se tem gasto 
com essa repartição e quaes foram os moveis 
da resolução de ambas as casas do Congresso 
Nacional, ao confeccionar a lei do anno 
passado. 

A verba para acquisição do nickel póde-S0' 
dizer, não é despeza, por ser reprodu- 
ctiva; no seu douto parecer, a Commissão 
do Orçamento da Gamara o disse; cada moeda 
de 200 rs.— custa ^o cambio de 9 d.— apenas 
33 rs.—ao Estado, havendo uma receita de 167 
sobre 200 rs. Diminuir o recurso para acqui- 
sição do nickel em bem dos serviços extraordi- 
nários o hypotheticos em domingos, á noite 
e outros á discrição do directorré preju- 

dicar ao orçamento e á despeza publica, o 
que está francamente fóra dos intuitos do 
Congresso Nacional. . 

A despeza ccm obras da Casa da Moeda 
não cabe na verba para o serviço a seu cargo: 
ellas devem ser feitas pelo Ministério da Fa- 
zenda, sob as vistas do seu engenheiro o não 
à vontade do director daquella casa, sem or- 
çamento, sem autorisação e sem conhecimento 
do Ministro, o responsável para com o Presi- 
dente da (lepublica por todas as despezas com 
as repartições a seu cargo. 

Por esses motivos, com o respeito devido á 
solicitude e aos bons intuitos da Gamara dos 
Srs. Deputados e da sua Commissão do Orça- 
mento, a Commissão de Finanças propõe que 
seja restabelecida a consignação de 200 contos 
para acquisição de moeda de nickel e sejam 
supprimidas as que foram destinadas a ser- 
viços extraordinários, na importância de 
60:000$, e materiaes para obras, no valor de 
30:ü00|000. 

Por esta fôrma ha um augmento do 50 con- 
tos, mas ha uma diminuição de 90, o que dá 
a reducção de 40 contos a esta verba da pro- 
posição. A nova distribuição supprimin a 
consignação de 1:000$ para acquisição de 
medalhas e moedas para o museu monetário, 
o que não parece de vantagem. 

DIFFERENÇAS DE CAMBIO 

A verba está augmentada com dez mil 
contos à do exercicio corrente ; não significa 
augmento real de despeza e sim conseqüência 
fatal da desvalorisação do meio circulante. 

Si essa desvalorisação persistir, tal como 
tem continuado nestes últimos annos, a 
verba, mesmo assim augmentada, será in- 
sufiiciente; si houver modificação, para a 
alta, na taxa cambial, ella será excessiva. 
As ultimas cotações teera sitio de tal modo 
deprimentes que ha tudo a esperar não vel-a 
descer a cotações muito inferiores sem graves 
perturbações nas finanças da Republica; a 
commissão pretere, na incerteza em que se 
acha sobre o dia de amanhã, acceitar o 
augmento sem protesto nem observação mais 
alguma. 

exercícios findos 

Esta verba foi dotada,no exercicio corrente, 
com 1.180:000$, liavendo a consignação es- 
pecial de 80:000$ para pagamento a func- 
cionarios e relativa ao anno de 1893; parecia 
que, tendo passado a consignação especial, 
esta deveria ser supprimida, bem como que, 
liquidadas as responsabilidades dos tormen- 
tosos annos anteriores,ella deveria diminuir. 

Entretanto o Ooverno pediu e a proposição 
da Gamara consignou a dotação de 2.000 
contos de réis, superior em 820 contos á do 
orçamento^ vigente, apezar de haver o Go- 
verno solicitado do Congresso Nacional um 
credito supplementar superior a 6.500 contos 
de réis. 

A despeza com exercícios findos, somente, 
tem exigido nos três últimos annos as se- 
guintes sommas: 

1894 
Lei de 30 de setem- 

bro de 1893 (orça- 
T m®010)  "... 802:6578030 
Lei de 20 de dezem- 

bro de 1894 (cre- 
T 

di'0);-  8S8;172$000 Lei de 13de setembro 
de•1894 (credito) . Iõ0:000.?000 

1.840:829$000 
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1895 
Lei de 21 de outubro 

(credito)  193:000.5000 
Lei de 24 de outubro 

(credito)  4.700:0005000 
Lei de 24 de dezem- 

bro de 1894 (orça- 
mento)  1.108:0705000 

6.001:0708000 
1893 

Lei de 30 de dezem- 
bro de 1895 (orça- 
mento)  1.180:0005000 

Credito já solicitado. 6.524:42C§000 

7.704:425§000 

Sommando em tres annos  15.546:3258000 

somente do exercícios findos pelo Ministério 
da Fazenda, afora a somma de créditos, sob 
todas as denominações, abertos a todos os mi- 
nistérios para despezas diversas. Será esta a 
nltima quantia pedida para exercícios lindos, 
estará terminada a despeza autorisada pelo 
Governo, além das verbas orçamentarias ? Não 
se sabe nem é possível alílrmar cousa alguma 
a este respeito. 

A Commissão de Finanças julga que seria de 
conveniência balancear, de vez, todas as di- 
vidas a que o Governo está obrigado e de- 
clarar ao Congresso Nacional quanto precisa 
o Governo extra-orçamento para pagar o 
que está a dever. 

Outrosim, cumpre lembrar a latitude que 
se dá a esta verba de exercícios lindos, mal 
coraprehendida como tem sido : todos os mi- 
nistros autorisam despezas, mesmo sem 
verba, ou além das verbas orçamentarias ; 
não havendo consignação ou estando ella es- 
gotada, fica por pagar o serviço ou o forneci- 
mento feito e no anno seguinte relacionam-se 
essas dividas para solicitar-se o pagamento 
por exercícios findos, o que é irregular e des- 
equilibra todo o plano orçamentário. 

Si isto fosse exacto, si o Governo pudesse, 
por esse modo, sopliismar a lei orçamentaria, 
compreliende-se que melhor seria abolir esta 
formalidade dispendiosa de lei do orçamento, 
de Congresso Nacional e de Tribunal de Con- 
tas, dando ao Governo o direito de gastar 
como quizesso e o que quizesse, de modo mais 
regular do que esse pelo qual chega ao 
mesmo Am, com mais despeza para a Nação. 

A Commissão de Finanças terá de dar pa- 
recer sobre o credito de 6.500contos,pedido e 
que está submettido á sua apreciação e vol- 
tará então a este assumpto. 

Tendo sido relacionadas as dividas de ex- 
ercícios findos no ultimo e volumoso credito 
de 0.524:426í?606, parece que é excessiva 
esta verba, por não haver mais dividas a 
pagar, bastando a consignação de 1.500:000$ 

para as possíveis ainda não balanceadas. A 
commissão de finanças lembra que o orça- 
mento foi elaborado na Gamara, antes do pe- 
dido deste credito e com a noticia das dividas 
a pagar ; vindo cilas em credito, pôde ser 
diminuída a verba, como propõe. 

CRÉDITOS ESPECIAES 

A proposição da Gamara augmentou esta 
verba com a quantia de 450 contos da verba, 
que extinguiu, para adiantamento da garan- 
tia às estradas de ferro da Bahia e Pernam- 
buco e diminuiu de 220 contos pela passagem 
da consignação para o fabrico da moeda de 
nielcel, que foi incluída na verba — Casa da 
Moeda, como ficou explicado. 

O augmento, que figura nesta verba, de 
379:035$631 é puramente nominal sobre o 
orçamento vigente, que não foi de facto al- 
terado. 

Verbas diminuídas 

O orçamento tem diminuídas as seguintes 
verbas : 

Divida externa  311;798$500 
Pensionistas  724:õ87S960 
Delegacias flscaes  362S000 
Mesas de rendas  82:784$000 
Imprensa Nacional e Diário 

Official  I0:100$000 
Proprios nacionaes  20:520$000 
Gratificações  30:000$000 
Obras  302;000$000 
Reposições e restituições  1.600:000§000 

Sommando  3.082:152$460 

Como se vê, são pequenas modificações 
ao orçamento vigente, determinadas umas 
pelas ciroumstancias da occasião em que o 
orçamento foi votado e para o tempo do 
exercício que ia reger ; outras por desejo do 
diminuir as verbas da despeza, manifestado 
tantas vezes pela Commissão de Orçamento 
da Gamara em seu parecer. A commissão es- 
tudal-as-ha ligeiramente: 

A diminuição de 311 ;728í;?500 feita na verba 
da divida externa proveio de não ser bem 
conhecida a quantia necessária para o serviço 
annual do ultimo empréstimo externo; a 
verba incluída pela Commissão de Finanças 
do Senado foi superior à precisa para o ser- 
viço, o que agora se corrige. 

A de 362$ na verba — Delegacias flscaes 
provómvda suppress-ão da delegacia fiscal de 
S. Paulo, em execução da lei de 20 de Julho 
de 1893, art. 4o, na importância de 88:286$, 
por so ter installado a Alfândega de S. Paulo 
e da melhor distribuição da verba — Material 

y 
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— para as delegacias flscaes novamente 
creadas. 

A de 20:520$ na verba — Próprios nacio- 
naes — foi proposta pelo Governo. 

A . de 1.(>00:000$ á verba — Reposições e 
restituições — é effeito de terem passado as 
causas que fizeram elevar esta verba a 
2.000:000$ no corrente exercício. 

A vertia — Pensionistas —tem a diminuição 
de 724:587$960; o orçamento vigente consigna 
a quantia de 4.724:587$960, superior à da 
proposição, que é de 4.000:000$; o Governo pe- 
dira na sua proposta a verba de 4 295:õlO$OUO. 

Nas tabellas orçamentarias está declarido 
que apuraram-se melhor os encargos da verba, 
encontrandn-se um excesso do credito conce- 
dido nos exercícios anteriores; no pedido pelo 
Governo para 1897 estava inclui Ia a quantia 
de 500 contos, em quanto se — calculavam as 
novas concessões no exercício; a proposição 
da Gamara dos Srs. Deputados reduziu este 
calculo ultimo, de 500 contos para 205. 
sendo a reilucçâo no valor de 295 contos. Estes 
com os 429 de excesso de credito exposto pelo 
Governo, prefazem os 724, ronta redonda, da 
diminuição, que é acceilavel á vista do facto 
muito conhecido de haver uma corrente con- 
traria á liberalidade na concessão de pensões 
e que fizera avolumar esta verba. 

Para a verba — Mesas de rendas — a pro- 
posta do Governo pedira a quantiade577:718$, 
serdo: 292:718$ para as mezas de rendas e 
285:0u0$ para as despezas com a cobrança das 
rendas da União nos municípios dos Estados. 

A propisição da Gamara supprime a mesa 
de rendas de Itacoatiara, com a verba de 
5:720$ ; augmenta de 8:000$ a despeza para 
a mesa de rendas de Itnjahy e Laguna, 
para aluguel de casa e expediente e reduz de 
8õ;000$ a verba de 285, pidida pelo Governo 
pira a cobrança^das rend s da União, nos 
Estados; a Commissão de Finanças, declara-o 
com magua, não tem esclarecimento algum 
que a — autorise a modifl var estas disposições 
do orçamento. Nas tabellas enviadas pelo 
Governo para o exercicio de 1896, a verba 
pedida par i o serviço da arrecadação da rend i 
nos Estados é da importância de — 290:000$ : 
para 1897 o Governo pede 285 contos, pare- 
cendo que foi exessiva a d mretada para 
aquelle exercicio ; não havendo demonstração 
de quanto effectivamente se gastou, falta 
muito de lastimar, como a commissão terá 
occasião de dizer adiante, não se pôde dizer 
si ha motivo para a reducção que a Gamara 
dos Srs. Deputados propõe; de máo effeito 
será que, por falta de recursos, o Governo 
deixe de tornar eífectiTa a cobrança das suas 
rendas, como de máo effeito pode ser que o 
Congresso Nacional faça reducções em verbas 
para serviços que devem estar organisados e 
que deveriam ser-lhe presentes com todas as 

especificações necessárias ao bom estudo o 
conhecimento da despeza reclamada por 
elles. 

Para a Imprensa Nacional e o Diário Offi- 
cial a proposta do Governo pedira 1.026:400$, 
quando a verba do exercicio vigente é do 
976:400$ ; o pedido se dividia em : 723:400$, 
p ira o pessoal e 303:000$ para material, re- 
sultando a differença, para mais, de 50:000$, 
proveniente da differença do cambio para 
compra do material, que era levado á verba 
n. 26. 

A proposição da Gamara diminuiu 58:000$, 
na consignação para o material e 2:100$, dos 
veueimenlos do agente externo do Diário 
Ofpciil, logar que está vago e que fica sup- 
primido. 

Não ha duvida que é caro o serviço da 
Imprensa Nacional,como o são os de todas 
aquellas industrias de que o Estado é explora- 
dor; não parece, porém, justa a reducção feita 
à verba material e explicada peta differeDça 
do cambio, quando se reconhece que os gêne- 
ros a comprar exigem maior somma da raoe ia 
com a qual são adquiridos. Já foi afflrmada 
esta necessidade de augmento na consignação 
para mat Tial da Casa da Moeda, parecendo 
justo que não seja feita reducção tão grande 
quando se consignou augmento na mesma 
verba para outra repartição. A reducção 
chega além da quantia decretada para o 
exercicio vigente, pois que esta, é de 976:400$, 
quando a da proposição ó de 966:300$000. 

Não sabe a Commissão de Finanças quanto 
se gastou ao certo no exercicio passado e, 
sendo a reducção insignificanto para a do cor- 
rente exercicio, deixa de apresentar emenda, 
mesmo porque a diflerença pelo cambio pode 
ser levada à conta da verba respectiva. 

A verba — Gratificações por serviços tem- 
porários e extraordinários — ó de 60:000$ no 
corrente exercicio e o Governo pedira os 
mesmos 60:000$; a proposição reduz a 30:000$, 
reducção acceitavel. 

A verba — Obras — do Ministério da Fa- 
zenda é uma das que mais solicitude devem 
merecer do Governo e do Poder Legislativo; 
applicando-se na sua quasi totalidade aos 
edifícios das alfandegas, onde são cobradas 
as rendas da União, na sua maior parte, bem 
se deixa ver quanta garantia de segurança e 
de flsealisação esses edirteios devem oíferecer 
para não se darem os desvios das merca- 
dorias, por contrabando ou por pouca fiscali- 
sação. 

Em geral,os edifícios das alfandegas da Re- 
publica estãoem máo estado; as forças do orça- 
mento, allega-se, não permittem consignar 
verba para melliorar todos elles e,na proposta 
do Governo, apenas se pede verba para alguns; 
na confecção do orçamento os representantes 
dos Estados reclamam consignação para oS 
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ediflcios que elles conhecem, de cujo estado 
sabem, conseguindo uns ou outros inclusão 
de quantias que, ordinariamente, o Governo 
não despende, tornando-se precisa nova con- 
signação no orçamento seguinte. 

A lei do orçamento para 1895 dâ verbas 
para obras: 

Edifício do Thesouro  100:000|000 
Alfândegas: do Espirito Santo 5':500$000 

da Bahia  100:0ü0$ü00 
de Pernambuco .. 25:OOU$OOu 
da Parahyba  50:000$000 
do Pará  100:00"$000 
do Amazonas  200:000$000 
de Paranaguá,... 100:000$U00 

A lei do orçamento de 1896, dá verba para: 

Edifício do Thesouro  
Alfândegas: da Bahia  

de Pernambuco... 
da Parahyba  
do Pará.  
de Paranaguá..., 

50 
100 
20 

000$000 
00:),$00i 
OOO.sOOO 

50 00(i$00i) 
100:000$000 
100;0U0$U0O 

todas incluidas no orçamento anterior e mais 
para as obras das alfaudegas: 

do Maranhão  
do Ceará  
do Rio Grande do Norte.. 
de Corumbá  
do Rio Grande do Sul. 

50:000$00n 
40:000.^000 
20 000$0n0 
20:000$000 

     50:0ü0$000 

A proposição da Gamara dos Srs. Deputados 
para o orçamento de 1897 consigna verba 
para obras: 

Do edifício do Thesouro 50:000$ (que a 
proposição supprime). 

Das alfandegas: 

da Bahia  
de Pernambuco  
do Pará  
de Paranaguá  
do Ceará  
do Rio Grande do Norte  
de Corumbá  
do Rio Grande do Sul  

100:000$0()0 
50:000$000 

100:000$000 
100:001)$0ÜO 
30:000$ DO 
26:000$0(i0 
30:0001000 
80:00ü$00U 

todas incluidas no orçamento vigente e excluí- 
das apenas, de 1895 para cá, as alfandegas do 
Amazonas em 1896 e da Parahyba e do Ma- 
ranhão em 1897. Gastaram-se as verbas 
consignadas nos exercícios anteriores e no vi- 
gente? São precisas as verbas propostas para 
1897 ? A commissão de Hnanças não pode dizel- 
o. No único documento que lhe foi apresentado 
para o estudo das despezas publicas, o relató- 
rio do Sr. Ministro da Fazenda, lô-se quanto 
São necessárias diversas providencias p ^ra as 
altandegas ; mas não ha informação alguma 

quanto ao dispendio das verbas votadas nas 
leis orçamentarias, parecendo que não houve 
nenhum. 

Nota-se que a Alfândega do Maranhão, sup- 
primida na consumação especial para Obras, na 
proposta, funcciona em um velho e arruinado 
edifício, em que tornam->e ■precisos muitos re- 
paros; entretanto consiguão-se-lhe apenas 
seis contos, quando o inspector pede 10. 

A Alfândega da Parahyba precisa, segundo 
o relatono do Ministro, de, uma verba de 
30:000$ para regularizar o serviço ; entre- 
tanto, dã"-se-lhe apenas 5;000$0i)0. 

A Alfândega de Maceió tem o seu edifício 
descobertoem parte, susiado o serviçodo con- 
certo que o põe completamente imprestável, 
a estragar se o material já compr ido, prrter 
cabido em exercício lindo um credito que lhe 
foi concedido, tendo-se suspendi loasobras jus- 
tamente quando se ia levar à co -erta do edi- 
fício o madeiramento. A alfaudega de Penedo, 
onde o contrabando se está fazendo de modo 
tão escandaloso, que fez baixarem as rendas a 
4:00( $ e a 1:0U0| e pouco, nos últimos mezes, 
precisa de barcas de vigia para e.-Raeionar 
entre o ancoradouro e o porto de Villa Nova, 
bem como de uma lancha a vapor que flsca- 
lise o serviço no granle percurso da foz do 
Rio S. Fraucisce até Penedo, evitando o con- 
trabando que alli se faz com tão eloqüente 
resultado. Entretanto, dá-se para estas duas 
alfandegas, apenas a quantia de 1:000$000. 

A Commissão pensa que é de necessidade 
dotar as alfandegas de todos os meios de tis- 
calisação paia a boa arrecadação da renda ; 
com o desenvolvimento do commereio não ha 
porto que possa dispensar uma lancha a 
vapor e barcas de vigia, b^m como pessoal 
sulflciente para a regularidade do serviço. 

A despeza a fazer será largamente com- 
pensada com o augmento da receita, havendo 
portanto, lucro no despender. 

Basta citar para prova disto um facto refe- 
rido no relatório do Sr. ministro, pelo Inspe- 
ctor da Alfândega de Manáõs: este funccio- 
nario reclama uma lancha a vapor e au- 
gmento de guar Ias, sendo a despeza total a 
fazer de 56:000$000. 

■í Parecerá, diz elle, à primeira vista pe- 
sada uma despeza de 56:000$, concorrendo 
para augmentar os encargos do orçamento ; 
mas será má a apreciação, porquanto um só 
contrabando passado por Abel Lifiires, esta- 
belecido no rio Jutahy, a pretexto de extrac- 
çãoda borracha, foi avaliado em IOU;000$000.» 

A Commissão de Finanças, não tendo outros 
elementos para. julgar das consignações da 
proposição, senão o critério e o patriotismo 
los membros da Gamara dos Srs. Deputados, 
icceita a verba e apresentará algumas 
emendas, no sentido das considerações ex- 
postas. 
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No relatório do Sr. Ministro da Fazenda 
encontram-se indicações que demonstram o 
estado dos ediflcios das diversas alfandegas 
e quanto ellas precisam de verbas no orça- 
mento para bem poderem attender ao serviço 
que lhes é exigido. 

A Commissão de Finanças, resolveu, por isto 
dotar a verba — Obras — do Ministério da 
Fazenda, com consignação para os ediflcios e 
na verba respectiva, para o serviço das 
mesmas, substituindo a verba da proposição 
da Gamara pela seguinte ; lica ella augmen- 
tada na quantia de 626;000~;, da de 9.842:238$, 
dessa proposição, mas sulflcientemente ex- 
plicada o justiticada pela melhor arrecadação 
augmentando a renda e evitando o enorme 
escoamento que esta sofltre presentemente. 

A verba —Obras —do exercício da 1859-60, 
quando u receita total do Império era orçada 
em 45.000:000$, decretada pela lei n. 1040, 
de 14 de setembro de lb59, era de 980:000$ ; 
a mesma verba para o exercício de 1876-77 
era de 1.770:000$, quando a receita total do 
Império era orçada em 106.000:000$000. 

Não é muito que, no exercício de 1897, 
quando a receita é calculada em cifra supe- 
rior a 350.000:000$ e os ediflcios das alfan- 
degas estão em péssimo estado, a verba se.ja 
fixada em 1.946:800$, sendo 1.320:800$, da 
proposição da Gamara e 626:000$, agora pro- 
postos pela commissão de finanças, obede- 
cendo aos motivos expostos. 

A dotação p>ra obras nas diversas alfan- 
degas, que a Commissão propõe, é a seguinte; 

Alfândega da Bahia — Con- 
signação da proposta da 
Camira  100:000§000 

Idem de Aracajú — para 
compra de uma lancha a 
vapor   60:000.$000 

Idem de Maceió —Para con- 
certo do ediflcio  60:000$000 

Idem de Penedo—Para com- 
pra de uma lancha a va- 
por e outras  60:000,$000 

Idem de Pernambuco— Con- 
signação da proposta da 
Gamara  50:000$000 

Idem da Parahyba — Para 
uma lancha a vapor  60:000.$000 

Idom do Rio Grande do 
Norte — Consignação da 
proposta da Gamara  26:0004000 

Idem do Ceará idem, idem.. 30:000$000 
Idem da Parnahyba —Para 

concertos no prédio da 
villa da Amarração  20:Ü00§000 

Idem do Maranhão — Con- 
certos nos armazéns além 
da consignação para a lan- 
cha a vapor).      30:000$000 

Alfandegas do Pará — Con- 
signação da proposta da 
Gamara  

Alfândega de Manáos — 
Para uma ladcha a vapor 

Alfândega de Santos — Para 
uma barca de vigia  

Alfândega de Paranaguá — 
Consignação da Gamara... 

Alfândega de Santa Catha- 
rina — Para lancha a va- 
por  

Alfândega do Rio Grande do 
Sul — Para armazéns e 
guindastes na alfaudega 
de Porto Alegre    

Alfândega de Uruguayana— 
Para uma lancha rapida e 
silenciosa  

Alfândega de Corumbá — 
Concertos  

100:000$000 

56:000$000 

G0:000$90a 

100:000$000 

60:000$000 

150:000$000 

50:000$000 

20:000$000 
Assim distribuídas estas dotações, resu- 

midas na verba — Obras — para que se co- 
nheça de quanto é o augraento e as causas 
que o motivaram, a Commissão propõe emen- 
das, nesta verba, quanto às consignações para 
concertos e á verba — Alfandegas — as con- 
signações para material, de cada sub-consi- 
gnaçâo respectiva. 

SEGUNDA PARTE 

Estudadas as verbas do orçamento, passa a 
Commissão a examinar a segunda parte da 
proposição da Carmra dos Srs. Deputados, 
compusta esta parte de diversos artigos, con- 
tendo providencias attineutes ao serviço das 
repartições da Fazenda. 

O art. 2o ns. 1 e 2 ó reproducção do 
iguaes disposições da lei do orçamento vi- 
gente, decretadas já pelo Congresso Nacional 
e que dispensam exame, feito já no anno 
passado, quando foi dado parecer a este 
mesmo orçamento ; ellas estão no art. 8o 

n. 1 e no art. 14, da lei n. 360, de 30 de 
dezembro de 1895. 

O n, 3 do artigo autorisa o Governo _a 
abrir os créditos necessários para a execução 
da lei u. 203, de 20 de agosto de 1894 ; é a 
lei que approvou o tratado de coramercio e 
navegação com a Republica do Perú, pelo 
qual foi resolvido crear uma alfaudega mixta 
em Tabatinga e outros serviços que exigem 
despeza ; regular seria que, estando a obri- 
gação consignada em um tratado approvado 
pelo Poder Legislativo desde 1894, esti- 
vesse o Governo já habilitado a informar o 
mesmo poder, sobre a quantia necessária para 
acudir aos diversos serviços e fosse a verba 
incluída neste orçamento ; são contra o re- 
gimen e repugnam ao equilíbrio orçamentário 
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essas autorisaçSes vagas para a abertura de 
credites cuja importüiícia não é conhecida. 
Como se trata de cumprir uma lei, a autori- 
sação não pôde deixar de figurar no orça- 
mento. 

O n. 4, autorisa o Governo a abrir, também, 
créditos para a execução da lei u. 2.348, de 
25 de agosto de 1873 art. 11, § 5o n. 2 : 
trafa-se de uma lei do antigo regimen, com 
23 annos do existência e ainda não executada, 
pelo que a commissão entende dever dizer 
qual o serviço para que se autorisa o Governo 
a abrir créditos. 

O art. 11, § 5° da lei de 25 de agosto de 
1873, dispõe: « Fica o Governo autorisado : 
n. 2: a conceder um prêmio não excedente a 
50$ por tonelada aos navios que se cons- 
truírem nu Império e cuja arqueação seja 
superior a 100 toneladas». A commissão en- 
tende que a autorisação é de vantagem, mas 
que deve ser consignada expressamente na 
lei em elaboração, para o que mandará 
emenda do redacção. 

O n. 5 autorisa o Governo a entrar em 
aceordo cora a municipalidade do Districto 
Federal para o fim de receber o ediflcio e mais 
dependências do mercado da Candelaria e a 
respectiva — doca — para o serviço da Alfân- 
dega, cedendo á mesma municipalidade, para 
a construcção de novo mercado, o terreno 
necessário na área coraprehendida entre o 
cáes Del Vecclno, Ponte Ferry, Arsenal de 
Guerra e Largo do Moura e a Doca Floriano 
Peixoto, quando se realizar a mudança do 
Arsenal de Guerra. Trata-se de uma auto- 
rização para permuta de terrenos afim de 
augmentar a área da Alfândega e os seus edi- 
fícios, de que o Governo se utilisarà se puder 
chegar a aecordo ; como a conveniência da 
permuta será de apreciação do Governo e este 
só á realisará se reconhecer vantagem para 
o serviço publico, a autorisação deve ser 
approvada. 

O n. G autorisa o Governo a rever o quadro 
do pessoal technico e operário da Imprensa 
Nacional e Diário Official, fixando o numero 
e vencimentos do cada emprego ou classe, a 
exemplo do que se fez na Casa da Moeda, tor- 
nando extensivo ao mesmo pessoal o disposto 
no Decreto n. 044, de 9 de agosto de 1890, 
devendo os mestres, contramestres e chefes 
do serviço gozar das garantias e vantagens 
dos mestres e contramestres dos arsenaes e 
da Casa da Moeda. Ha um inconveniente e 
muito grave em legislar sobre funcciona- 
lismo o repartições publicas, por additivos ás 
leis do orçamento ; muitas das mais prejudi- 
ciaes disposições da nossa legislação foram 
adoptadas por este meio irregular, que até do 
vicio de inconstitucionalidade se resentcm, 
por serem leis permanentes e não poderem 

ser vetadas pelo Presidente da Republica 
desde que são incluídas na lei do orçamento 
da despeza. 

Não ha inconveniente em que o Governo 
fique autorisado a rever, e o faça, o quadro 
do pessoal technico e operário da imprensa 
Nacional e Diário Official, nos termos da lei 
que fixou vencimentos para o pessoal da Casa 
da Moeda ; será conveniente até que o faça ; 
mas a disposição vai além ; dá garantias e 
vantagens a pessoal araovivel, que deve ser 
demissivel ad nutum e mesmo despedido por 
falta de trabalho e não pôde deixar de sei-o 
sem grave prejuízo do serviço. 

Não se pôde comprehender pessoal operário, 
empregado na exploração de uma industria, 
cora as garantias de funccionarios públicos, 
como infelizmente já temos em nosso paiz, 
sem a completa des rganisação do serviço. De 
péssimos resultados já ó a exploração de in- 
dustrias pelo Governo; como será admissível 
ilar regalias e vantagens de inamovihilidade 
e outras aos operários dessas industrias, exi- 
gindo. ao mesmo tempo, boa exploração de 
serviço assim radicalmente perturbado ? 

O decreto n. C44 de 9 de agosto de 1890, 
que a proposição manda applicar ao pessoal 
da Imprensa Nacional e do Diário Official, 
contém as duas disposições seguintes, que a 
Commissão transcreve para conhecimento do 
Senado: 

« Art. I.0 Os vencimentos dos guardas de 
linha, operários da oíílcina e estafetas da 
Repartição Geral dos Telegraphos serão con- 
siderados compostos de duas partes, ordenado 
e gratificação, sendo esta a terça parto do 
vencimento total. 

« Art. 2.° São garantidos aos funccionarios 
mencionados no artigo antecedente os direitos 
marcados no regulamento para os demais ser- 
ventuários da mesma repartição quanto aos 
casos e modos de perceber os respectivos ven- 
cimentos. » 

Basta transcrever estas disposições afim de 
deixar patente quanto de inconveniente ellas 
consignam para não permittir que tão grave 
medida seja tomada era um projecto do lei de 
orçamento, sem os tramites regulares de uma 
lei, segundo a Constituição e antes englobada 
no estudo das verbas orçamentarias. 

A proposição dispõe, no art. 3", que con- 
tinuam em vigor as disposições dos arts. 8o 

e 12 da lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893, 
art. 20 § 2° da lei u. 3229 do 3 de setembro 
de 1888, art. 8° ns. 2 e 6 e arts. 9°, 10 e 15 
da lei n. 360 de 30 de dezembro de 1895. 

As disposições das leis de 1893e 1895 são or- 
çamentarias e revigoram-se por serem ainda 
convenientes durante o exercício futuro: a 
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primeira manda preencher pelos addidos exis-1 
tentes, as vagas que se derem nas repartições 
de fazenda (art. 8o da lei 191 B de 30 de se- 
tembro de 1893); a segunda revigora nu ex- 
ercício da lei a automação ao Governo para 
liquidar, com o Estado do Rio de Janeiro, a 
impoitancia de 1.426:329$896, proveniente de 
garantia de juros de 2 0/0 pagos a empreza da 
continuação da estrada de ferro D. Pedro II 
(art. 12 da lei citada). 

O art. 8o ns. 2 e6 da lei n. 360, de 30 de 
dezembro de 1893 autorisa o Governo ; 
Io a aforar os terrenos da Quinta da Bôi Vista 
aos proprietários dos prédios ahi construídos 
com licença do ex-Imperador (n. 2); 2o a 
receber do Banco da Republicado Brazil, por 
conta do debito deste para com o Tnesouro, 
prédios, sitos no Districto Federal que forem 
julgados precisos para a instalação de ser- 
viços públicos ( n. 6o). 

O art. 9° declara presoriptas todas as con- 
tas dos responsáveis anteriores a 31 de de- 
zembro de 1890, uma vez que não tenham 
Sido, por qualquer modo, encontrados em al- 
cance (art. 9") ; manda tomar mediante 
exame arithmetioo e confrontação dos docu- 
mentos justi rica ti vos das verbas das despezas, 
as contas comprehendidas no poriodo de 1 do 
janeiro de 1891 até a data da instalação do 
do Tribunal de Contas {§ Io) e dá providencias 
para o caso de liaver ou de não haver desfal- 
ques (§§ 2o e 3o). 

O art. 10 manda transformar, desde aquella 
data (30 de dezembro de ls95) em aforamentos 
ou arrendamentos de terras da fizond.i de 
Santa Cruz, concedendo remissão de lôro aos 
actuaes arrendatários, mediante o paga- 
mento de 20 annos de arrendamento. 

O art. 15 manda o "Governo providenciar 
Sobre a quota com que a Associação Com- 
morcialdo Rio de Janeiro deve concorrer para 
a solução do seu debito para o Thesouro. 

Pensa a Coramissão que é inconveniente in- 
cluir essas autorisações apenas com a indici- 
ção das datas da lei onde as disposições 
estão contidas ; a votação deve ser feita pelo 
Congresso com plono conhecimento do que 
vai votar, sendo provável escapar, na con- 
fecção da lei quaes as medidas contidas em 
leis anteriores ; por isto propõe que esse 
art. 3o seja substituído p t outro do qual 
sejão paragraphos as diversas disposições re- 
vigoradas. Entre estas está a do art. 20, § 2o, 
da lei n. 3.229, de 3 de setembro de 1-84, 
que evidentemente escapa aos legisladores 
quo, de momento, não forem consultar a le- 
gislação para saber do que se trata ; entre- 
tanto é jrma disposição importantíssima da 
legislação de fazenda e que convém repro- 
duzir na lei com todas as suas phrases e tet- 

de 3 de setembro de 1834': 

<< E' prohibido imputar a qualquer ru- 
brica do orçamento despeza que nella 
não está coraprehendida, segando as 
tabellas explicativas da proposta do Go- 
verno e as alterações nelks feitas pelo 
Poder Legislativo.» 

Basta ler tão importante artigo, que a pro- 
posição da Gamara manda revigorar, para 
comprehender a conveniência de escrevel-o 
na lei que se vai votar. 

O art. 4o contém disposições de grande 
conveniência para regularisação do serviço 
quanto aos próprios nacionaes ; manda-se 
pissarera ao Ministério da Fazenda todos os 
propnos nacionaes, actualmente a cargo de 
outros ministérios, bem como mandam-se 
vender em hasca publica ou alugar os pro— 
pnosem que não est-jam installadns serviços. 
E o Ministério da Fazenda que arrola o tem 
a guarda dos proprios nacionaes, para o que 
tem uma repartição especial ; é regular que 
es-a repartição tenha a seu cargo todos esses 
propnos e não estejam elles a cargo de outros 
mmisierios,cuja gu irda a lei não lhes confiou. 

O art. S0 approva os créditos constantes 
IO AQeo-aof^nexa ao orÇAmento, no total de 

I OQ r esses créditos foram abertos desde 28 de janeiro a 23 de dezembro de 1895 
eesiao relacionados, e juntamente as expo- 
sições com que os solicitaram do Sr. Presi- 
dente da Republica os ministros respectivos. 

Parece a Commissão de Finanças irregular 
a pratica de solicitar a approvação dos cre- 
ditos abertos pelo Poder Executivo por um 

nm'"* k n orÇaniento, com referencia a 
ann?xa ; esS0S créditos deveriam 

estivpsse^oín0''^10., de lei esPecial- Oüde 
Poder Evemir 03 I)or mensagem do 
Sirr0 em ^ désse coota ao 
vencia ln« n? r,otlVÜS causadores da ur- 
creditos tiveram S\ a apt,1'caçâo fl"6 03 

em nue eiio- 1"' ,]uan';o se gastou e o estado 
não oara nmeil an?'sendo su^cientes ou 
forçados Clsarem de ser annuliados ou ro- 

raria sofrei ex.aminai,ia tudo isto e delibe- 
de couta - o 08 etri verftad0Íra prestação 
«nU,Zo,SLT*° 

mS°o fí,.?"1!"1'"?! 03 tiovêrtim 
o Poder Vv ''t-1"10 llil mensagem com a qual 
tivo do m^i V0 80 conti,s ao Legisla- 
publicos^m por.<l.ue despendeu os dinheiros 
0 estado ue 0xfrcicio anterior, demonstrando 
não suffi -té a0 j verbas e si ellas são ou 
para o nrao . ern ou nãoser corrigidas 
outra con-.aà6"1 - a ser elabocado. Ha mais 
que deix-, raçao 115,0 menos importante 1 ôlXa ver como está deslocada na lei dò 
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orçamento da despeza essa approyação de 
créditos: a lei do orçamento contém a fixação 
de quanto o Governo ó autorisado a des- 
pender no anno futuro; dispõe sobre des- 
pezas a fazer. 

Os créditos referem-se a despezas feitas 
durante o exercício anterior ao da elaboração 
da lei, dois annos antes do exercício 
que a lei vai reser, além das decretadas 
para esse exercício ; como é possível estudar 
a procedência de despezas já realizadas em 
uma lei que dispõe sobre despezas a realizar ? 
Como é possível em lei do orçamento, lei de 
autorisação para gastar, examinar si o Go- 
verno foz bem quando gastou além do que 
foi autorisado e contra a limitação estabele- 
cida na lei ? Como pôde o Congresso estudar 
e pronunciar-se sobre créditos abertos, sem 
lhe ser presente a demonstração da appli- 
cação dessas quantias que a autoridade com- 
petente para decretar despezas não autorisou 
nem deu recursos para fazer ? Pedir a appro- 
vação pura e simples desses créditos em 
artigo da lei do orçamento é converter o Po- 
der Legislativo em mera chancellaria do 
Executivo, a assumir a responsabilidade de 
despezas que nem examina, nem approva 
anteriormente ao dispendio, embora a impor- 
tância dellas: 13.278:953$000. 

A commissão de íinanças não concorrerá 
mais para tal irregularidade, para a annul- 
lação, assim manifesta, do Poder Legislativo, 
era assurapto grave como é o dispendio dos 
dinbeiros públicos, em época tão calamitosa 
em impostos para o Nação. 

Afim de concorrer para o revigoramento da 
Constuuição da Republica, tão esquecida neste 
ponto, desde o seu começo de execução, pro- 
põe que se separe esse artigo, com a tubella 
annexa para formar projecto especial, cuja 
discussão, a ser acceita esta proposta deve 
ser iniciada na Gamara dos Srs. Deputados. 

Será o restabelecimento do uma pratica 
salutar para o bom encaminhamento das rela- 
ções entre os dois poderes, contendo-se am- 
bos na esphera de acção profícua, harmônica 
o vantajosa que a Constituição lhes traçou. 

O art. 6" contém disposições boas sobro em- 
pregos de fazenda ; manda nomear os addidos 
para as vagas que se derem e organisar a 
lista dos addidos para ser approveitados; con- 
vém a sua approvação. 

O art. 7o manda equiparar a mesa de ren- 
das de Itijahy e Laguna, no Estado de Santa 
Cathariua, àdeS. Francisco,no mesmo Estado. 
Não ha inconveniente em ser approvado. 

ULTIMAS OBSERVAÇÕES 

Tendo analysado assim toda a proposição 
da Gamara dos Srs. Deputados, o Senado per- 
mittirá á sua commissão de finanças concluir 

Senado V. IV 

com observações sobre a praxe estabelecida 
para a confecção dos orçamentos ; o estralo 
do orçamento da fazenda demonstrou bom 
como é dedciente, perfunotorio o examo das 
verbas e a fixação da d- spiz i. 

Todo o trabalho legislativo é feito sobre 
a proposta do Governo, sem outra base, sem 
outra demonstração além das tabellas envia- 
das ; estas se resumem na fixação da, despeza, 
comparada com a do orçamento no anuo 
corrente, o, quando ha excess > ou diminuição 
no pedido, justirica-o com uma necessidade 
reconhecida e nunca demonstrada. 

O Congresso Na ional não tem, ao organisar 
a lei do orçamento, nem balanço definitivo, 
nem provisorio, nem uma simples demonstra- 
ção de quanto se gastou no exercicio anterior 
para sobre essa base saber si deve reforçar 
ou restringir as diversas verbas do orça- 
mento. 

O Governo pede eelle concede tudo quanto 
lhe é pedido, ou augmenta segundo estudo 
particular dos relatores das suas commissões 
ou restringe, muitas vezes á vontade e com 
o presupposto sempre de acertar. 

Resulta disto que o trabalho orçamentário 
no Congresso é apenas rever as tabellas e 
esforçar-se cada commissão para reduzir 
quanto pode, muitas vezes inutilis do este tra- 
balho pela votação da Gamara ou do Senado. 

E' e>ta a funcção que a Constituição in- 
curnbio ao Congresso Nacional, pira ser exer- 
cida annualrnente e como funcção de compe- 
tência privativa? Não parece, principalmente 
estando deterniinado que a competência de 
fixar a despeza e orçar a receita está acom- 
panhada da de tomar as cont .s que devem 
ser prestadas pelo Roder Executivo. 

Tomar as coutas ó, incontestavelmeute, de 
muito mais importância e de muito mais fe- 
cundos resultados do que fixar a despeza, 
principalmente desde que os governos tnma- 
rem a deliberação, como vae acontecendo em 
norma constante, de gastar como o quanto 
lhes apraz e pedir créditos ao Congresso ou 
a approvação, sem exame, das despezas 
feitas. 

O mal vem de longe ecnmpre pôr peias ao 
seu desenvolvimento ; o Governo deve lirni- 
tar-se a gastar somente quanto for autori- 
sado, abolindo o reçimen dos créditos que 
desequilibram o orçamento e desacreditam a 
orientação financeira do paiz, como succede 
actualmente. O Governo deve fazer acompa- 
nhar a sua proposta d ■ orçamento de uma 
demonstnção de quanto se gastou no exer- 
cício anterior com as diversas verbas, o Ca- 
tado em que ficaram, os recursos que cada 
uma tem, a deficiência que nollus se nota. 
E' serviço ainda não f ito, mas que cumpre 
adoptar assim comoé feito em todos os paizea 
do systemarepresentativo. 

35 
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Não bastam relatórios acompanhados de 
annexos contendo outros relatórios, em que 
se dá conta ao Presidente da Republica do es- 
tado do serviço nas diversas repartições, 
mas não se demonstra quaes as necessidades 
das verbas orçamentarias, corno se desempe- 
nharam elias no custeio e em que estado se 
acham para que o Poder Legislativo veri- 
fique si são sufflcientes ou excessivas. 

As reflexões feitas não se applicam so- 
mente ao Ministério da Fazenda nem visam 
o actual Governo ; é praxe desde muito es- 
tabelecida em todos os ministérios, como é 
facto sabido que, no Brazil, nunca o Governo 
prestou contas do dinheiro dispeudido. 

^ Particularisando quanto ao Ministério da 
Fazenda, nota-se que o serviço das alfân- 
degas tom suscitado os maioros clamores por 
desvio das rendas publicas, devido á falta de 
pessoal o de meios de flscalisação ; os des- 
troços deixados pelos annos politicamente tor- 
mentosos que temos atravessado são a prova 
eloqüente de quanto se trabalhou contra o 
interesse publico, recolhendo os homens do 
governo hoje as dilíiculdades, os obstáculos 
á boa marcha do serviço, resultado da dis- 
pensa do pessoal habilitado, das garantias 
contra demissão que lhes foi dada por leis 
do Ccngresso Nacional, das diíhculdades da 
vida pela desvalorisação do meio circulante e 
do deslumbramento pelo luxo, pela riqueza 
que a moeda de curso forçado iucutio, ao 
tempo em era jogada na circulação aos maços 
de milhares de contos de réis, sem garantia 
outra senão da assignatura dos emissores e 
da chancella da Caixa da Amortização, esta 
mesma dispensada em muitas. 

Quem estuda o desenvolvimento economico 
do nosso paiz e tem occasião de descer ao 
exame das verbas do ornamento do Ministério 
da Fazenda, sorprehende-se de ver as re- 
partições aduaneiras dotadas ainda tia mes- 
ma orgnisação que tinham em 1860, quando 
o comraercio era a quarta parte do que é 
actualmente, e até com menor numero da 
funccionarios si bem que melhor remunerados 
em ordenado fixo de moeda desvalorisada. 

Em 1860 tinha a Alfândega do Rio de Ja- 
neiro o numero de 213 funccionarios; estes 
213 empregados davam expediente a 50.258 
despachos do importação e exportação, em 
15 portas de sabida na alfândega e trapi- 
ehes alfandegados, de 647.304 tonelagens dos 
navios de longo curso e de cabotagem ; arre- 
cadavam a renda He 22.170:716$179. 

No anno de 1876 a tonelagem des navios 
havia subido a 1.386.669, os despachos a 
124.993, as portas do subida a 16 e a renda a 
38.465:97t'$767; entretanto o numero dos func- 
cionarios descrescera, de 213 em 1860 a 196. 

No anno de 1895 a tonelagem dos navios 
subiu a 3.016,401, os despachos subiram ao 

numero extraordinário de 245.157, as portas 
de sahida subiram a 37, a renda chegou a 
105.391:512$794 ; entretanto o numero de 
funccionarios desceu a 162, menos 34 que 
em 1876, menos 51 do que em 1860, quando 
eram 213. 

E' singular a proporção seguida para o 
augmenio do trabalho e da receita com a di- 
minuição do pessoal ; como conseqüência 
temos que a renda, à proporção que cresce, 
mais se escôa por falta de flscalisação com 
a deficiência do pessoal fiscalisador. 

Para prova disto basta declarar que a Al- 
fândega do Rio de Janeiro tem 15 portas de 
sahida dos seus armazéns e 22 portas de tra- 
piches alfandegados, ao todo 37 portas por 
onde sahem mercadorias, em cada uma das 
quaes, por lei e por necessidade da flscalisa- 
ção da renda, deve existir um conferente do 
quadro, com a responsabilidade e com as 
habilitações de um funccionario incumbido 
de examinar a qualidade, a quantidade, o 
peso das mercadorias, o numero dos volu- 
mes ea sorama dos impostos pagos ; a reali- 
dade é, porém, que a alfandega só possue 
no seu quadro de pessoal o numero de 
24 conferentes, da lei de 1860, havendo por- 
tanto 13 portas de sahida que não teem a 
assistência de conferentes, sendo o serviço 
feito por oíilciaes de descarga o até por 
serventes de capatazias, por ser material- 
mente impossivel collocar 24 conferentes 
em 37 portas dos armazéns diversos, da 
alfandega e dos trapiches alfandegados. 

O que se dá quanto ao pessoal,dà-se quanto 
a renumeraçâo delle. 

Calcule-se a dilTerença do preço de todos 
os generos, a deducção que soílrem hoje os 
luDccionarios com montepio, o augmenio da 
receita que lhes passa pelas mãos; reunam-se 
as circumstancias da pequena restribuição por 
maior serviço com o estado em que se acham 
j8.! !jltai?L'e?as em seus édificios, com a deficiência do pesso al, prejudicando a flscali- 
saçao e com a impossibilidade em que a 
legislação actual collocou o Governo de não 
poder castigar o empregado concussionario ; 
somraem-se todas estas parcellas e ter-se-ha 
como produeto certo, inilludivel o escoa- 
mento das rendas publicas nas próprias repar- 
tições arrecadadores. 

fr.Pn,??-mm<frcio, desei:ivolveu-se de modo ex- 
r4nni,Ínarln 10 ann0S a esta Part0 '» a 

om pub!lca rnarcha a passos de gigante, 
T i.- ?provei'amento aos recursos incontesta- 

> no?sa vasto paiz ; a actividade com- 
fàfm L e lndustrial atira-se a emprezas de 

imr^f+er?' na &rande luta pela existência; 
P' p ? çao c,1,63(33 e.m cifra sorprehendente. 
ímr.n.n 0 (lue a mai3 elementar previdência 
p-,,;, o„r pederes públicos acompanhar solicitude o trabalho da arrecadação da 
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receita, bem remunerando os seus arrecada- 
dores, para tel-os bons o aptos, cercando as 
repartições onde as mercadorias entram para 
deixar o imposto, das necessárias garantias 
para eílectuar a sua percepção com cuidado, 
com vigilância, embora houvesse de despen- 
der parto dessa mesma receita, largamente 
compensada pela melhor arrecadação. 

A conseqüência de não se ter feito isto abi 
está patente e conhecida de todo mundo, com 
desprestigio para a administração publica : 
calcula-se e dizem-no sem a menor contesta- 
ção que a receita das alfandegas ó desviada 
em valor superior a 50.000 contos de réis, 
quando, com a despeza a mais de 2 ou 3.000 
contos, podia ser evitado esto escândalo pu- 
blico, lucrando o Thesouro Nacional ainda 45 
ou 46 mil contos de róis annualmente. 

O que a commissão de finanças deixa exposto 
serve para demonstrar quanto fez-se necessá- 
ria a reforma das repartições de fazenda, cora 
melhor distribuição do serviço e do pessoal, 
com augmento deste para arrecadar maiòr 
quantia, com augmento mesmo dos venci- 
mentos que elles percebem, sondo a despeza 
a fazer com este augmento retribuída era pro- 
porção extraordinária por esses impostos que 
se não pagão, com prejuízo do commercio ho- 
nesto, diminuída quanto possível essa indus- 
tria do contrabando que introduzio-se nas 
repartições arrecadadoras e ameaça tornar-se 
geral, quanto mais lucrativa vai sendo. 

O Congresso Nacional não se deve descui- 
dar do estudo deste facto, provendo aosmeios 
de evital-os ; a reforma, porém, das repar- 
tições de fazenda não pode ser feita sinão 
pelo governo, tão complicado ó o seu meca- 
nismo, só bem conhecido pela administração 
publica, com os múltiplos elementos que para 
isto estão ao seu alcance. 

Entregue este trabalho ao Congresso Na- 
cional, succede que se estão ereando repar- 
tições novas, sem plano, sem obedecer a um 
todo homogêneo que habilite o Governo a me- 
lhorar o péssimo estado das repartições adua- 
neiras ; não ha certeza do mecanismo a ser 
posto em execução, não ha um ponto de vista 
pratico, ao qual se devam applicar as medi- 
das legislativas que devem actuar de modo 
a corrigir os abusos que se estão dando. 

Tem-se creado delegacias flscaes em alguns 
Estados, tem-se tomado outras providencias 
isoladas e deficientes por não obedecerem ao 
conhecimento exacto do assumpto o dar me- 
lhores providencias para o lim que todos de- 
sejam o que só o Governo pôde fazer. 

Torna-se por isto urgente autorisar este a 
reformar as repartições de fazenda, quanto 
ao seu pessoal e aos seus vencimentos, apre- 
sentando a reforma ao Poder Legislativo na 
sua primeira reunião ; ó este o motivo da 
emenda que a Commissão propõe ao Senado, 

com as seguintes que estão justificadas no 
parecer que subscreve. 

Pôde ser acceita a medida de, quando a 
renda das alfandegas fôr sufflciente para 
melhores retribuições, fazer-se o restabeleci- 
mento das quotas qne os empregados adua- 
neiros percebiam, segundo a legislação ante- 
rior, embora diminuídos os vencimentos fi- 
xos : esta deve ser a base da reforma. 

Com as considerações expostas a commissão 
de finanças entende que a proposição deve 
entrar na ordem dos trabalhos com as se- 
guintes emendas e additivos que submette á 
deliberação do Senado. 

EMENDAS A' PROPOSIÇÃO N. 27, DE 1896 

Aoart. Io 

Ao n. 5 — Aposentados — Em vez de 
3.500:000$ diga-se — 3.600:000$000. 

Ao n. 10 — Alfandegas: 
Aracaju — augmentada a verba — ma- 

terial — com 60:000$, para compra de uma 
lancha a vapor e serviço desta. 

Penedo — augmentada a verba — material 
com mais 60:000$, para a compra do uma 
lancha a vapor, serviço desta e concerto das 
barcas de vigia. 

Parahyba — augmentada de 60:000$ para 
a compra de uma lancha a vapor, serviço 
desta e concertos. 

Santos—augmentada de 60:000$ para a 
compra de uma lancha a vapor c concerto 
das barcas de vigia. 

Santa Catharina— augmentada de 60:000$ 
para a compra de uma lancha a vapor e ser- 
viço desta. 

Uruguayana—augmentada de 50:000$ para 
a compra de uma lancha rapida e silenciosa. 

N. 13 — Casa da Moeda — Supprimam-so 
as sub-consignações de: 

Serviços extraordinários 60:000$000 
Materiaes para obras... 30;000$000 

Em vez de — acquisição de nickel e cobre 
ao cambio de 27, diga-se : acquisição de nickel 
e cobre—200:000$, correndo a despeza com a 
differença do cambio pela verba respectiva. 

N. 26 — Obras — Redija-se assim : 
Capital Federal, supprimida a consignação 

para o edifício do Thesouro, reduzida de 
40:000$ para concertos e pintura do salão do 
expediente da Alfândega. Estados, augmen- 
tada de: 

100:000$ para o edifício da Alfândega da 
Bahia. 

60:000$ para o edifício da Alfândega de 
Maceió. 

50:000$ para o edifício da Alfândega de 
Pernambuco. 
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26:000$ para o edifício da Alfândega do Rio 
Grande do Norte. 

30:000$ para o edifício da Alfândega do 
Ceará. 

20:000$ para o posto fiscal da villa da Amar- 
ração, no Estado do Piauliy. 

30:000$ para o elificio da Alfândega do 
Maranhão. 

100:000$ para o edifício e armazéns da Al- 
fândega do Pará. 

100:000$ para o edifício da Alfândega de Pa- 
ranaguá. 

150:000$ para dons armazéns na alfandega 
de Porto Alegre. 

20:000$ para o edifício da alfandega de Co- 
rumbá. 

50:000$ para despezas imprevistas e ur- 
gentes. 

Ao n. 30— Exercícios findos—diga-se : 
1.500:000$, em vez de 2.000:000$000. 

Ao art. E" n. 4 — E' o Governo autorisado 
a conceder o prêmio de 50$ por tonelada aos 
navios que forem construídos na llepubli a e 
cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, 
abrindo para isto os necessários créditos. 
(Substitua-se o n. 4 do art. 2» por esta re- 
dacção,). 

Ao art. 2o n. 6 — Supprimam-se as pa- 
lavras — « tornando extensivo » — até o flm 
do período, onde se diz : « e Casa da Moeda.» 

Ao art. 3o — Substitua-se : 
Art. 3.° — E' o Governo autorisado : 
§ 1.° A aforar terrenos da Quinta da Boa 

Vista aos proprietários dos prédios ahi con- 
struídos cora licença do ex-Imperador, salvo 
o parque e a area necessária ás dependências 
da Museu Nacional, e bem assim a aforar os 
outros terrenos da mesma quinta, de que não 
precisar, para a eonstrucção de edifícios pú- 
blicos, tendo preferencia os aforarnentos para 
Uns do utilidade publica, ou melhoramentos 
de hygiene da Capital ; 

§ 2.° A receber do Banco da Republi- 
ca, por conta do debito deste para com o 
Thesouro prédios sitos no Distrieto Fe- 
deral que forem julgados precisos para a in- 
stai lação de serviços públicos. 

Accrescente-se: 
Art. São declaradas prescriptas todas 

as contas de responsáveis anteriores a 31 de 
dezembro do 1890, uma vez que não tenham 
sido, por qualquer modo, encontrados em al- 
cance para com a fazenda publica. 

§ 1.° As contas comprehendi Ias no período 
de 1 de janeiro de 1891 até a data installação 
do Tribunal de Coutas serão tom idas mediante 
exame a.rithinetico e confrontação dos docu- 
mentos justificativos das verbas das despezas. 

§ 2.° Si por este processo se verificar des- 
falque, será então a tomada das contas pro- 
cessada na fôrma da legislação em vigor. 

§ 3.° No caso de não se verificar desfalque, 
o Tribunal de Contas dará quitação ao re- 
sponsável e ordenará a baixa da fiança. 

Art. Ficam desde já transformados em 
aforarnentos os arrendamentos de terras da 
fazenda Santa Cruz; aos actuaes arrenda- 
tários será concedida remissão do fôro, me- 
diante o pagamento de 20 annos do arrenda- 
mento a que estiverem obrig idos actualmente. 

Art. O Governo providenciará para que 
a Associação Commercial do Rio de Janeiro 
contribua com uma quota da renda que arre- 
cadar pelo edifício á rua Primeiro de Março, 
da Capital Federal e pertencente á mesma 
associação, afim de ser indemnisado o The- 
souro Federal do pagamento dos juros e da 
amortisação do empréstimo contraindo cora o 
Banco Alliança do Porto e que o Governo está 
pagando. 

Ao art. 5o — Separe-se para formar pro- 
jecto especial. 

Accrescente-se: 
Art. B' prohibido imputar a qualquer 

rubrica do orçamento despeza que nella não 
está comprehendida segundo as tabellas ex- 
plicativas da proposta do Governo e as alte- 
raçães feitas nellas pelo Poder Legislativo. 

Art. . E' o Governo autorisado a refor- 
mar os quadros e as repartições de fazenda, 
adoptaudo, no plano da reforma, o restabele- 
cimento das quotas anteriores à legislação 
actual para os vencimentos dos funccionarios, 
acompanbando-o da diminuição dos venci- 
mentos fixos ; essa reforma deverá ser sub- 
mettida à approvação do Congresso Nacional 
na sua primeira reunião. 

Sala das commissões, em 10 de setembro 
de 1896.— João Pedro, presidente.— Leite 
e Oiticica, relator.— Gomes de Castro,—João 
Barhalho.—J. Joaquim de Souza.— Ramiro 
Barcellos,—Leopoldo de Bulhões, 

N. 124 — 1896 

Redacção final do projecto do Senado 
n. 23 de 1896 

O Congresso Nacional decreta; 

tp a'" ^psferidos ao domínio do Estado do Maranhão os seguintes propfios 

tado0-naOS situa<^os na capital do mesmo Es- 
a) o sobrado do largo do Palacio em que 

unnana sua residência e secretaria os presi- 
dentes da ex-provincia e hoje teém os gover- 
nadores do Estado ; 

b) o sobrado, á rua de SanfAnna, onde 
lunccmnava o extincto Tribunal da Relação 
e noje luncciona o Superior Tribunal de Jus- 
uça; 
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c) o sobrado, à rua de S. João e largo do 
mesmo nome, onde funcciona a chefatura de 
polica; 

d) o edificio em construcção no largo do 
Palacio que era destinado á residência epis- 
copal, os terrenos que lhe são contíguos no 
referido largo e os que constituem o quintal 
do mesmo edificio. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 10 de setembro de 
1896.—Gil Goulart.— J. S. Rego Mello. 

Fica sobre a Mesa para ser discutido na 
sessão seguinte, depois de impresso no Diário 
do Congresso. 

E' lido, apoiado e vae a imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos o seguinte 
projecto que se achava sobre a Mesa para 
cumprimento do triduo regimental; 

N. 35 — 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.0 Fica o Governo autorisado a con- 

tractar com um jurisconsnlto brazileiro a re- 
visão do projecto do Codigo Civil, organisado 
pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues, devendo 
apresentar o resultado desse trabalho ao Con- 
gresso Nacional na sessão de 1898 e solici- 
tando para isso a verba necessária. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1896.— 
Justo Chermont. 

ORDEM DO DIA 

Votação em 3:l discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n . 25, de 1896, que 
autorisa ao Governo a modificar o contracco 
existente com a Companhia Estrada de Ferro 
do Norte do Brazil. 

E' posta a votos e approvada, e, sendo 
adoptada, vae ser submettida á sancçâo presi- 
dencial. 

Votação em 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 123, de 1895, que 
organisa o Estado-Maior do Exercito e toma 
outras providencias. 

O Sr*. iPrcsidente — A esta pro- 
posição offereceu a Commissão de Marinha e 
Guerra um substitutivo,com o qual concordou 
a Commissão de Finanças. 

Na fôrma do Regimento, vae-se proceder á 
votação da proposição. 

O Sr. Pires Perreira, (pela ordem) 
requer preferencia, na votação, para o sub- 
stitutivo oferecido nela Commissão de Ma- 
rinha e Guerra. 

Consultado, o Senado concede a prefe- 
rencia. 

Postos a votos, são successivãmente appro- 
vados os artigos do substitutivo. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
e passa para 3a discussão. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) 
requer dispensa de iutersticio para a 3a dis- 
cussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

O Sr. Almeida Barreto (pela 
ordem)— Requeiro verificação da votação, 
tanto mais que este projecto tem de voltar á 
Commissão. 

Vozes — Já foi votada a dispensa de 
interstício. 

Procede-se á verificação e reconhece-se que 
foi concedida a dispensa. 

Votação em 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 31, de 1896, que 
autorisa o Governo a abrir ao Ministério da 
Maánha um credito de 34:000:5:, destinado á 
acquisição de oleos, mechas, chaminés, etc. 
(rubrica 17 do art. 14 da lei n. 360,de30 de 
dezembro de 1896). 

Postos a votos, são successivamente appro- 
vadosos artigos da proposição. 

E' a proposição adoptada e passa para a 
S" discussão. 

Votação em 2a discussão do projecto do Se- 
nado, n 33, de 1896, d-clarando que não é 
applicavel ás companhias de navegação de 
cabotagem, que tinham contracto com o Go- 
verno Federal, anteriormente á lei de 11 de 
novembro de 1892 e durante o tempo dos 
seus contractos, a disposição do Regulamento 
que baixou com o decreto n. 2.3U4, de 1896 
tart. 5' § 2° lettra c), na parte que se refere 
á transferencia da séde das ditas companhias 
para o território da Republica. 

Postos a votos,são successivamente appro- 
va''os os artigos do projecto. 

E' o projecto adoptado e passa para a 3a 

discussão. 

O Sn. Antonio TÍixo,na,(pela ordem) 
requer dispensa de interstício para a 3a dis- 
cussão do projecto. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 
Votação em Ia discussão do projecto do 

Senado, n. 30, de 1896, que transfere desde 
já aos respectivos Estados os próprios nacio- 
naes que serviram de residência aos antigos 
presidentes de provincias. 
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Posto a votos, é approvado e passa para a 
2a discussão, indo antes á Commissão de Fi- 
nanças. 

Votação era 1" discussão do projecto do Se- 
nado, n. 31,de 1896, que prohibe no Brazil a 
nomeação de estrangeiros para cargos públi- 
cos e define as incompatibilidades entre as 
funcções dos tres poderes constituídos. 

Posto a votos, é approvado e passa para a 
2a discussão, indo antes á Commissão de Jus- 
tiça e Legislação. 

Discussão única do parecer da Commissão 
de Justiça e Legislação, n. 104, de 1896, opi- 
nando pela approvação do veto do Prefeito do 
Districto Federal á Resolução do respectivo 
Conselho Municipal, prohibindo que menores 
de 16 annos trabalhem em divertimentos pú- 
blicos de associações, emprezas ou compa- 
nhias dramaticas, eqüestres, etc. 

O Sr. >10010 Barbalho começa 
dizendo que o parecer da Commissão appro- 
vando o vèto do Sr. Prefeito Municipal vem 
subscripto por tres illustres Senadores, ver- 
dadeiros mestres, aos quaes o orador tributa 
o maior respeito. 

Prevalece-se, porém, o orador, para com- 
bater o parecer, do facto de ter-se dedicado 
desde cedo á educação da infancia,já sendo 
o preceptor de seus irmãos, já, mais tarde, 
servindo durante largo tempo de director 
geral da Instrucção Publica em Pernam- 
buco. 

Parece ao orador que o Conselho Municipal 
com muita razão prohibiu que aos meninos 
fossem permittidos trabalhos no palco. 

Semelhante questão pôde ser encarada sob 
múltiplos aspectos: com relação, á própria 
arte dramatica, á educação, á hygiene, á mo- 
ral e, finalmente, sob o ponto de vista jurí- 
dico. 

Quanto á arte dramatica, dirá o orador que 
os trabalhos theatraes ou são escriptos para 
serem representados por homens, ou especial- 
mente para crianças. 

No primeiro caso apparece o disparate, 
pois as crianças não teem capacidade para a 
interpretação verdadeira de certos papeis que 
absolutamente não podem comprehender. 

Uma criança barbada, ou de cabellos bran- 
cos, ou fazendo o papel de pae, não pôde ser 
acceita sinão como uma infantilidade, e isto 
não se compadece com a seriedade da arte. 

O desempenho de papeis em que se encarnam 
as diversas modalidades da alma, como nas 
obras de Schiller e Corneille,quanto ao trium- 
pho da virtude e da honra por entre sacrifl- 
cios e actos de heroísmo, e nas de Shakes- 
peare, Gcethe e Racine, quanto ás paixões hu- 
manas, não pôde caber às crianças. 

Isso é uma verdadeira profanação da arte, 
além de ser uma crueldade. 

E tudo isso, todas essas desvantagens, o em- 
prego desses meios não são, diz o orador, por 
amor á arte, mas tão somente por ganancia, 
pela exploração dos emprezarios, ou pela con- 
descendência dos paes. 

Diz que a representação destinada somen- 
te ás crianças não se pode considerar como 
arte dramatica e sim méra infantilidade. 

Quando as crianças são chamadas para re- 
presentar o que ha de melhor,não passam ellas 
de simples figuras automáticas, motivo por 
que uma companhia infantil bem se pôde 
qualificar de viveiro de papagaios. O orador 
pensa ter demonstrado que não é por amor á 
arte que se deve favorecer os interesses dos 
que fazem das crianças actores e actrizes. 

Encarando a questão sob o ponto de vista 
da instrucção e da educação, servir-se-ha o 
orador de conhecida distincção dos tres gran- 
des ramos da educação—a moral, a intellectual 
e a physica,, mas não se deterá por largo 
tempo e enunciará alguns conceitos apenas 
sobre o assumpto. 

O theatro, diz o orador, é todo elle fingi- 
mento: o palco, o scenario, as decorações, 
não passam de ficções. A imitação é um senti- 
mento natural na humanidade, e na infancia 
esse sentimento desenvolve-se extraordina- 
riamente, o que augmenta o perigo de se 
expor uma criança ao contagio do palco, dos 
camarins e á influencia que necessariamente 
advem da representação de certos persona- 
gens. 

Hoje, diz o orador, as tendências litterarias 
são para o naturalismo, e a educação das 
crianças nada tem a lucrar com o conheci- 
mento de certas scenas. 

Os inconvenientes não são menores, conti- 
nua o orador, quanto á educação intellectual, 
pois o esforço que faz uma criança para apren- 
der os papeis produzirá o desenvolvimento 
intellectual excessivo ; além de que o meni- 
no applicado ao theatro deixa de parte todos 
os outros ensinamentos de utilidade incom- 
paravelmente maior. 

Sob o ponto de vista physico, ninguém con- 
testará a desvantagem que ha em se fazer 
um ente, cujos orgãos se acham em pleno tra- 
balho oe desenvolvimento, respirar a at- 
mosphera pesada e perniciosa das salas de 
espectaculo e das dependências dos theatros 
sempre repletos. 

Passando a tratar da questão sob o ponto 
de vista jurídico, diz que o parecer da Com- 
missão opina pelo vóto por julgar a resolução 
attentatoria da liberdade individual, conse- 
quentemente inconstitucional. Não acha, en- 
tretanto,procedentes as razões adduzidas con- 
tra a competência do Conselho Municipal. 

O art. 72 § 1° diz que ninguém será obri- 
gado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
cousa sinão em virtude de lei; sendo, portan- 
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to, creada urna lei pelo poder competente,não 
ha infracção constitucional. Quanto á escolha 
de profissão, observa que os indivíduos em 
questão não teem a livre manifestação de si 
mesmo, visto dependerem dos seus protecto- 
res naturaes. 

Faz considerações sobre o pátrio poder, 
mostrando as limitações que pôde soffrer. 
Todas as leis que dizem respeito á infância 
devem ter caracter moral. Não são apenas os 
conselhos municipaes que devem ter essa 
preoccupação. O Codigo Criminal inspira-se 
nella quando se oppõe ao vicio, igualmente o 
direito civil funda-se nella impondo-a por lei. 
Accusa-se de socialista a resolução que pre- 
tende amparar a crjança,defendendo-a mesmo 
da exorbitância da acçâo paterna, mas o 
Estado, que é um ser social, pratica constan- 
temente o socialismo, e. si no caso em ques- 
tão pratica o socialismo, pratica o bem. 
Ha leis que regulam o trabalho das crianças 
nas fabricas, prohibiudo que exercitem a sua 
actividade em manipulação do explosivos. 
Qual é o direito que assiste á Municipalidade 
para fazer tal prohibiçâo? 

Combate o nèto com as próprias palavras do 
parecer quando elle se refere ao processo de 
exploração das crianças nos theatros. Ter- 
mina dizendo que os antigos tinham uma 
sentença sabia,que sempre devia ser observa- 
da,que era a de haver o máximo respeito pela 
criança, pela sua fragilidade, pela sua ingi- 
nuidade, pela sua singeleza, pelos perigos a 
que está exposta, e vota contra o veto, que 
é a immolação da innocencia, que ó um veto 
Herodes. 

O Sr. iVíiuiliiio do Amnral -- 
(•) Sr. Presidente, como relator da Com- 
missão cumpre-me fazer algumas considera- 
ções, em sustentação do parecer por ella ela- 
borado e unanimemente assignado. 

O brilhante discurso que acaba de ser pro- 
ferido sobre a matéria, comquanto contenha 
preceitos verdadeiros, idéas que por muitos 
são acceitas, verdadeira moralidade, emflm, 
que deve ser implantada na nossa sociedade 
mais cedo ou mais tarde, não destruiu, en- 
tretanto, de modo algum os fundamentos do 
parecer da Coramissão. 

A Commissão realmente não tem que in- 
dagar si, perante a hygiene, ha conveniên- 
cia de que os menores de 16 annos represen- 
tem ; não tem do indagar si periga a mora- 
lidade nos theatros ou nos circos, si é conve- 
niente ou não que as crianças tomem parte 
em divertimentos públicos. Isto escapa abso- 
lutamente á competência do Congresso. Na 
apreciação do veto proferido sobre uma deli- 

(•) Não foi visto polo orador. 

beração do Conselho Municipal, nós nada 
absolutamente temos que ver com isso, por- 
que são medidas que devem ser tomadas no 
sentido de se impedir o que se tem feito 
actualmente, isto é, que se explorem cri- 
anças, fazendo-as representar, estragando a 
sua saúde, e por meio de operetas produ- 
zindo irritação do larynge, causa de enfer- 
midades gravissimas. fazendo as, além disso, 
encaminhar na escola da immoralidade, que 
convém desde logo ser interrompida ; tudo 
isto é certo; mas ha os poderes públicos, que 
estão incumbidos de velar sobre estas cri- 
anças. que devem realmente viver sob uma 
protecçâo. quando não de seus paes, ao me- 
nos do seu tutor, curador ou juiz de orphãos. 

Ora, Sr. Presidente, a nossa Constituição 
determina nn art. 72 que ninguém poderá 
fazer ou deixar de fazer alguma cousa si 
não em virtude de lei. Diz S. Ex. — mas 
aqui trata-se justamente de fazer uma lei, 
que estabelece uma limitação a esse princi- 
pio, mas limitação que é reconhecida e con- 
sagrada na própria dispi sição constitucio- 
nal. Mas, Sr. Presidente, não é essa a 
questão. A Commissão sabe perfeitamente 
que o art. 72 pode ser limitado em vir- 
tude da sua própria disposição ; porque si 
elle preceitúa que não pôde ninguém ser 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
cousa sinão em virtude de lei, é claro que 
essa lei pôde ser feita no sentido de restrm- 
gir essa própria disposição. 

Sobre isto não ha duvida ; mas o que resta 
saber é si a Municipalidade tem competência 
para legislar como legislou, isto é, si ella 
pôde prohibir que menores de 16 annos 
sejam artistas de theatros ou de circos. 

Sr. Presidente, entre as attribuições con- 
feridas á Municipalidade pela sua lei orgâ- 
nica, não se encontra uma só disposição que 
autorise a Municipalidade a legislar como 
legislou. Ha alli uma disposição que diz que 
á iMunicipalidade compete velar sobre o ser- 
viço dos theatros ; mas velar sobre os ser- 
viços dos theatros não é regular a capaci- 
dade das pessoas que po^em tomar parte nas 
representações, porque este facto está sob a 
competência de autoridades, a quem foram 
conferidas essas attibuições, não só da lei 
Orden. Liv. 1" e 3", como pela própria Con- 
stituição da Republica. 

O art. 72 da Constituição não se refere, 
como disse o illustre Senador que impugnou 
o parecer, simplesmente ás pessoas sut furís, 
isto è, áquellas que se regem por si mesmas; 
refere-se a todas em geral, por isso que, si os 
menores de 16 annos, pelas nossas leis civis, 
não se regem por si mesmos, mas pelas pes- 
soas de seus paes, ou tutores, sob imrae- 
diata jurisdicção do juiz de orphãos, nem por 
isso o artigo contesta o principio de que os 
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menores são capazes de direito. Elles teem o 
direito, que Uies é conferido plenamente,como 
a qualquer maior. 

Apenas ha uma limitação no seu exercício. 
Elles não podem exercitar certo direito, sinão 
com intervenção de seu pae, tutor, curador 
ou cora autorisação do juiz de orphãos. 

E' n^ste caso que está o menor prohibido 
pela lei municipal de representar nos thea- 
tros ou circos eqüestres.' 

A nossa Constituição, no seu art. 83, de- 
terminou que ficassem em vigor todas as 
leis do antigo regimen que não fossem in- 
compatíveis com o novo re-imen. 

Entre estas leis estão as leis civis; está a 
Ordenação citada, livro Io titulo 38 e livro 
1° titulo 104 § ti"; e outras leis promulgadas, 
quer antes do Coverno Provisono, quer pelo 
proprio Governo provisorio, a respeito da 
matéria. 

Pois, senhores, o proprio Governo Provi- 
sorio, tratando de legislar sobre menores, no 
uso das attribuições legislativas de que es- 
tava investido, nunca cogitou de conferir á 
Municipalidade a attribuição de legislar so- 
bre menores. 

Portanto, é manifesto que, tendo o legis- 
lador mandado vigorar as leis que dão a 
attribuição privativa de velar sobre os me- 
nores ao juiz de orphãos, aos tutores, aos 
curadores, que reconhecem, respeitam e aca- 
tam o pátrio poder, não podia absolutamente 
o Congresso, que foi quem fez a lei organica 
da Municipalida le, ter decretado para essa a 
attrib lição de conhecer da capacidade das 
pessoas que devem tomar parte nas repre- 
sentações theatraes. 

Esta matéria compete ao direito civil, e 
como direito civil, pela própria Constituição, 
somente pôde ser legisla^ pelo Congresso 
Nacional. 

Por conseguinte,a Municipalidade não tem 
absolutamente poder para, invadindo uma 
attribuição que compete ao Congresso, pro- 
hibir que menores representem nos theatros; 
quan lo da inconveniência desse facto, ou da 
immoralidade que pôde resultar das repre- 
sentações nos theatros, por parte dos meno- 
res, ha a autoridade competente, encarre- 
gada por leis de conhecer e de velar sobre 
os menores. 

Si os tutores não são sufflcientes, si não 
sabem cumprir com o seu dever e consentem 
que aquelles que estão confiados á sua pro- 
tecçâo representam em theatros onde a es- 
cola é ruim, ao juiz de orphãos compete re- 
mover esses tutores, porque é do seu direito, 
conferido por lei, nomear aquelles que 
saibam cumprir com os seus deveres. 

Si o menor está acompanhado por seu pae, 
este é o único juiz para julgar si ha ou não 
inconveniência em que o seu filho séjaactor. 

O nobre Senador que acaba de impugnar o 
parecer citou exemplos e casos contra os 
quaes ha outros exemplos e outros casos. 

Si, em certas circumstancias. a representa- 
ção nos theatros pôde ser inconveniente para 
menores, em outras pôde ser uma escola de 
moralidade, uma escola de educação. Figu- 
rarei ao nobre Senador um exemplo contra- 
rio daquelle que S. Ex. figurou. 

SupponhaS. Ex. um João Caetano dos 
Santos, uma Sarah Bernhardt, ura Rossi, um 
Emmanuel, um Novelli, artistas de primeira 
ordem, que representam no mundo das artes 
um notável papel, que por toda a parte são 
ac lamados e respeitados. Si algum destes 
tivesse um filho, menor de 16 annos, que ti- 
vesse um grande talento, uma decidida vo- 
cação para o theatro, e si soubesse que esse' 
filho, debaixo de sua inspecção, não teria 
possibilidade de enveredar por um máo ca- 
minho, de estragar a sua escola do morali- 
dade, pergunto eu: haveria alguém que ne- 
ga>se ao pae artista o direito de fazer de seu 
filho um homem de talento, ou que fosse im- 
pedir que elle rt-presentasse no theatro um 
papel diitin-,to, que fosse um dia a admira- 
ção do mundo? Absolutamente não. 

Si porventura houver um pae que seja 
japaz de entregar um filho menor a uma es- 
cola má de theatro, onde a immoralidade es- 
teja em seu auge, onde as representações não 
sejam a verdade da nossa sociedade, mas sim 
a consideração delia pelo seu lado peior, per- 
gunto: não haverá ura remedio para esse 
mal? Ha, e está consagrado na lei. 

Este pae será considerado, pelo juiz de or- 
phãos, como incapaz de administrar a pessoa 
de seu filho; retirar-lhe-ha a tutella, para a 
entregar a quem puder tratar da educação 
do menor. 

Nestas condições, o mal que o nobre Sena- 
dor enxerga é facilmente removido. 

De accordo com S. Ex., eu entendo que to- 
das as providencias devem ser tomadas, no 
sentido de se acautelar a infancia desvalida; 
aquella que não tem por protecção um pae 
honesto, ou por tutores pessoas capazos de 
comprehender a altura da sua missão. 

Estou de accordo com S. Ex.; mas o que 
contesto é que a Municipalidade queira le- 
gislar sobre uma matéria sobre que o direito 
civil já legislou, que já consta das nossas leis 
civis, que foram mandadas vigorar pela pró- 
pria Constituição da Republica. 

Será isso, portanto, estabelecer um con- 
llicto entre a autoridade que deve fazer ex- 
ecutar essas leis civis e a Municipalidade. 

Si escapa á competência da Municipalidade 
legislar sobre factos desta natureza, deixe- 
mos ao Congresso que mais tarde, quando 
julgar conveniente, faça lei nesse sentido. 
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A nós compete exclusivamente legislar so- 
bre o caso, mas nunca consentir que a Muni- 

✓ cipalidade invada attribuições que não lhe 
pertencem para legislar em uma matéria sobre 
que existe legislação civil, que partiu do Po- 
der Legislativo e que não pôde absolutamente 
ser revogada, nem alterada, nem derogada 
pela Municipalidade. 

E' o caso era questão. 
Temos leis que regem .a matéria e, por- 

tanto, a Municipalidade não pôde fazer ou- 
tras leis que as contrariem; tanto mais que o 
principio da liberdade está consagrado na 
nossa Constituição, e essa liberdade só pôde 
ser limitada pela autoridade, reconhecida 
pela própria Constituição como a compotente 
para fazer essa delimitação. 

Portanto, sem me afastar absolutamente 
da opinião do illustre impugnador do parecer 
da Commissâo, porque estou de perfeito ac- 
cordo com S. Ex., considerando a questão 
pelo lado por que S. Ex. a considerou, em 
todo o caso parece-me que essas considerações 
não atacaram absolutamente o parecer da 
Commissâo, o qual continúa de pé, por isso 
que elle se baseia não só na disposição do 
art. 62 da Constituição, no art. 35, em um 
dos seus paragraphos, da própria lei orgânica 
de 20 de setembro de 1892, na Ordenação, no 
livro 1", titulo 38 e no livro Io, titulo 104, 
§ 6o, e nas leis de cujas datas não me recordo- 
mas que veem citadas no parecer, promul, 
gadas e publica Ias pelo Governo Provisorio, 
nas quaes foi reconhecido que não compete 
ás Municipalidades, mas a outro representante 
do poder publico, a tarefa de velar sobre a 
infancia desvalida. 

São estas, Sr. Presidente, as considerações 
que, como relator da Commissâo, julguei do 
meu dever fazer, no sentido de sustemaro 
que por ella foi dito no seu parecer. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr. IVJorues Barros (*) — Sr. 
Presidente, no debaie travado a proposito da 
preferencia a dar-se ou á disposição votada 
pelo Conselho Municipal ou ao veto do Pre- 
feito, acabam de manifestar-se duas opiniõ s, 
ambas muito habilmente desenvolvidas, uma 
contra o veto outra a favor. 

No meu fraco entender acompanho o orador 
que impugnou o veto. 

Lendo a disposição vetada, confesso que 
ella é defeituosa, que tem mais de um de- 
feito. Frohibe. em geral.que as crianças me- 
nores de 10 annos trabalhem em companhias 
dramáticas ou eqüestres. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
Senado V. IV 

Era fundo acho razoável a prohibição, mas 
é preciso convir que ha grande diff-rença 
entre companhias dramaticas e eqüestres. 

Nas companhias eqüestres os espectaculos 
terminam mais ou menos ás 10 horas, ao 
passo que no theatro excedem sempre de 
meia-noite. Nas companhias eqüestres as 
crianças vivem sempre junto de seus paes. 

Mas a razão porque entendo que nas com- 
panhias eque>tres também deve haver pro- 
hibição, é porque nessas companhias obriga- 
se a criança a um desenvolvimento physico 
excessivo. 

Ha, porém, no projecto um defeito muito 
mais grave, ó este — etc. 

Este etc. em uma lei prohibitiva, em uma 
lei penal, é cousa absolutamente inadmis- 
sível, 

O Sr. Tiiomaz Delfino — Tem toda a 
razão. 

O Sr. Moraes Barros — Quanto ao prin- 
cipio, em these, parece-me digno da appro- 
vaçâo do Senado. 

Não preciso accresceníar mais nada ao que 
foi dito e brilhantemente demonstrado pelo 
honrado Senador por Pernambuco. 

Elle fez ver todos os inconvenientes que 
dahi resultam para o physico e para o moral 
das crianças. 

Considerando o physico, bem se vê o pre- 
juízo que pôde baver em passarem crianças 
de 16 annos noites seguidas sem dormir até 
mais de meia-noite, quando a sua natureza 
exige que ás 8 ou 9 horas estejam acom- 
imdadas. 

Pelo lado intellectual, o honrado Senador 
por Pernambuco observou muito sensata- 
mente que no theatro só se desenvolve a me- 
mória das crianças. 

Alli tudo é decorado, e o resultado é que 
desenvolve-se muito a memória, mas com 
prejuizo de outras faculdades. 

Pelo laoo moral, esta profissão é absoluta- 
mente incompativel com a innocencm das cri- 
anças. Aquillo que para o adulto é perfeita- 
mente regular é inconveniente para uma 
criança; desmoralisa, corrompe a sua inno- 
cencia. 

Mesmo em nossos theatros não se repre- 
sentam peças decentes, moralisadas parados 
adultos. A immoralidade das representações 
theatraes tem chegado ao extremo. 

A maior parte das peças theatraes que 
aqui se representam são indecorosas, obsce- 
nas e corruptoras de costumes. 

Quem sabe, Sr. Presidente, si fui um pouco 
exaggerado dizendo a maior parte, mas eu vi 
uma grande turma de crianças no theatro. 
nesta cidade, representando uma peça que 
não era, aliás, das mais livres mas que era 
imprópria para crianças. 

36 
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Isto não é desvirtuar a moralidade e a in- 
nocencia das crianças ? 

Depois, nos theatros, não é só o que se 
passa era scena; ha os bastidores, que são 
aánda mais perigosos do que o scenario. 

Mesmo a honrada Commissão que lavrou o 
parecer reconhece os grandes males que re- 
sultam dessa liberdade concedida ás crianças 
e por isso não preciso mais estender-me a 
este respeito. 

Parece que a ohjecção mais séria que se 
tem levantado é dizer que semelhante dispo- 
sição excede da competência das camaras 
municipaes. 

Primeiro que tudo observarei, senhores, 
que não é fácil estabelecer uma linha divi- 
sória entre a competência legislativa muni- 
cipal, a estadual e a federal. Não vejo o meio 
por onde se distinga perfeitamente qual a 
competência mun cipal, e a que não o é; 
porque não ha limite claro nesta matéria, de 
modo a determinar com precisão qual a de 
exclusiva attribuição federal, estadual ou 
municipal. 

Vemos, por exemplo, camaras municipaes, 
em geral, estabelecendo era posturas dispo- 
sições sobre servidões, e servidões urbanas e 
rústicas; entretanto a servidão é matéria de 
direito civil. 

Vemos camaras municipaes regulando o 
direito de propriedade, e, era certo sentido, 
regulando o uso da propriedade, como pas- 
tagens, criação e exploração de terras lavra- 
dias. Disposições, portanto, regulando o uso 
da propriedade, e ninguém dirá que isto não 
é de perfeita competência municipal... 

O Sr. Gil Goulart — Como as disposições 
regulando a construcção de habitações. 

O Sr. Moraes Barros — E'exacto; tam- 
bém ha as posturas regulando a construcção 
das habitações. Ora,ao uso, 15 direito da pro- 
priedade é matéria de direito civil,e o direito 
civil é da competência da União. 

E si sobre esta matéria, que é de interesse 
geral, podem as caraaríis municipaes re- 
solver perfeitamente, como negar compe- 
tência a um conselho municipal para a dis- 
posição de que se trata, que é puramente 
local, porque é só nas grandes cidades que 
existem empresas theatraes, nas pequenas 
ellas apparecem temporariamente, fazendo 
estações de alguns dias e quando muito de 
mezes ? 

O Sr. Lopes Trovão — Actualmente temos 
aqui uma companhia estrangeira trabalhando 
com crianças. 

O Sr. Moraes Barros—Desde que o inter- 
esso é puramente local, nenhuma objecção 
podia suscitar uma disposição, que vem pro- 
teger interesses muito sagrados e muito 
importantes, physicos e moraes das crianças. 

Diz-se que é contra a Constituição, porque 
segundo esta ninguém é obrigado a fazer,nem 
a deixar de fazer alguma cousa, sinão em 
virtude de lei; mas a isto já respondeu pei1- 
feitamente o honrado Senador por Pernam- 
buco : estamos tratando de fazer a lei, para 
que de ora em deante ninguém seja obrigado 
a fazer sinão aquillo que a lei permittir. 

Este argumento, portanto, pecca pela base, 
é uma verdadeira petição de princípios. 

Accrescentou que a resolução do Conselho 
fere a liberdade profissional garantido pela 
Constituição. 

Mas, pergunto, quando é que a liberdade 
profissional já chegou á iramoralidade ? Dm 
que paiz essa liberdade tem tão grande la- 
titude que não seja limitada pelas regras da 
moral ? 

E essa liberdade profissional é tal que 
isente da lei, que deixe de ser regulamen- 
tada ? Quer ella dizer liberdade absoluta, sem 
estar sujeita a legislação alguma ? Isto é um 
absurdo. 

O Sr. João Barbalho—Assim não ha 
nenhuma. 

O Sr. Moraes Barros—Todas as profis- 
sões. todos os ramos da industria, todos os 
ramos do trabalho, em todos os paizes civí- 
lisados, são regulamentados. 

Existem mesmo entre nós leis relativas á in- 
dustria dos theatros ; e, portanto, apezar da 
liberdade profissional,devemos e podemos le- 
gislar sobre ella. 

Argumentou-se, senhores, com o pátrio 
poder. 

Eu entendo que o pae não tem direito de 
fazer do filho, emquanto menor, um actor. 
Não se diga que a liberdade dos paes a este 
respeito é completa, porque o proprio di- 
reito civil priva do pátrio poder o pae que 
obriga os filhos a seguirem uma profissão 
immoral, ou a praticarem actos immo- 
raes. 

Mas tomos ura exemplo dos mais frisantes 
e dos mais positivos para que não se repita 
o espectaculo de representações por crianças, 
porque esses espectaculos, felizmente, foram 
achar um termo em um magistrado de São 
Paulo, cuja consciência revoltou-se com se- 
melhante facto e tratou de impedil-o. 

Não se repita, portanto, que se vae ferir 
a lei. 

As Ordenações do Reino determinam que 
o juiz nomeie o tutor para os menores sem 
paes, e esse preceito não é atacado por uma 
lei municipal que obriga paes e obriga tu- 
tores. 

A lei que se acha em questão não se afasta 
do que determinam as Ordenações do Reino. 

O honrado Senador por Pernambuco leu, 
senhores, um trecho do parecer da Commis- 
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são, que é a chave de ouro desse tra- 
balho. 

O Sr. João Barbalho—Exactamente. 
O Sr. Moraes Barros—Esse trecho... 
O Sr. João Barbalho—E' a refutação do 

parecer. 
O Sr . Moraes Barros— ... é a refutação 

plena e completa do parecer. 
O Sr. Aquilino do Amaral—Não apoiado. 
O Sr. Moraes Barros—Nem a Commissão 

tinha o direito de escrevel-o... 
O Sr. João Barbalho—Para tirar seme- 

lhante conclusão. 
O Sr. Moraes Barros—. .. porque, desde 

que o escreveu, devia tirar a conseqüência 
lógica, era prohibir aquillo que com cores 
tão vivas descreveu. 

Em conclusão, senhores, era meu fraco en- 
tender, é uma medida de conservação phy- 
sica das crianças, é uma medida de conser- 
vação moral e de respeito á innocencia das 
crianças a sustentação da disposição vetada; 
e é uma medida que não fere disposição al- 
guma, nem do direito civil, nem da Consti- 
tuição da Republica; de modo que penso que 
deve ser sustentada pelo Senado, sendo re- 
jeitado o veto que impediu sua execução. 
[Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Xliomax Oelíàno diz que 
lamenta a falta de competência para discutir 
amplamente e com autoridade matéria de 
tamanha importância. E' homenagem ao hon- 
rado Senador por Pernambuco contestar-lhe 
a argumentação copiosa e tão autorisada. 
Poderia desistir disso perante o discurso do 
honrado e distincto relator da Commissão de 
Legislação e Justiça, aliás. O honrado Sena- 
dor começou o seu discurso mostrando o que 
deveria ser um mestre em um Estado civili- 
sado. E' pena que o professorado não fosse 
constituído com professores como elle. Provou 
demais o honrado Senador por Pernambuco 
quando nos descreveu o theatro moderno; era 
necessário extinguil-o pela lógica, e si o meio 
moralmente é inferior para as crianças, não o 
é também o seio de muitas famílias, a própria 
rua de uma cidade tão grande e povoada tão 
heterogenearaente como a nossa ? 

A arte dramatica tem todos os gráos, desde 
as paixões vehementes até os sentimentos 
mais communs. Racino fez a Ru/ier para ser 
representada por meninas do convento. A 
argumentação do honrado Senador por Per- 
nambuco, atacando o theatro com João Ja- 
cques Rousseau, serviria para impedir a re- 
presentação da Èsther. Sob a educação intel- 
lectual nem tudoé memória. Crianças, desde 
certa idade, vão além desta faculdade, cora- 

prehendera as idéas e sentimentos. Physica- 
mente, no seio da família, em muita fabrica, 
em muita escola mesmo, a educação deixa 
muito a desejar. Si o ar que se respira no 
theatro é máo, carregado de ácido carbônico, 
é máo para todos, actores e espectadores, e 
assim devem ser os theatros prohibidos. 

O poder legislativo municipal não tem 
competência para legislar nesta matéria e 
neste sentido. Os poderes legislativos esta- 
duaes mesmo não o teem. A legislação é de 
direito civil, que cabe ao Congresso Na- 
cional. 

O poder da policia não pôde ser levado tão 
longe, sob pena de confundir-se com o pró- 
prio poder de legislar, e de não achar mais 
limites e restricçôes. 

O pátrio poder é uma instituição de direito 
natural, sanccionada pela legislação civil. 
Não tem a extensão que tinha antigamente, 
é comprehendida hoje como o poder de prote- 
eção, a beneficio da criança e da sociedade. 
Si tem excessos são corrigidos. Entretanto, 
para garantia da familia,a indignidade do pae 
nãodeve ser supposta, suspeitada siquer ; só 
constatada, para ser então reprimida. Fora 
disto é sagrado, como um poder igual, disse-o 
o nobre Senador por Pernambuco, quasi ao 
de Deus. 

A moral e a lei teem, disse Benthan, o 
mesmo centro sem terem o mesmo circulo. 
Tempo virá era que a lei será apenas a moral 
geralmente reconhecida e reverenciada. E' 
tal a ordem do mundo, e a natureza das 
cousas, que é o legislador quem tem de in- 
tervir ainda. 

Póde-se suppor que ha qualquer cousa de 
socialismo nesta lei municipal, disse o hon- 
rado Senador por Pernambuco. Que importa 
isto ? accroscentou, a sociedade tem tanta lei 
deapparenciasocialista ! A Constituiçãobrazi- 
leira é democrática e nas linhas da da America 
do Norte, que contribuiu para dar àquelle 
grande povo toda a sua força e poder: só o 
Estado faz o que os cidadãos exilados ou ven- 
cidos não podem fazer. Eis o grande principio 
da legislação.O poder de policia chamado tem 
limitações e restricçôes cada vez maiores: cer- 
tos usos e certas leis que permanecem são 
vestígios e retalhos de leis e civilisações an- 
tiquadas, que perturbam em vez de garantir 
a sociedade moderna. 

A lei municipal é muito absoluta : vae ao 
ponto de impedir que companhias estrangei- 
ras de crianças representem no Rio de Ja- 
neiro; que companhias de crianças dos Estados 
representem aqui, e eraflm que toda uma 
serie de peças theatraes em que entrem crian- 
ças seja abandonada. 

Ain 'a uma vez se vê a falta que temos de 
ura codigo civil, e como a legislação tendo 
a perturbar-se no paiz. 
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neirode 1897, a immigração offlcial, quer por 
conta da União, quer pela dos Estados ou 
Municípios; 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 45 oe 1893, dispondo sobre os 
propnos nacionaes que não estiverem actual- 
inente occupados por quaesquer repartições 
federaes. 

Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da 
tarde. 

O Brazil é, por natureza e por habifo. paiz 
de xiberda 'e, inimigo de regulamentações d 
outrance, de restricção á liberdade. 

Confiemos no pátrio poder e na intervenção 
judiciosa das autoridades judiciarias, no 
bom senso publico, na honestidade dos costu- 
mes brazileiros. 

Certo, alguma cousa se pôde fazer no sen- 
tido de dar satisfação á lei organica do Dis- 
tricto Federal, dentro da competência da 
Municipalidade. Impedir, por exemplo, espe- 
ctaculus repet.idos, etc. Mas disto a chegar- 
mos á legislação prohibitiva, que o Senado 
aprecia, vae um abyemo. 

De restricções em restricções, preparemos 
uma nação para soffrer os maiores abusos e 
as mais odiosas tyrannias. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Si*. F»i-esiflente — Estando ade- 
antada a hora e achando-se reduzido o nu- 
mero dos Srs. Senadores presentes, fica 
adiada a discussão. 

Designo para ordem do dia da seguinte 
sessão ; 

Discussão da proposição da Gamara dos 
Deputidos. n. 33 de 1896, prorogando a 
actual sessão legislativa até o dia 14 de ou- 
tubro do corrente anno; 

Discussão única do parecer da Coramissão 
de Justiça e Legislação, n. 104 de 1896, opi- 
nando pela approvação do veto do Prefeito do 
Distncto Federal á Resolução do resnectivo 
Conselho Municipal, prohibindo que menores 
de 16 annos trabalhem em divertimentos pú- 
blicos de associações, emprezas ou companhias 
dramaticas, eqüestres, etc. ; 

3a discussão do projecto do Senado n. 14, 
de 1896, incompatibilisando os membros do 
Supremo Tribunal Militar para o ext-reicio 
do outras quaesquer funcções remune- 
radas ; 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 123 de 1895, que reorganisa o 
Estado-Maior do Exercito e toma outras pro- 
videncias. 

3a discussão do projecto do Senado n. 33, 
de 1896. declarando que não é applicavel ás 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, an- 
teriormente á lei de 11 de novembro de 1892 
e durante o tempo dos seus contractos, a dis- 
posição do Regulamento que baixou cora o 
decieton. 2.304. de 1896 (art. 5" § 2" lettra c) 
na parte que se refere á transferencia da 
séde das ditas companhias para o território 
da Republica ; 

^ discussão do projecto do Senado, n. 34 
de 1896, prohibindo, a começar de 1 de ja- 
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Presidência do Sr. J. Catunda (í0 Secre- 
tario) 

SUMMARIO—Abertura da sessão—Leitura e ap- 
provação da acta da sessão anterior — Expe- 
ciente — Pareceres—Discussão e votação da 
redacção final do projecto n. 23, de 1896 — 
Observações do Sr. Presidente sobre o pedido 
de dispensa do Sr. Fernando Lobo e nomeação 
do Sr. Bernardino de Campos para substituil-o 
na Commissão de Finanças—Ordem do dia 
—Discussão e votação da proposição da Gama- 
ra, n. 33, de 1896 — Discussão do parecer, 
n. 104, de 1896—Discurso do Sr. Lopes Trovão 
—Encerramento da discussão e votação do 
parecer— 3a discussão do projecto n. 14, de 
1896—Discursos dos Srs. Coelho Rodrigues 
Costa Azevedo, Gomes de Castro, Severino 
Vieira e Coelho Rodrisues — Apoiaraento da 
emendas—Encerramento da disc issão e vota- 
ção do projecto—3a discussão da proposição 
n. 123, de 1893—Discursos dos Srs. Severino 
Vieira, Leite e Oiticica e Pires Ferreira—En- 
cerramento da discussão e votação da propo- 
sição—3a discussão, encerramento desta e vo- 
tação do projecto n. 33, de 1896—Ia discussão 
do projecto n. 34, de 1896—Discursos do Srs. 
Aquilino do Amaral, Coelho Rodrigues e Ber- 
nardino de Campos—Adiamento da discussão— 
Ordem do dia da seguinte sessão. 

Ao meio-dia .comparecem os Srs. Senadores 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim 
Sarmento, Francisco Machado, CostaAzevedo, 
Antonio Baena, Justo Chermont, Manoel 
Barata, Gomes de Castro, João Pedro, Bene- 
dicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, Coelho 
Rodrigues, João Cordeiro, Almino Affonso, 
Jose Bernardo, Oliveira Galvão, Abdon Mila- 
nez, Almeida Barreto, R"sa e Silva, Joaquim 
Pernambuco, João Baibalho, Rego Mello, 
Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, Rosa 
Júnior, Coelho e Campos, Severino Vieira, 
Virgílio Daraazio, Domingos Vicente, Gil 
Guula-t, Lapér, Lopes Trovão. Thomaz Del- 
nno, Paula e Souza, Moraes Barros, Bernar- 
dino de Campos, Leopoldo de Bulhões, Joa- 
quim de Souza, Caiado, Aquilino dq Amaral, 
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Joaquim Murtinlio, Vicente Machado, Artliur 
Abreu.GustavoRichard, Esteves Júnior,Júlio 
Frota, Ramiro Barcellos e Piniieiro Machado 
(50). 

Deixam de comparecer, com causa partici- 
pada, os Srs. Manoel de Queiroz, Raulino 
Hora, NoftueiraAceioly, João Neiva, Eugênio 
Amorim, E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, 
Fernando Lobo e Generoso Ponce (9) ; e sem 
ella, os Srs. Leandro Maciel, Ruy Barbosa 
e Quintino Boeayuva (3). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a aeta da sessão anterior. 

O Sr. 2.° Secretario, servindo de Io, dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramtra do Vice-Presidente da As- 
semblea Legislativa do Estado de Sergipe, 
expedido de Aracaju, hontem. communicando 
a abertura solemne daquella assembléa. — 
In leirado. 

O Sr. 3.° Secretario, servindo de 2°, lê e 
vão a imprimir, para eutrarem na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

PARECBRES 

N. 125 — 1896 

Voltou á Coramissão de Finanças a propo- 
sição da Gamara dos Deputados, n. Ii4, de 
1895, que autorisa o Governo a abrir ura cre- 
dito até 1.200:000$ para pagamento do que 
for devido á Companhia União Sorocabana e 
Itúana. 

Para deliberar de accordo com a opinião do 
Senado, a Commissão solicitou do Governo, 
pelo Ministério da Industria e Viação, infor- 
mações si aquella Companhia já havia pres- 
tado suas contas e a quanto montava o debito 
do Governo para com ella, já liquidado e re- 
conhecido. 

Em oíflcio de 4 do corrente, o Sr. Ministro 
da Industria prestou essas informações, de- 
clarando que as contas já estão prestadas até 
oPséraestre de 1896 e que verifica-se por 
estas que à dita Companhia cabe recebérdo 
Governo a quantia de 649:644$864, assim dis- 
tribuída pelos aunos anteriores: 

189 0  10:95a$834 
189 1  91:565$076 
1892....... 134:38Ü$674 
189 3  165:823$548 
189 4  246:916$732 

Sommando. 649:644$864 

Cerfa, por esssas informações, de quanto é 
necessário votar pelo rédito contido na pro- 
posição da Gamara dos Depumdos, a Com- 
missão de Finanças propõe quee-sa proposição 
seja approvada com a seguinte emenda: 

Ao art. Io substitua-se pelo seguinte: 
« E' o Poder Executivo autorisado a abrir 

á verba—Exercícios findos—do orçamento vi- 
gente e pelo Ministério da Fazenda, um cre- 
dito supplementar da quantia de 649;644$864 
para pagamento de igual quantia devida por 
garantia de juros, uo período de 1890 a 1894, 
á Companhia União Sorocabana e Itúana, 
concessionária das linhas ferreas de Botucatú 
a Tibagy e de Tatuhy a Itararé. 

Sala das Coramissões, 11 de setembro de 
1896.— João Pedro, Presidente.— João Bar- 
balho. Relator. — Leite e Oiticica.— Leopoldo 
de Bulhões,— Gomes de Castro.— Bernardino 
de Campos.— J. Joaquim de Sousa. 

N. 126-1896 

A' Commissão de Marinha e Guerra do 
Senado foi presente o oííicio n. 124 da Meãa da 
Gamara dos Deputados, datado de 26 de junho 
do corrente anno, devolvendo, por não terem 
merecido o assentimentodaCamara,as emendas 
pelo Senado approvadas ao projecto d iquella 
Gamara, n. 61, de 1892, o qual autorisa o Go- 
veri.o a remover para logar mais conveniente 
o Arsenal de Marinhada Bahia,sem ônus para 
o The.-,ouro Federal e a construir uma mor- 
tona em Matto Grosso. 

As emendas do Senado dão igual faculdade 
ao Governo com relação aos Arsenaes 
desta Cipital e do Estado de Pernam- 
buco, estabelece condições praticas para as 
transferencias; indica as construcções que 
devem ser comprehendidas era os novos esta- 
belecimentos; firma o processo para serem as 
mesmas transferencias realisadas sem ônus, 
Lto é, á custa do producto da cessão, que au- 
torisa, dos terrenos, prédios, e bemfeitorias, 
que, actualmente, fazem parte dos Ar.-enaes, 
salvo as excepções que abre, respeitando ne- 
cessidades e melhoramentos reclamados por 
outros serv;ços públicos, e consigna outra 
providencia tendente a aperíeiçoar o projecto 
da outra Casa. 

Dos papeis presentes á Commissão, não con- 
stam os fundamentos dadeliberação daCamara, 
chja Commissão de Orçamento, aliás, opinou 
pela approvação das emendas do Senado por 
consultaiem melhor aos interesses públicos. 

A Commissão de Marinha é Guerra, abun- 
dando nesta razão, pensa, além de tudo, que 
da approvação das emendas do Senado de- 
penda até a exequibilidade do projecto de lei 
em elaboração. 
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E' esto o seu parecer, que submette ã apre- 
ciação do Senado. 

Sala das Cominissões, 10 de setembro de 
1896.— Pires Ferreira, relator. —Antônio 
Baena.—Almeida Barreto.—Júlio Frota. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a redacção final do projecto do Se- 
nado, n. 23, de 1896, que transfere ao domí- 
nio do Estado do Maranhão diversos propnos, 
situados na Capital do mesmo Estado. 

O Sr. Presidente — O Sr. Sena- 
dor Fernando Lobo em uma das sessões ante- 
riores pediu dispensa de membro da Com- 
missão de Finanças, cargo para que foi no- 
meado pela Mesa e não eleito pelo Senado. 

A este respeito, as praxes estabelecidas 
teem variado ; ora a Mesa julga-se habiljtada 
a dar a dispensa, quando a nomeação foi 
feita por ella, ora tem consultado o Senado a 
respeito. 

Não resta duvida que, quando a nomeação 
é feita pela Senado, só este pôde dar a dis- 
pensa, quando, porém, é feita pela Mesa, 
teem-se seguido processos diversos, como 
acabo de dizer. 

Parece-me mais curial que, tendo sido a 
Mesa quem fez a nomeação, a Mesa tenha 
também o direito do conceder ou não a dis- 
pensa. 

O Sr. Gomes de Castro— Não apoiado. 
O Sr. Presidente — Portanto, seguindo 

os precedentes, concedo a dispensa pedida 
pelo Sr. Senador Fernando Lobo, que allegou 
motivo justo de moléstia, e necessidade de 
retirar-se para o seu Estado, ou de guardar 
o leito ; e nomeio para o substituir o Sr. Se- 
nador Bernardino de Campos. ■w 

ORDEM DO DIA 

Discussão única da proposição da Gamara 
dos Deputados, n. 33, de 1896, que proroga a 
actual sessão legislativa até o dia 14 de outu- 
bro do corrente anno. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate. 

Posta a votos é approvada e vae ser en- 
viada ao Presidente da Republica para a for- 
malidade da publicação. 

Discussão uniea. do parecer da Commissão 
de Justiça e Legislação, n. 104, de 1896, 
opinando pela approvaçâo do veto do Pre- 
feito do Districto Federal á Resolução do 
respectivo Conselho Municipal, prohibindo 
que menores de 16annos trabalhem em diver- 
timentos públicos de associações, emprezas ou 
companhias dramaticas, eqüestres, etc. 

O Sr.Lopes Trovão;—Diz o ora* 
dor que da discussão travada na sessão ante- 
rior resaltou.do choque das opiniões, a neces- 
sidade do amparo da creança que é a genese 
da humanidade. 

Entende o orador que é urgente tratar-se 
do aperfeiçoamento moral dos futuros defen- 
sores da Patria republicana. 

Discutindo a questão sob o ponto de vista 
jurídico, diz que o direito tem soffrido muti- 
lações e ha de solfrer ainda, sobretudo no 
tocante ao assumpto, porque si o pae tem di- 
reito sobre o filho, a sociedade tem direito 
sobre o cidadão. 

Reíore-se ao estado moral da sociedade 
brazileira. 

Entende que é menos pernicioso o trabalho 
era theatros, que a vida em farandulagem. 

Termina dizendo que não se deve ser como 
a estatua de um deus cruento que havia em 
uma das praças de Carthago — estendia os 
braços para receber as creanças que victi- 
mava. 

Façamos o contrario ; estendamos os bra- 
ços ás creanças para amparai as, aconche- 
gando-as ao coração. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encer- 
ra-se a discussão. 

Posta a votos, é approvada a conclusão do 
parecer, assim concebida : 

E', portanto, a Commissão de parecer que 
o veto do Prefeito Municipal seja approvado 
pelo Senado. 

A resolução vae ser devolvida ao Prefeito, 
com a communicação do occorrido. 

3a discussão do projecto do Senado, n. 14, 
de 1896, incompatibilisando os membros do 
Supremo Tribunal Militar para o exercício 
de outras quaesquer funcções remuneradas. 

O Sr. Coellio Hodrlgiies (1) — 
Sr._Presidente, eu considero inútil a dispo- 
sição deste projecto, e por esta razão estou 
di.>posto a votar contra elle. 

Desejava, porém, antes de fazel-o, que a 
honrada Commissão... 

O Sr. Alberto Gonçalves — Não foi á 
Commissão. 

O Sr. Coelho Rodrigues— ...ou queaL 
gum dos membros do nosso exercito ou da 
nossa marinha, que tão distinctos os conta 
no seio do_ Senado, me informasse da razão 
que pôde justificar um projecto especial a 
respeito dos membros do Supremo Tribunal 
Militar. 

O Sr. Costa Azevedo—Peço a palavra. 

(1) Não revisto polo orador. 
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0 Sr. Gomes de Castro — E' prohibir que 
elles possam ter accumulações remuneradas. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Si esta éa razão, 
eu teria de arguir o projecto de incompleto 
e odioso... 

O Sr. Gomes de Castro— Apoiado. 
O Sr. Coelho Rodrigues — ... poi' tratar 

somente dos ministros do Supremo Tribunal 
Militar, quando elles não fazem mais do que 
muitos outros íunccionarios militares e não 
militares, apezrr da disposição expressamente 
probibitiva da Constituição. 

O Sr. Almino Affonso—Não é razão para 
V. Ex. votar contra ; pôde apresentar emen- 
das completando o projecto. 

O Sr. Gomes de Castro—Já não ha a pro- 
hibição expressa da Constituição ? 

O Sr. Coelho Rodrigues— Eu insisto em 
pedir à Commissão ou a qualquer dos ge- 
neraes que teem assento nesta Casa, que me 
informe qual o motivo que pode justificar 
este projecto singular a respeito dos membros 
do Supremo Tribunal Militar. 

Si ha uma disposição da Constituição que 
véda accumulações remuneradas, para que 
um projecto visando uma certa classe de 
íunccionarios públicos, sem tratar de outros 
muitos que se acham nos mesmos casos ? E, 
si ha uma outra razão especial, que não co- 
nheço, isto justfica o pedido de informação 
que acabo de formular ao Senado e que me 
parece será satisfeito pelo honrado Senador 
pelo Amazonas que solicitou a palavra. 

O Sr. Alberto Gonçalves — E é o autor 
do projecto. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Aguardo-me, 
pois, para, depois de S. Ex., desenvolver 
ainda outros pontos relativos ao mesmo 
assumpto. 

O Sr. Almino Affonso—Porque não dizer 
tudo desde já, para que S. Ex. possa tudo 
responder ? 

O Sr. Costa, -A-zievedo (*) Sr. 
Presidente, autor do projecto que se discute 
em 3a discussão, e, forçado pela interpella- 
ção que acaba de fazer o honrado Senador 
pelo Estado do Piauhy, pedi a palavra e ve- 
nho dizer ao Senado porque tomei a resolu- 
ção de lhe offerecer este projecto, para que 
podesse, depois das discussões, ser traduzido 
em lei. 

Conhecendo o que se passava na marinha, 
embora delia afastado, em virtude dos acon- 
tecimentos do dia 15 de novembro de 1889, 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

julguei dever prestar mais um serviço ao 
meu paiz, fazendo com que o Poder Exe- 
cutivo não continue a dar prova de seu des- 
respeito á Constituição, em referencia ao 
serviço que corre pelo Supremo Tribunal 
Militar. 

O Sr. Gomes de Castro—Então, V. Ex. 
espera que o governo, que não respeita a 
Constituição, respeite esta lei ? 

O Sr. Coelho Rodrigues — Perde o seu 
tempo e o seu trabalho. 

O Sr. João Cordeiro — Isto também é de 
mais. 

O Sr. Costa Azevedo— Eu creio, Sr. Pre- 
sidente, que a observação que fez o nobre 
Senador pelo Maranhão não procede tanto 
quanto S. Ex. julga. 

Si fizermos uma lei, tal qual é a offere 
cida pelo projecto, eu, que tenho dado 
demonstrações do meu desagrado pelo modo 
por que o governo se desobriga de seus 
deveres, não levarei minha opposição ao 
ponto de acreditar que elle deixe de a 
observar... 

O Sr. Gomes de Castro—Não é o actual 
governo; tem sido sempre assim. 

O Sr. Costa Azevedo — Não sei si tem 
sido sempre assim. 

Sei apenas que tendo tomado assento como 
representante do Amazonas nesta Casa, dever 
meu era, naquillo de que posso acreditar 
entender, cooperar para o melhor andamento 
do serviço e obediência das leis relativas 
ao serviço militar da marinha. 

O que sei, Sr. Presidente, é a razão pela 
qual apresentei este projecto, e é que a 
Constituição, no seu art. 73, priva a accumu- 
lação de empregos remunerados ; sei que, a 
despeito desta determinação constitucional, 
no Supremo Tribunal Militar ha dous Almi- 
rantes que exercem cumulativamente as 
funcções de ministros daquelle Tribunal, e 
funcções administrativas militares, accumu- 
lando os vencimentos. 

O Sr. Gomes de Castro—Si passar o pro- 
jecto, ha o inconveniente de suppor-se que, 
fóra destes empregos, os outros podem accu- 
mular. 

O Sr . Costa . Azevedo—Pois os nobres Se- 
nadores ampliem, offereçam uma lei geral, 
chamando o Governo ao cumprimento do 
dever. 

O Sr- Gomes de Castro—E' uma duplicata 
de legislação. 

O Sr. Costa Azevedo—O que sei, Sr. Pre- 
sidente, é que mesmo pelo art. 73 da Consti- 
tuição, me parece que são incompatíveis as 
funcções de ministros deste Tribunal, porque 
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são funeções judiciarias, com as funcções ad- 
ministrativas, pois que são funeções de po- 
deres differentes, que a Constituição explicita- 
mente delermina que não possam ter exer- 
cícios cumulativos. 

Mas, Sr, Presidente, o que é digno de re- 
paro, e é por este motivo mesmo que torno- 
me insistente era sustentar o projecto, é que 
não ha razão alguma para que o Governo 
continue a desrespeitar o artigo constitu- 
cional, conservando era commissões adminis- 
trativas dnus Almirantes, que são Ministros 
deste Trihunal, quando ha muitos Almi- 
rantes, offlciaes Generaes da Marinha, intei- 
ramente competentes p ira estas funeções ad- 
ministrativas, e que estão fóra do serviço 
activo, aggravandoo orçimento dasdespezas, 
porque recebera, segundo a lei, o terço dos 
vencimentos que teriam, si em actividade 
estivessem. 

Este mo^o de administrar, Sr. Presidente, 
seguramente demonstra de que o Governo, 
pelo Ministério da Marinha, ao menos, cogita 
muito pouco do interesse, do bom andamento 
do serviço publico, porque não é possível o 
exercício cumulativo destas duas funeções, 
com a perfeita observância dos deveres con- 
traliidos por ellas duas. 

Posso assegurar que não é por demais, 
p^raum Almirante, por exemplo, que tenha 
as funeções de chefe do estado-maior, todo o 
tempo de que elle possa dispor para o bom 
exercício das funeções deste cargo. Entre- 
tanto, o Governo, offendendo o art. 73 da 
Constituiçãn, dá o cargo de Aju iante-General 
a um Ministro do Supremo Tribunal Mi- 
litar. 

Igualmente, não pôde bem desempenhar, 
como não tem bem ''e-empensado as funeções 
de chefe da Cirta Marítima, um Almirante 
que é também Ministro do Supremo Tribunal 
Militar, quando encontra o Governo um dis- 
tinetissimo Almirante, o Sr. Júlio Noronha, 
{apoiados), com todos os conhecimentos espe- 
eiaes para o om desempenho deste cargo 
de chefe da Carta Marítima, que é uma espe 
cialfade sua. 

Para Ajudante-General, o Governo tom tam- 
bém offlciaes distinctos : o Sr. Carlos No- 
ronha, o Sr. Almirante Duarte, e tantos 
outros, que estão vencendo o terço das grati- 
ficações como si estivessem em serviço activo, 
estando em suas casas, contra a vontade pró- 
pria, porque elles querem servir e são dignos 
de toda a consideração. 

Não vejo em que o projecto possa, como 
diz o honrado Senador pelo Piauhy, ser con- 
siderado de algum modo odioso para a Ma- 
rinha ou para o Exercito: este projecto vem 
somente estabelecer a regra para" o serviço 
militar. 

Si ha funccionarios civis que accumnlam o 
exerc eio de funeções remuneradas, faça-se 
ura outro projecto ; creio, porém, que seria 
melhor ura projecto geral para os funccio- 
narios públicos. 

O Sr. Gomes de Castro — Repetindo o 
artigo da Constituição ? ! 

O Sr. Coelho Rodrigues — Emquanto não 
vier um aviso do Ministro da Fazenda man- 
dando cumprir a lei das leis, ella não terá 
cumprimento. 

O Sr. Costa Azevedo — Desde que não for 
chamado o Governo á responsabilidade... 

O Sr. Coelho Rodrigues — Ahi é que pega 
o carro. 

O Sr. Costa Azevedo — ... desde que a 
Gamara dos Deputados, principalmente nos 
últimos tempos do mandato, não toma a si 
chamar o Governo ao cumprimento do dever, 
como reparar que um simples Senador apre- 
sente um projecto que respeita a Consti- 
tuição, que traz uma melhoria do serviço 
militar, que traz economia, que vae fazer 
mesmo com que o Governo preste attenção a 
offlciaes Generaes que estão lançados ao lado, 
sem que o Governo possa justificar a razão 
duto ? 

E o Governo não pode justificar isto dizendo 
que não ha logares,p.iis logares ha, tanto que 
o governo faz um mesmo Almirante accumu- 
lar dous cargos, que podem e devem ser exer- 
cidos por differeiues generaes. 

Não sei, pois, Sr. Presidente, como o hon- 
rado Senador pelo Piauhy pôde encarar este 
projecto como odioso á classe militar. 

Nada tem de odioso este projecto, que res- 
peita a Constituição e dá segui amente uma 
p^ova de que se quer garantir aos offlciaes 
que se achan menos bem garantidos pelo 
aetual governo os direitos que teera ao exer- 
cício de empregos dos quaes estam afastados 
sem razão alguma. 

Si est is observações não demovem o hon- 
rado Senador de seu proposito de votar con- 
tra o projecto, si ellas não são suíficientes 
par i fazer com que o Senado deixe passar em 
3' discussão este projecto, julgo que corre ao 
nobre Senador o dever de apresentar um 
projecto, que possa abranger to^os os casos; 
mas_ que o faça de modo que passe nesta 
sessão, porque é essencial que não continue a 
ser desrespeitado o artigo constitucional e e 
essencial que se leve ao Supremo Tribunal 
Militar melhor orientação para o cumpri- 
mento do seu dever. 

Um Sr. Senador dá um aparte. 
O Sr. Costa Azevedo—Eu não sei, não fiz o 

calculo, mas consta-me que, pelo menos, um 
desses offlciaes, no exercido cumulativo re- 
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munerado de dons cargos recebe approxima- 
damente 30:000$ por armo. 

O Sr. Gomes de Castro—O projecto ó peri- 
goso. 

O Sr. João Cordeiro—E' perigoso para as 
algibciras de alguns. 

O Sr Gomes de Castro—E perigoso para a 
Constitução: 

O Sr. Costa Azevedo—Eu não o apresentei 
no sentido, em que parece querer tomal-o o 
honrado Senador pelo Maranhão. Eu o apre- 
sentei menos para fazer opposição ao Governo 
do que no interesse do serviço. Eu não 
o apresentei cogitando especialmente da 
Constitução, não obstante basear-se na dou- 
trina Constitucional; eu o apresentei com 
dous flns, trazer um melhor serviço ao Supre- 
mo Tribunal Militar, e ao serviço dous car- 
gos que estão accumulados por dois dos mem- 
bros desse Tribunal, offlciaes generaes da 
Armada; e mais ainda como uma medida pro- 
tectora dos almirantes, que estão afastados 
do serviço sem razão alguma, e muito mais 
competentes para um dos cargos accumula- 
dos, qual o de director da Carta Maritima. 
Citei o nome do Almirante Júlio de Noronha. 
Esse serviço é uma especialidade sua; elle ó 
um matheraathico, um hydrographo compe- 
tente; e, entretanto, esse serviço está a cargo 
de um offlcial, aliás muito distincto, mas a 
quem falta o conhecimento dessas matérias. 

Porque procede assim o governo? No inte- 
resse do serviço? Não, porque o serviço da- 
quella rapartição não pôde ser melhor diri- 
gido pelo actual director, do que seria por 
esse illustre almirante, pois esse serviço é 
uma especialidade da sua competência, pois 
S. Ex. tem publicado obras relativas a traba- 
lhos hydrographicos sob o ponto de vista 
pratico e scientiftco, e já desempenhou com 
muita efflciencia trabalhos que se referem ao 
mesmo serviço. E' seguramente o oíllcial de 
mais competência para essa comissão, e, 
entretanto, está lançado á margem sem que 
pela escolha de outro que foi nomeado, se 
tenha tido vantagem alguna. O Thesouro é 
aggravado nas despezas, porque além da 
accumulação dus vencimentos,oSr. Almirante 
Júlio de Noronha, por estar fóra do serviço 
contra a sua vontade, recebe segundo a lei o 
terço da gratificação, corno si estivesse com- 
mandando uma divisão naval. 

Sr. Presidente, não desenvolvo mais o 
assumpto. Desejei somente consignar que o 
que me levou a apresentar o projecto não foi 
um fim de opposição ao governo; mas simples- 
mente melhorar o serviço, e ao mesmo tempo 
proteger aquelles generaes, que estão fóra 
do serviço, por causa destas accumulações. 
Já vê o honrado Senador pelo Pianhy que 

Senado V. IV 

este projecto não pôde ser encarado como pro- 
jecto com caracter de odiosidade. 

O Sr Júlio Frota—Odiosidade é fazer com 
que se não empregue a competência de um 
ou de outro almirante. 

O Sr.Costa Azevedo—Levei em mira respei- 
tar os direitos de todos, e, ao mesmo tempo, 
fazer uma economia importante; accrescendo 
a tudo isto que o projecto está inteiramente 
dentro das formulas constitucionaes. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Gomes do Castro (•)— 
Sr. Presidente, quando faliava o honrado 
Senador pelo Amazonas, eu dei um aparte, 
que me obriga a vir offerecer uma explica- 
ção, que será também a justificação do voto 
que terei de dar contra o projecto. 

A Constituição dispõe de modo absoluto, e 
nos termos os mais positivos, que é prohi- 
bida a accumulação do empregos remune- 
rados . 

O nobre Senador autor do projecto, na me- 
dida que propõe á consideração do Senado, 
declara que não podem accuraular os mem- 
bros do Supremo Tribunal Militar. E", por 
conseqüência, o mesmo principio estabelecido 
na Constituição, mas restricto a essa classe 
de funccionarios. 

Eu disse que era perigoso o projecto, por- 
que podia justificar uma intelligencia à con- 
trario sensu, de que era permittida a ac- 
cumulação a outros funccionarios. 

Não creio que fosse lógica a conclusão; 
mas o projecto autorisa-a. Não acho con- 
veniente estarmos a duplicar a nossa legis- 
lação. 

Estabelecer em um projecto, em relação a 
uma certa classe de funccionarios, o mesmo 
preceito que a Constituição estabelece em 
termos geraes e absolutos, me parece uma 
causa pouco prudente ; pelo menos, não vejo 
necessidade disso. 

O nobre Senador aflirmou que o Governo 
não se tem importado com o texto constitu- 
cional. Parece, Sr. Presidente, si a nossa 
primeira lei não merece, no conceito de S.Ex., 
o respeito por parte do Governo... 

O Sr. Severino Vieira — Nesse ponto, a 
accusação é injusta. 

O Sr. Gomes de Castro — Accusação de 
quem ? 

O Sr. Severino Vieira — De quem quer 
que seja. 

O Sr. Gomes de Castro—Perdoe-me V.Ex. 
O nobre Senador pelo Amazonas declarou 

(•) Esto discurso não foi revisto pelo orador. 
3? 
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que a Constituição prohibe a aceumulação 
de emprego, e disse que, não obstante essa 
prohibição, que è absoluta e em termos ge- 
raes, o honrado Ministro da Marinha con- 
tinua. .. 

O Sr. Severino Vieira—A culpa não é do 
Ministro da Marinha. 

O Sr. Gomes de Castro—Mas eu não^estou 
dizendo que a culpa é delle. Já vejo que 
tenho necessidade de repetir. Eu digo ao no- 
bre Senador pela Bahia que o_illustre autor 
do projecto afflrmou que, não obstante o 
texto constitucional, o Sr. Ministro da Ma- 
rinha continúa a permittir, o que é illegal e 
inconveniente (na opinião do honrado Sena- 
dor pelo Amazonas), continúa a permittir a 
aceumulação de íuncções contradictorias, 
repugnantes entre si, como as funcções admi- 
nistrativas de empregos da marinha, e as 
funcções judiciaes de membros da alta judi- 
catura da mesma Marinha e do Exercito. 

O Sr. João Cordeiro dá um aparte. 
O Sr. Gomes de Castro — O honrado Se- 

nador pelo Ceará diz que ninguém pôde con- 
testar isso ; entretanto, o honrado Senador 
sabe que a verdade é esta ; a aceumulação 
dá-se. 

O Sr. Leite e Oiticica —Agora, é V. Ex. 
quem está dizendo. 

O Sr. Gomes de Castro—Quando eu quero 
iniciar uma accusação, faço-o por minha 
conta e risco. 

Eu apenas repito o que o nobre senador 
por Amazonas disse na defesa do seu projecto. 
Mas o que é verdade, e eu afflrmo, si ainda 
fosse preciso uma affirmação, um facto pu- 
blico, notorio, constando dewdocumentos e 
folhas do Thesouro.que é,em ultima analyse, 
quem paga o pato; o que é verdade éque, 
realmente, se dão essas accumulações. Este 
projecto vem para irapedil-as ? Digo eu:—A 
Constituição impede-as, proscreve-as, não as 
aeceita. 

Este projecto será mais feliz do que foi a 
Constituição ? Si for, o principio que se esta- 
beleceu é o de que só é prohibida a aceumu- 
lação naquella classe de funccionarios, e não 
nas outras. 

Quando eu dizia esta verdade, que é de 
primeira intuição, o nobre senador pela Ba- 
hia disse-me:—O Congresso é que tem a cul- 
pa.—Ora, eu creio que assim é. 

O Congresso quasi sempre ó que tem 
culpa. 

A culpa do Congresso, segundo ouço dizer, 
foi a votação que abriu uma excepção. 

0 Sr. Severino Vieira—Mais de uma. 
O Sr. Ramiro Barcellos— Muitíssimas. 

O Sr. Gomes de Castro—Os nobres sena- 
dores, pórem, entendem que agora o meio 
está em desdobrar. 

Quanto a mim, não votei lei nenhuma 
nesse sentido, porque, depois que tenho a 
honra de ter assento nesta Casa—ainda não 
vi nenhuma disposição dessas votada. 

O Sr. Severino Vieira— A lei é de 1892. 
O Sr. Gomes de Castro — E eu vim em 

1894; portanto, podia dizer, como o cordeiro, 
que ainda não era nascido. 

Mas, os nobres senadores entendem que é 
bom modo de legislar seguir agora o ca- 
minho contrario. Como se legislou estabe- 
lecendo excepções ao principio absoluto da 
Constituição, que prohibe as accumulações,os 
nobres senadores entendem que devemos agora 
estabelecer novas excepções, prohibindo as 
accumulações desses e daquelles funcciona- 
rios. 

Parece-me que isso é um meio de confirmar 
essas excepções odiosas, e de permittir tantas 
quantas accumulações se quizer. 

Por isso, não me parece bem esse modo de 
legislar, e, portanto, votarei contra o pro- 
jecto. 

Senhores, nesta liquidação de culpas o Con- 
gresso nunca pôde ser innocente, porque ao 
menos, ainda quando elle não tivesse feito 
essasleis de excepção,e a Constituição,tivesse 
sido violada, elle sempre tem a culpa de 
não procurar a repressão constitucional 
desses abusos. 

Nunca é, porém, tarde para se emendar a 
mão. Em vez de estarmos legislando deste 
modo, que é uma maneira indirecta de justi- 
ficar essas accumulações, era melhor revogar 
essas leis. 

O Sr. Severino Vieira — Ella já está in- 
cidentemente revogada. 

0 Sr. Gomes de Castro — Portanto, eu con- 
vidarei o nobre Senador por Amazonas a sub- 
stituir o seu projecto por um outro, revo- 
gando todas essas leis que abrem excepção ao 
principio geral, absoluto e excellente, consa- 
grado na Constituição da Republica, prohi- 
bindo absolutamente toda e qualquer ac- 
eumulação. 

O Sr. Costa Azevedo — Estou de perfeito 
accordo, e creio que será apresentada uma 
emenda neste sentido. 

O Sr. Gomes_de Castro — Eu disse que 
nesta, liquidação de responsabilidades não é 
bom isentar de culpa paraosque accumulam. 

0 nobre Senador por Amazonas, quando fal- 
lou de um oíflcial de marinha, habilissimo 
em trabalhos de hydrographia e não sei que 
mais, que tinha sido arredado de um logar, 
em que o serviço publico lucraria muito com 
a sua presença, para esse logar ser dado a 
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outro almirante, S. Ex, disse;— E' muito di- 
gno, mas não conhece a matéria.— Ora, eu 
digo que elle incorre em censura, xisto que 
acceitou um logar para o qual não está habi- 
litado. 

O Sr. Pires Ferreira — São modos de 
ver de S. Ex. O Sr. Coelho Netto é um offl- 
cial muito habilitado. 

O Sr. Gomes de Castro—Não faço minhas 
as palavras do nobre Senador pelo Amazonas, 
porque S. Ex. não precisa da minha confir- 
mação; mas, na verdade, si o official é muito 
digno, porque acceitou elle o logar ? Seria 
pelo principio de obediência militar ? Si foi, 
realmente folgo de ver um exemplo de disci- 
plina tão edificante ! (Muito bem. Risos.) Nos 
tempos que correm,não é caso para se deixar 
de louvar ! (Eisíw.) Entretanto, acho que o 
nobre Senador foi injusto, eque o Almirante, 
a quem S. Ex. se referiu, é muito capaz de 
exercer o cargo ; si não fosse, nem o accei- 
tava, nem o Governo o nomeava; porque 
nestas funeções supremas, que interessam 
tão de perto o serviço publico, não ha go- 
verno que prefira os ineptos, deixando de 
parte homens tão considerados e tão dignos. 

O Sr. Costa Azevedo—Y. Ex. pensa que o 
Governo tem sempre pessoas da estatura de 
V. Ex. 

O Sr. Gomes de Castro— Alfirmo que no 
Governo ha pessoas muito mais habilitadas 
do que eu. Isto é uma questão de apreciação. 

Si o Ministro nomeou aquelle oílicial, desde 
já afflrmo que elle é capaz. 

Não tenho relações com o Ministro da Ma- 
rinha, mal o conheço; nunca troquei com 
S.Ex. uma palavra; mas,dóe-me quando vejo 
accusal-o por qualquer facto. 

Curvo-me sempre reverente perante aquel- 
les que já derramaram o seu sangue, não 
como figura de rhetorica, mas realmente, em 
defesa da Patria. 

Vejo aquelle mutilado das nossas guerras, 
atravessando as ruas desta cidade, cercado 
sempre da maior estima e veneração do povo, 
e parece-me impossível que um homem na- 
quella idade, onerado de serviços, coberto da 
aífeição e respeito dos seus concidadãos, suba 
á altura de Ministro da Marinha, para dar 
expansão ás suas affeições particulares, com 
sacrificio do serviço publico. Acho que elle 
não faria isso. 

Portanto, peço muito respeitosamente ao 
nobre Senador por Amazonas que reforme seu 
juizo neste ponto. 

O almirante,que accumula as duas funeções, 
é tão capaz de ser juiz como hydrographo. 

Do contrario, não acceitava o cargo, nem o 
Ministro o nomeava. 

Como meio de acabar com estas aecumu- 
lações, que, realmente, envergonham, porque 
contrariam o texto expresso da Constituição, 
em uma das suas melhores disposições, em 
vez de seguir o caminho que se quer, o ver- 
dadeiro meio consiste em revogar essas leis 
de excepção, e tornar obrigatória a execução 
da Constituição, negando verba quando no 
orçamento encontrarmos accumulações. 

O Sr. Severino Vieira — A verba não se 
pode negar, porque o serviço è preciso. 

O Sr. Gomes de Castro — Mas quando o 
serviço é feito pelo mesmo indivíduo... 

O Sr. Júlio Frota—0 orçamento não desi- 
gna nomes. 

O Sr. Gomes de Castro—Si os nobres Se- 
nadores não acham bom este meio, então o 
melhor expediente é revogar as taes leis de 
excepção. 

Votarei por qualquer medida, que, neste 
sentido, se apresente. 

O Sr. Ramiro Barcellos dá um aparte. 
O Sr. Gomes de Castro — Eu não posso 

apresentai-a por um motivo muito explicá- 
vel, que dispensa qualquer outro; é que não 
conheço todas as leis. 

O nobro Senador pela Bahia já me disse que 
ha uma. 

O Sr. Severino Vieira— São duas pelo 
menos. 

O Sr. Gomes de Castro—Eu sabia de uma, 
por ouvir dizer ; mas o nobre Senador pela 
Bahia diz que são pelo menos duas. 

Portanto, S. Ex. fará a emenda e eu vota- 
rei por ella. 

O Sr. Severino "Vieira (1)—Sr. 
Presidente, venho á tribuna unicamente dar 
explicação de um aparte cora que, contando 
com a benevolência do illustre Senador pelo 
Maranhão, me animei a interromper as suas 
judiciosas considerações. Antes, porém, de o 
fazer, devo assegurar ao honrado Senador 
quo estou perfeitamente de accordo com as 
idéias emittidas por S. Ex. e que qualquer 
emenda no sentido de declarar revogadas as 
disposições anteriores, que permittem, ou 
realmente interpretadas ou sopliismadas, 
estes abusos, obterão o meu voto e o meu 
humilde apoio. 

Disse, Sr. Presidente, tratando da questão 
de accumulação de otRciaes de alta patente 
de marinha, que a culpa não era do go- 
verno. 

Com effeito, quem primeiro procurou dar 

(i) Esto discurso não foi re visto pelo orador. 
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má interpretação ao art. constitucional foi 
o Congresso Nacional. 

O Sr. Almino Affonso — E o chefe do 
Poder Executivo, porque sanccionou uma lei 
inconstitucional. 

O Sr. Severino Vieira—Vou responder ao 
honrado Senador pelo Rio Gran le do Norte. 

A sua accusação não procede,porque as leis 
a que me refiro figuram nas nossas collecçoes, 
tendo o veto do Presidente da Republica e 
foram approvadas pelos dois terços do Con- 
gresso. 

O Sr. Almino Affonso— Nesse caso, elle 
não é responsável. 

O Sr. Severino Vieira — A primeira lei 
que permittiu accumulação remunerada 
entre cargos estaduaes e federaes figura em 
nossas collecçoes, com a data de ^8 de janeiro 
de 92 e estabelece o seguinte: (lê.)... 

Ora, em conseqüência desta lei começou-se 
hoje a permittir aquillo que, em observância 
da Constituição se tinha mandado cessar. 

Por exemplo, professores dos cursos fe- 
deraes accumulavam as funcções de profes- 
sores nos Estados. 

Promulgada a Constituição, mandou-se 
cessar esta accumulação e que estes pro- 
fessores optassem. 

Mas, veio esta lei e elles continuaram a 
accumular. 

O então Presidente da Republica, Marechal 
Deodoro da Fonseca, vetou a lei nos fins da 
sessão de 91 e o Senado approvou-o por dois 
terços, etn 92. „ , 

Vê o honrado Senador que o Poder Exe- 
cutivo não incorre no caso em responsa 
bdulade a^ei ^ é de n_ 44 tf; de 2 de junho 

de 92, estabelece o seguinte (lê.)-. 
Esta primeira disposição, Sr. Presidente 

como se vê, e inteiramente supérflua. 
O art. 2o estabelece, (lê.)'- 
Vê V. Ex. que era, em virtude desta dis- 

posição que o Governo se julgava autonsado 
a fazer as nomeações criticadas pelo nobre 
Senador pelo Amazonas. , Q A 

A lei n. 28 estabelecia, no art. 3», o se- 
guinte (lê.): 

Na sessão do anuo passado, tratan^°"s.e 

aqui de um projecto de lei unicamente desti- 
nado a reduzir a tres mezes o prazo de seis 
para a incompatibilidade dos governado 
dos Estados para o logar de senador federal, 
mandou-se revogar a disposição que acaoei 
de ler. 

O Sr. Costa Azevedo — O que foi da maior 
inconveniência. 

O Sr. Severino Vieira — Indo este pro 
jecto, que foi iniciado no Senado, para' 

Gamara dos Deputados, esta oífereceu uma 
isto é, es- emenda, ampliando a revogação, c, ^ 

tendendo-a do art. 3o a toda a lei n. 28, de 
modo que ella está revogada. 

O Sr. Gomes de Castro — Está. 
O Sr. Severino Vieira —Mas, subsiste a 

lei n. 24, que estabeleceu á disposição da 
Constituição uma serie de excepções, não 
taxativas, mas exempliflcativas, dando logar 
aos abusos que o honrado Senador pelo Ama- 
zonas censurou, levando-os á conta e á res- 
ponsabilidade do governo. 

Vê, portanto, o meu prezado amigo a 
quem pediria licença para me inscrever no 
numero dos seus mais obscuros discípulos... 

O Sr. Gomes de Castro — Já o tomei para 
mestre; na minha escola não entra. (Riso.) 

O Sr. Severino Vieira — ...cora o que 
me lisonjearia muito, que tinha razão quando 
abalancei-me a interromper o criterioso dis- 
curso de S. Ex., dando o aparte a que se 
referiu. 

Sr. Presidente, do que venho de expor 
e depois das considerações luminosíssimas 
adduzidas pelo illustre Senador pelo Mara- 
nhão, evidencia-se a necessidade de providen- 
ciar-se alguma cousa nesta matéria, mas não, 
como faz o projecto, parcialmente, porque 
esté alvitre podia muito bem dar logar, como 
ponderou o nobre Senador a que se quizesse 
argumentar a contrario sensu e se tratasse de 
accnmulações de outras classes para outros 
cargos que não os de ministros do Supremo 
Tribunal Militar. 

Nestas condições, para que a matéria seja 
melhor estudada, requererei que o projecto, 
com as emendas que lhe forem apresentadas, 
no correr da discussão, porque sei que algu- 
mas _vão apparecer, seja remettido á Com- 
missão de Legislação e Justiça para examinar 
o assnmpto e offerecer o melhor alvitre, no 
sentido de indicar o meio de serem corrigidos 
os abusos notados pelos illustres Senadores, 
que tomaram parte no debate. 

O Sr. Coellio Rodrigues (*) — 
Sr. Presidente, a discussão tem mostrado 
que, no fundo, todos os oradores que toma- 
ram parte nella estão deaccordo. A diver- 
gência é sobre a forma e sobre o effeito que 
pôde resultar da medida, nos termos em que 
estàproposta. 

Effectivamente, em these, a doutrina, que 
serviu de base ao projecto do honrado Sena- 
dor pelo Amazonas, é incontestável. Bastava 
que a nossa Constituição tivesse dito que OS 
poderes eram distinctos e independentes e 
que a investidura do cargo de um impedia a 

(•) Este discursa não foi revisto pelo orJidor. 
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investidura do cargo de outro, para se de- 
duzirem todas as conseqüências desses prin- 
cípios simples e evidentes. 

Mas a Constituição não se limitou a isto. 
Depois de ter formulado a these geral, no 
art. 15, da divisão e independência dos pode- 
res, que separou, dando para cada funcção 
um orgão distincto, que não podiam ser sinão 
pessoas differentes, para exercerem outras 
funcções, estabeleceu no art. 79 também, em 
these, que o cidadão investido das funcções 
de um poder, não pod ia exercer as de ou- 
tros. 

Mas não se limitou a isto ainda, e na 
hypothese do cidadão exercer mais de uma 
funcção do mesmo poder, prohibiu, no art.73, 
as accumulações remuneradas. 

De maneira que o principio probibitivo da 
Constituição é absoluto, abrangendo todas as 
hypotheses... 

O Sr. Gomes de Castro—E mais de uma 
vez repetido. 

O Sr. Coelho Rodrigues — ...porque o le- 
gislador conhecia o paiz para o qual legislava 
e sabia que temos uma tendência desgraçada 
para as excepções. Quem percorrer a legisla- 
ção do impcrio, encontrará a maior parte 
delia, de certa época para deante, sobretudo 
consistente em favores individuaes, verda- 
deiros rescriptos. 

Mudou-se o regimen, veio a Republica ; 
parecia que devia iniciar-se uma vida nova, 
não reincidir nos erros do passado, e, por 
conseqüência, acabar-se com esta legislação 
de rescriptos. Mas, si bem me recordo das 
noventa e tantas, ou poucas leis, que foram 
votadas aqui o anno passado, um terço pelo 
menos consiste era leis individuaes. Afflrmo 
de memória, mas me parece que assim é. 

O Sr. Gomes de Castro—Este anno tem 
melhorado muito. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Sim; parece que 
o actual Congresso quer morrer contricto e 
Deus queira que elle se mantenha nesta boa 
disposição, porque uma morte arrependida, 
vale uma vida de virtudes. 

O Sr. Almino AÍTonso — Saiba morrer 
quem viver não soube. 

O Sr. Coelho Rodrigues—0 honrado Sena- 
dor mostra que já foi poeta; e onde foi casa 
sempre fica tapera. 

Mas, como dizia,nós temos a divisão dos po- 
deres, exigindo cada um que suas funcções 
sejam exercidas por orgãos distinctos, e ainda 
mais, a prohibição ao cidadão investido nas 
funcções de um poder de acceitar funcções de 
outro... 

O Sr. Almino Affonso—E seria melhor 
que se dissesse logo, que a acceitação de um 
cargo era a renuncia tacita da outro. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Eu incluo isto na 
minha emenda ao art. 2" do projecto. 

Por conseqüência, repito, todos estamos de 
accordo que é máo o projecto por interessar 
somente a uma classe de funccionarios, 
quando se sabe que existem muitas outras no 
mesmo caso, e, que es«a é a regra geral. 

Para sermos justos e formularmos uma 
medida eíllcaz, venho suggerir a seguinte 
emenda substitutiva,que passo a lêr. (Lê.) 

Eu creio até, que o Sr. Rodrigues Alves fi- 
cará convencido de que desta vez o art. 73 
da Constituição está em vigor, porque S. Ex. 
tem uma jurisprudência especial.entendendo, 
por exemplo, que os apt sentados, antes da 
Constituição,não podem exercer cargos remu- 
nerados depois da Constituição, ainda que 
sejam legislativos, sem perder a aposentado- 
ria, mas que os aposentados depois da Cons- 
tituição, como seu secretario, podem accu- 
mular, porque cêdo começou-se a violar a 
Constituição, e. ella uma vez violada, pôde 
ser violada duas, três ou quatro vezes. 

Creio que essa é a razão de decidir da ju- 
risprudência do Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sr. Gomes de Castro—V.Ex. accrescente 
na emenda : fica revogado o art. 2o, da lei 
n. 44,B,de 2 julho de 1892. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Neste caso, 
onde diz : revogadas todas as disposições em 
contrario,dir-se-ha: revogados o art. 2°,da lei 
n. 44 B e todas as disposições contrarias ao 
art. 73 da Costituição. 

Eram as observações que tinha a fazer,para 
justificar este substitutivo. (Muito bem) 

Vem a Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

O art. Io seja substituído pelo seguinte : 
E' prohibida qualquer accumulaçâo de car- 

gos ou commissões remuneradas, civis ou 
militares da mesma ou de diversa natureza. 

O art. 2o pelo seguinte : 
O cidadão que, depois de exercer um cargo 

ou commissão remunerada,acceitar outro ou 
outra, também remunerada, perderá pelo 
mesmo facto o cargo ou commissão anterior. 

Additivo. 
Art. 3.° Ficão revogados o art. 2o, da lei 

n. 44 B,de 2 de junho de 1892 e mais disposi- 
ções em contrario. 

Sala da sessões, em 11 de setembro de 1896. 
—A. Coelho Rodrigues. 

O Sr. Costa Aze-retlo—Sr. Presi- 
dente,autor do projecto que recebeu o substi- 
tutivo apresentado pelo honrado Senador pelo 
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Piauhy,cumpre-me dizerque acceito este,por- 
que nelle está perfeitamente incluído o meu 
projecto. 

Não me animei a offerecer um projecto ge- 
ral : este torna geral a medida, e, conseguin- 
temente, é muito mais proveitoso para o ser- 
viço publico. 

E' o que tinha a dizer. 
Ninguém mais pedindo a palavra, encer- 

ra-se a discussão. 

O Sr.Moraes Barros(pela ordem) 
—Sr. Presidente, o projecto que estava em 
discussão continha apenas duas linhas, era 
fácil de ser entendido, não obstante ser da 
maior importância. 

Apresenta-se agora, de momento, um sub- 
stitutivo a este projecto, substitutivo tão 
importante como o mesmo projecto, que trata 
de revogar uma lei nova, promulgada em 
1892. 

Quer me parecer que muitos collegas 
meus do Senado estão nas mesmas condições 
em que me acho, isto é, não habilitados para 
votar matéria tão importante. 

Um Sr. Senador—Isto não é mais do que 
a Constituição. 

0 Sr. Moraes Barros — Também a lei de 
1892 foi promulgada depois da Constituição, 
e, entretanto, trata-se de revogar esta lei. 

Parece-me que é medida de prudência, de 
acerto, de critério, adiarmos esta votação 
para que tenhamos algum tempo de meditar 
e dormir sobre o caso. 

Um Sr. Senador — Está encerrada a dis- 
cussão, ha de se votar. 

O Sr . Moraes Barros — Encerrada a dis- 
cussão,não importa que a votação seja adiada 
para amanhã,para dar-nos algum tempo para 
a reflexão e estudo, afim de sabermos como 
votar. (Trocam-se muitos apartes.) 

O Sr. IPresidente — Devo lembrar 
ao nobre Senador que as emendas contendo 
matéria nova, uma vez approvadas em 3a 

discussão, soffrem mais uma discussão. 
Postas a votos, são approvadas as emen- 

das. 
O projecto fica sobre a Mesa, afim de que, 

as emendas, que contêm matéria nova, 
passem por mais uma discussão na ses- 
são seguinte. 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 123 de 1895, que reorganisa o 
Estado Maior do Exercito e toma outras pro- 
videncias. 

Entra em discussão, com o substitutivo ap- 
provado em 2a discussão. 

O Sr. Soverino "Vieirji (*) — 
Sr. Presidente, quer me parecer que a ma- 
téria do projecto em discussão é da maior 
importância; e, como eu preciso de esclareci- 
mentos para votal-o, sendo, aliás, certo que 
elle já passou em 2a discussão, sem impugna- 
ção alguma, venho pedir ao; illustres 
membros da Commissão de Marinha e Guer- 
ra informações sobre diversos pontos. 

Assim que precisaria saber, antes de tudo, 
si o projecto é de ordem a ampliar os qua- 
dros actuaes do Exercito. 

O Sr. Pires Ferreira—Não, senhor. 
0 Sr. Severino Vieira — Nos quadros 

actuaes, ha por exemplo um certo numero de 
coronéis; desejo saber si o projeto não altera 
esse numero. 

O Sr. Júlio Frota—Não,senhor. 
O Sr. Pires Ferreira — E' preciso uma 

lei especial para alterar os quadros. 
O Sr. Severino Vieira—Eu desejava sa- 

ber isto para votar conscienciosamente, posto 
que, para encaminhar o meu voto, eu tivesse 
como critério seguro do seu acerto, o parecer 
de duas Commissões da Casa. 

Mas, Sr. Presjdenle, peço licença ás illus- 
tradas Commissões para fazer um reparo. 
Quando o projecto seja correctissimo na sua 
substancia, tenha grande importância quanto 
aos fins que elle viza, o serviço que procura 
regular, eu acho que a fórina actual não é 
muito consentanea com a até agora seguida 
na nossa Legislação. Aquelles que tiverem 
de se referir, tiverem de citar uma disposi- 
ção_do projecto, quando convertido em lei, 
terão de luctar_ com grandes diíílculdades, 
porque a matéria não está articulada com 
methodo nem com clareza. 

O Sr. Pires Ferreira — Oh ! E' justa- 
mente pelo que prima o projecto. 

0 Sr. Severino Vieira — Vou já tornar 
pratico o ponto da minha impugnação. Sup- 
ponha o nobre Senador que me honra com o 
seu aparte, que eu quero citar a disposição 
que define as attribuições da 2a secção do Es- 
tado-maior; qual é a disposição em que estão 
capituladas essas attribuições ? 

0 Sr. Pires Ferreira—No art. 3°: Es- 
tado-maior , gabinete e suas secções. 

0 Sr. Severino Vieira—E as attribuições 
da Ia secção? Estão incluídas no art. 3°; as 
da 4a secção estão também no art. 3'. Já "se 
ve que este art. 3" é um cêsto que contem 
muita cousa. 

() Este discurso üão foi revisto pelo orador. 
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Eu votaria muito mais satisfeito pelo pro- 
jecto si se procurasse dar-lhe uma outra fôr- 
ma, mas desde que isto não é uma lei que tenha 
de ser manuseada por aquelles que ' fazem 
parte da classe a que pertenço, e o honrado 
Senador pelo Piauhy, que conhece da maté- 
ria, acha que não ha inconveniente algum 
no ponto de vista em que eu aprecio o pro- 
jecto, dou por terminadas as minhas objecções, 
e vou sentar-me, disposto a acompanhar o- 

parecer unanime das illustres commissões. 
0 Sr. Pires Ferreira— O fim principal 

do V. Ex. foi saber se augmentava o numero 
de ofllciaes ; e eu já respondi que não, porque 
ó preciso lei especial para augmontar ou 
restringir os quadros. 

O Sr. Leite e Oiticlca, como re- 
lator da Commissão de Finanças, que emittiu 
parecer sobre o projecto em discussão, toma 
a palavra somente para frisar um ponto, 
sobre o qual pede declaração franca e expon- 
tânea dos honrados Senadores, que fazem 
parte do exercito. 

A Commissão de Finanças consultou o Go- 
verno sobre oassumpto, ouviu o Sr. Ministro 
da Guerra, o qual teve a gentileza de en- 
viar-lhe o seu proprio Secretario para offe- 
recer as informações as mais satisfactorias. 
Acaba de ouvir a palavra autorisada do 
honrado Senador pelo Piauhy, declarando 
que, por virtude desta lei, não serão altera- 
dos os quadros do exercito. Mas, entra em 
duvida sobre saber se os quadros que esta lei 
manda organisar não exigirão maior numero 
de militares do que os que existem no mo- 
mento actual. 

O Congresso Nacional e a Commissão de 
Finanças, é certo, veem nas palavras do Mi- 
nistro da Guerra o compromisso formal de 
que a lei alludida não augmentará a despeza 
publica, mas é necessário prevenir uma se- 
gunda hypothese e essa é que a lei não esta 
beleça logares para serem desempenhado- 
por ofllciaes de patentes superiores e qus 
estes sejam em numero mais elevado do que 
o que está consagrado nos quadros actuaee 
do exercto, s 

E' preciso que o Senado vote com pleno 
conhecimento de causa e que o Corpo Legis- 
lativo não possa ser sorprehendido com um 
novo pedido de augmento dos quadros allu- 
didos e, consequentemente, de maiores des- 
pezas. 

As leis não são votadas para o Governo 
actual, mas para serem executadas pelo po- 
der competente, que não é sempre servido 
pelos mesmos funccionarios. 

A preoccupação do orador não é, pois, des- 
pida de fundamento. 

Teem-se votado leis com a declaração de 
que não augmentam a despeza ; o, entre- 

tanto, na execução dellas tem sido conside- 
rável esse augmento. 

As leis que trazem reformas na organisação 
militar devem ser votadas com muito escru- 
pulo, porque não se sabe, nem se pôde discri- 
minar facilmente a verdadeira despeza, á 
vista da diíferença dos vencimentos dos ofll- 
ciaes, conforme as suas patentes e gratifica- 
ções nos diversos cargos que occupam. 

O orador acceita a declaração que faz em 
aparte o Sr. Júlio Frota, de que a execução 
desta lei não trará augmento de despeza ; e, 
conclue chamando a attenção do Senado para 
essa declaração, que ficará registrada nos 
seus annaes. 

O Sr Pires Ferreira— Sr. Pre- 
sidente, sinto-me incommodado e não tencio- 
nava vir á tribuna. A gentileza, porém, do 
illustre Senador pelas Alagoas me determinou 
a sahir deste proposito, e. venho proferir pou- 
cas palavras, afim de que o Senado fique 
convencido da sinceridade com que informou 
á Commissão de Finanças o secretario da 
guerra, que até hoje tem dado bello exem- 
plo no que diz respeito á distribuição dos 
dinheiros públicos e á manutenção da disci- 
plina do exercito ; e também, para que fique 
convencido do que afllançou a Commissão de 
Marinha e Guerra no parecer que apresentou 
ao Senado. 

Nós declaramos que se trata de reorgani- 
sar os serviços militares sem outras despe- 
zas além das que são votadas annualmente 
pelo Congresso. 

Tratamos de uma lei de reorganisação de 
serviços, que não é uma lei que vae ampliar 
os quadros dos ofllciaes do exercito. Esta lei 
teve em vista, em primeiro logar, fazer com 
que os serviços fiquem organisados de modo 
melhor, na medida do pequeno exercito que 
temos, lançando mão somente dos elementos 
ofllciaes que constam dos quadros actuaes ; 
e, em segundo logar, tendo em attenção as 
diíflculdades financeiras do paiz, procurar 
tanto quanto fosse possível, conseguir essa 
reorganisação sem o augmento de um vin- 
tém nas despezas. 

O honrado Senador pelas Alagoas sahiu 
da tribuna convencido disto, tanto que^reti- 
rou-se pedindo ao Senado a approvação do 
projecto, projecto que redunda em grande 
beneficio para o serviço militar, porque dá a 
cada um dos chefes das repartições mais au- 
tonomia e mais direito á liscalisação ; e foi 
por esta razão que afiiancei e aflirmo que 
haverá economia com a adopção do projecto, 
para " qual peço o voto do Senado. 

Ninguém mais pedindo o palavra, encerra- 
se a discussão. 
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Posto a votos é approvado o substitutivo 
que já o havia sido em 2a discussão. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
e vae ser devolvida à Gamara dos Deputados, 
indo antes á Coraraissão de Redacção. 

S-1 discussão do projecto do Senado, n. 33, 
de 1896, declarando que não é applicavel ás 
companhias de navegação de cabotagem, que 
tinham contracto com o Governo Federal, 
anteriormente à lei de 11 de novembro de 
1892, durante o tempo dos seus contractos, a 
disposição do Regulamento que baixou com o 
decreto n. 2304, de 1896 (art. 5° § 2o, lettrac), 
na parte que se refere á transferencia da séde 
das ditas companhias para o território da 
Republica. 

Entra em discussão, que se encerra sem 
debate'. 

Posto a votos, é approvado, e, sendo ad- 
optado, vae ser enviado á Gamara dos Depu- 
tados, indo antes á Commissão de Redacção. 

1» discussão do projecto do Senado, n. 34, 
de 1896, prohibindo, a começar de 1 de ja- 
neiro de 1897, a immigração offlcial, quer 
por conta da União, quer pela dos Estados ou 
dos Municípios. 

O Sr. inquilino do A.maral 
não pretende combater o projecto, mas sim- 
plesmente expor algumas duvidas, que es- 
pera serão elucidadas pelo nobre Senador 
pelo Piauhy. 

O projecto prohibindo a immigração offl- 
cial estrangeira, comprehende os Estados ; 
mas, à vista do art. 63 da Constituição Fe- 
deral entende o orador que não é acceitavel 
essa disposição por inconstitucional. 

Refere as limitações expressas na lei fun- 
damental em relação aos direitos dos Estados, 
e diz que, não estando prohibida a intro- 
ducção de immigrantes pelos listados, o pro- 
jecto vae ferir um direito reconhecido pela 
Constituição. 

Outro ponto do projecto, que não é accei- 
tavel, é o que prohibe o desembarque dos 
immigrantes que não trouxerem meios de 
subsistência. 

O orador expõe as suas duvidas a respeito 
dessa disposição, lembrando que a pobreza 
não é um vicio, e senta-se declarando que 
espera sejam suas duvidas removidas pelo 
illustre autor do projecto. 

O Sr. Ooellio Rodrigues (•) — 
Sr. Presidente, eu poderia limitar-me a 
contestar o honrado Senador que me prece- 
deu na tribuna, dizendo-lhe que todos os 
males arguidos por elle contra o meu pro- 

(*) Esto discurso nüo foi revisto polo orador. 

jecto seriam sanados por uma ou duas emen- 
das ; e, como na 1;'discussão não se admittem 
emendas, era inopportuna a objecção que elle 
levantou contra o mesmo. 

O Sr, Aqüilino do Amaral — Na Ia dis- 
cussão,trata-se da constitucionalidade, de que 
eu tratei. 

O Sr. Coelho Rodrigues — S. Ex. reco- 
nhece que a immigração offlcial subvencio- 
nada pela União não tem razão de ser : por 
conseqüência, esta idéa do projecto ó accei- 
tavel. 

Na parte relativa aos Estados é que o pro- 
jecto parece peccar, em sua opinião; mas a 
occasião de supprimir-se esta parte, defei- 
tuosa, no entender de S. Ex., não era esta, e 
nem convém sacrificar a idóa-mãe por causa 
deste arcéssorio,que,opportunamente,poderia 
ser supprimido. 

Eu, porém, Sr. Presidente, tenho razões 
mais valiosas do que esta excepção dilatoria 
contra S. Ex. 

A immigração estrangeira offlcial é feita 
por meio de contractos,- quer dos Estados, 
quer da União, contractos que se referem á 
colonisação estrangeira de paizes onde os 
immigrantes teem de ser recrutados, se me 
permiitem a expressão . 

Ora, esta pratica traz necessariamente uma 
relação internacional; relações era que o le- 
gislador constitucional foi tão meticuloso que 
confiou sua iniciativa ao Poder Executivo, 
ficando, porém, os tratados definitivos reser- 
vados ao Corpo Legislativo, tal é o zelo com 
que a Constituição tratou esta matéria, de 
sua natereza melindrosa. 

Por conseqüência, deste principio deduzo 
que, sempre que a immigração offlcial es- 
trangeira se fizer por meio de contractos 
com o Estado, estes contractos podem em sua 
execução trazer perturbações nas relações 
internacionaes, relações que são privativas 
do Governo Central, e não só do Poder Ex- 
ecutivo, mas do Poder Executivo com a flsca- 
lisação do Poder Legislativo. 

Sj o honrado Senador se referisse á coloni- 
sação nacional, inter-estadual, de Estado a 
Estado, eu não teria objecção a oppôr-lhe; 
mas, tratando-se offlcialmente, como o pro- 
jecto trata, da immigração estrangeira, que 
se faz por meio de contractos, que se ex- 
ecutam em paizes estrangeiros e sobre es- 
trangeiros, a respeito dos quaes os seus go- 
vernos continuam a exercer fiscalisação no 
nosso pniz, penso que não cabe na autonomia 
dos Estados continuarem estes contractos sem 
a fiscalisação do Poder Central. 

E, como penso que o Poder Central deve 
evitar toda e qualquer occasião de conflicto 
nas suas relações internacionaes, não só nas 
directas, como até nas indirectas com os Es- 
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tados, penso que não ó exhorbitante da com- 
1 petencia da União vedar a imraigríição offlcial 
estrangeira, quer por conta da União, quer 
por conta dos Estados, e, a fortiori, por conta 
dos municípios. 

■ Depois, »i desço destas considerações geraes 
para as considerações praticas, S. Ex. deve 
convir commigo que esta questão da immi- 
gração estrangeira,entre nós,tocou a um pe- 
ríodo agudo (apoiados), que é preciso encarar 
resolutamente, sem afrouxar. 

No Estado em que S. Ex. reside, asomma 
dos immigrantes, si não pela sua totalidade, 
ao menos pela sua actividade e pela ahsorpção 
que teem exercido na vida econômica da- 
quelle Estado, põe a paz publica em perigo... 
(Não apoiados.) 

O Sr. Bernardino de Campos — Não 
apoiado; peço a palavra. 

O Sr. Coelho Rodrigues—... no momento 
em que se suscitar um conílicto, como não ha 
um mez suscitou-se esse que os honrados se- 
nadores lamentarão que houvesse no mesmo 
Estado. 

Não fazia uma semana que eu tinha vati- 
cinado aqui, para um futuro mais remoto, o 
que se verificou naquelle Estado, com os 
patrícios dos honrados senadores. 

Eu desejava estar em erro ; mas basta re- 
petir a S. Ex. que o cônsul italiano foi pro- 
vadamente o provocante daquelle conílicto, e 
que o Governo ainda não ousou cassar-lhe o 
exequatur ; cedeu a sua posição de queixoso 
para receber queixas do governo italiano. 

O Sr. Aquilino do Amaral — Apezar da 
reclamação do governador do Estado. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Não sabia 
dessa ! Eu vi pelas noticias publicadas nos 
jornaes, que o rapazote que commetteu o 
acto de indisciplina de rasgar um panno que 
tinha as côres italianas, está processado ; 
emquanto que o velho anarchista, respon- 
sável por tudo isto, e cuja responsabilidade é 
aggravada pela sua posição offlcial, apezar de 
todos os meios de prova que o Governo deve 
possuir já em si, ainda não foi nem será 
processado. 

Aproveito a occasião para fazer um outro 
vaticinio sinistro, já que tenho aquio papel de 
Cassandra ; e eu não desejava ser Cassandra, 
pox-que desgraçadamente tenho sido propheta 
de mais, e não desejava mais ver realizadas 
as minhas prophecias. 

(Trooam-se differentes apartes.) 
O que é verdade é que o delegado italiano 

chega aqui e encontra o cônsul criminoso 
não processado, emquanto que o rapazola es- 
tourado está a estas horas sob um processo 
crime. Com que autoridade não vem elle, 

Senado V. IV 

portanto, deante de nós ? Vem com a auto- 
ridade que lhe dá a fraquesa do Governo. 

Não se illudam nesta questão das recla- 
mações italianas. E' preciso não ceder um 
passo, o tempo é cruel para quem deixa ao 
tempo o resolver certas questões. 

Mais dia menos dia, nós havemos de in- 
demnizar a Italia dos prejuízos de Menelick. 

Nestas questões, é sempre terrível o adia- 
mento. Nós precisamos resistir, desde já, o 
sem perda do tempo. E' necessário retirar o 
exequatur daquelle anarchista que ainda está 
no exeicicio de cônsul italiano em S. Paulo. 

O Sr. Paula Souza — Não é isso que está 
em discussão. 

O Sr. Gomes de Castro dá um aparte. 
O Sr. Paula Souza — O Governo véla pelo 

pundonor nacional; tenha V. Ex. a certeza 
disso. 

(Ha outros apartes.) 
O Sr. Coelho Rodrigues — Eu não me re- 

feri aos representantes diplomáticos. O hon- 
rado Senador sabe que o cônsul nãoé repre- 
sentante diplomático. 

O Sr. Gomes de Castro — Nem eu estou 
dirigindo censuras a V. Ex.; digo que o Go- 
verno nunca precisou tanto do apoio do Con- 
gresso Nacional como no momento presente. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Eu não lh'o 
tenho regateado, não só nas questões inter- 
nacionaes, mas mesmo nas internas. 

Eu afflrmo que a questão italiana não pode 
ser resolvida pelo adiamento. 

Esta questão de imraigração precisa de ser 
suspensa 

Os factos estão provando os perigos dos 
erros do passado, e si o errar é proprio dos 
homens, o persistir no erro é dos loucos. 

Mas quanto ao outro ponto a que o honrado 
Senador se referiu,parece que S.Ex.não ligou 
bastante attençâo à 2a parte do projecto, nem 
attendeu ao fim que elle tinha em vista. 

O que foi que o projecto propoz que se pro- 
hibisse ? A vinda de proletários estrangeiros 
sem meios de subsistência. Porque? Nós já 
temos cá muitos indigentes e muitos pobres 
a quem não podemos soccorrer á custa do 
Thesouro. Para que augmentar mais esse 
numero com estrangeiros? O honrado Se- 
nador reside aqui ha 4 mezes; é um homem 
criterioso e amigo de observar o que vê; ha de 
ter passado em certas ruas outr'ora irrepre- 
hensiveis e pacificas, e hoje habitadas por 
uma colonia que não deixa um homem serio 
andar sinâo por meio dellas; ha de ter no- 
tado nos mendigos das estações de bonds 
lingua estrangeira, ou sotaque de língua 
estrangeira. São os effeitos da colonisação 
offlcial, da immigração a tanto por cabeça. 

38 
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Um ou outro immigrante vem trazido por 
meios proprios; mas, no geral, veem todos 
juntos para o Rio de Janeiro; chegam aqui e 
abrem loja. Os mendigos que falam língua 
estrangeira ou com sotaque estrangeiro, não 
vieram de lá á sua custa. 

O Sr. Lopes Trovão—Alguns até vieram 
para aqui para fazer disso uma industria. 
Um conheço eu que veiu propositalmente; 
pediu mesmo dinheiro para vir, pagando 
prêmio. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Pois é isso que 
o projecto quer evitar; é evitar que augmen- 
temos a massa da gente vadia, da gente pe- 
rigosa, da gente ociosa, da gente que não 
tem meios de vida e que vem pesar no 
paiz. 

Ora, VV. Exs. sabem que eu estabeleço 
três condições; primeira, que tenham vindo 
por sua própria conta, o que é indicio de 
que teem alguns meios; segunda, saber ler, 
escrever e contar. Já houve um jornal que 
disse que eu queria que os imrnigrantes ti- 
vessem um curso de humanidades; que vies- 
sem pelo menos bacharéis do Pedro II. 

Não; não é preciso tanto; mas eu não 
quero que se augmente a massa de ignoran- 
tes, que já é muito considerável no nosso 
paiz. Eu não sei si no estrangeiro, e mesmo 
na America, ha outro paiz em que a porpo- 
cionalidade do numero de analphabetos para 
com o numero dos que sabem ler, seja tão 
forte como no nosso paiz. 

0 Sr. Francisco Machado—Na Europa 
ha. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Pôde ser. Eu 
estive em um paiz da Europa, onde a por- 
centagem dos analphabetos era de 1 %• 

A terceira condição que eu estabeleço é 
que tenham um offlcio, uma» profissão que 
lhes possa garantir meios de vida, indepen- 
dentemente de auxilio dos poderes públicos. 

O que o projecto tem em vista é não au- 
gmentar o numero de indivíduos que pesam 
sobre os cofres públicos, ou sobre a caridade 
particular; porque quem não tem o que 
fazer, quem não tom meios de subsistência, 
e não tem uma profissão em que possa em- 
pregar-se para havel-os facilmente, como 
não pôde viver sem satisfazer as suas neces- 
sidades ... 

O Sr. Moraes Barros—Para subsistir em 
nosso paiz basta ter braços. 

O Sr. Coelho Rodrigues—... para satis- 
fazel-as precisa trabalhar, e para trabalhar 
precisa adquirir uma collocação, e emquanto 
não se emprega, ou ha de pedir ou lia de 
furtar; e mendigos ou ladrões são matéria de 
policia, a qual já tem muito que fazer com a 
gente que cá está. 

O Sr. Moraes Barros—Para os mendigos, 
policia. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Mas, ella não 
chega já para os que temos. Para que man- 
dar vir mais ? 

O Sr. Moraes Barros—V. Ex. está de- 
fendendo as idéas jacobinas. 

O Sr. Almino Affonso—O Sr. Glicerio 
dijse o anuo passado que não erajacobino, 
mas é mais do quejacobino. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Não sou insus- 
peito ; elle não me considera jacobino, nem 
me considera ovelha do seu rebanho. 

O Sr. Lopes Trovão—Peço perdão, mas 
o Sr. Glicerio é constantemente atacado 
pelos orgãos jacobinos. 

O Sr. Almino Affonso—Eu disse a V. Ex. 
e ao Senado que elle era chefe dos jaco- 
binos. 

O Sr, Moraes Barros—Jacobino, não. 
O Sr. Almino Affonso—Jacobino, sim. 
O Sr. Severino Vieira—Peço perdão ; o 

Sr. Glicerio não disse que era chefe dos ja- 
cobinos. 

O Sr. Presidente—Attenção! Quem tem 
a palavra é o Sr. Coelho Rodrigues. 

O Sr. Lopes Trovão—E' preciso dizer que 
ao lado do partido jacobino ha o partido ja- 
cobita. 

O Sr. João Cordeiro — Jacobita é a mu- 
lher do Jacobino. 

O Sr. Almino Affonso — E eu si fosse ja- 
cobino erajacobino francez (Risos). 

O Sr. Lopes Trovão — Jacobinos e Jaco- 
bita são os dois partidos que, de facto, exis- 
tem. 

O Sr. Presidente — Attenção ! Peço aos 
nobres senadores que tomem as suas notas 
para falarem depois do orador. Esta dis- 
cussão assim, não pôde continuar .porque,além 
de improflcua, é contra o regimento. (Muito 
bem. Pausa). Tem a palavra o Sr. Coelho Ro- 
drigues. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Sr. Presidente, 
dou parabéns á minha fortuna por essa in- 
terrupção que V. Ex. extranhou natural- 
mente, e com razão, em vista do regimento, 
mas dou parabéns á minha fortuna por- 
que aprendi o que não sabia, e é sempre 
tempo para nós espancarmos a nossa ignorân- 
cia; — morrendo e aprendendo. Fiquei sa- 
bendo que o jacobinismo tem duas nuances. 

O Sr . Lopes Trovão—Não apoiado ; eu 
digo que ha dois partidos que se debatem, os 
jacobinos o os jacobitas. 
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0 Sr. Presidente — Peço ao nobre Se- 
nador que se cinja á matéria em discussão. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Sr. Presidente, 
estes jacobinos e jacobitas podem ser muito 
engrossados pelos immigrantes, cuja probi- 
bição eu proponho. Por isso, a matéria não é 
tão impertinente, tratando-se, de mais a 
mais, da discussão geral do projecto. Eu 
estou provando... 

O Sr. Lopes Trovão — V. Ex. está pro- 
vando que éjacobino e não Jacobita, porque 
ojacobita é o que faz liga com o estran- 
geiro contra a sua própria patria. Isto suc- 
cede na Inglaterra, e a Inglaterra é quem 
fornece os jacobitas. 

O Sr . Presidente — Peço perdão; mas o 
nobre Senador não pode continuar. Quem 
tem a palavra é o Sr. Coelho Rodrigues. 

O Sr. Lopes Trovão—Eu estou dando uma 
definição. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Y. Ex. está pra- 
ticando uma obra de caridade, ensinando a 
quem não sabe. 

Recolhidas as noções úteis dos apartes dos 
nobres Senadores pela Capital Federal e pelo 
Rio Grande do Norte, continuarei as minhas 
considerações, observando que o nobre Sena- 
dor por Matto-Grosso parou a leitura do pro- 
jecto no art. 2", e não viu que o art. 3" exce- 
ptua o iramigrante que venha directamente 
contractado por industriaes, ou por outras 
pessoas que se responsabilisem pela sua collo- 
cação, afim de evitar a massa de mendigos, 
que já de sobejo existem aqui; e também 
exceptua os menores que venham com sous 
pais, ou para a companhia delles. 

O Sr. Justo Chbrmont—V. Ex. exclue os 
pais, e, portanto, os menores não podem vir. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Si elles souberem 
ler o escrever, e estiverem nas condições do 
art. 3" podem trazel-os; e si já estiverem 
aqui, podem mandal-os buscar. 

O Sr. Justo Ciiermont—Mas o projecto fe- 
cha a porta a todos. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Fecha áquelles 
que não tenham meios do subsistência, e que 
ameacem vir pesar sobre os cofres públicos e 
sobre a caridade particular do paiz. Para os 
os outros está aberta a porta. 

No art. 3° accrescente-se mais o se- 
guinte: (Lê). 

O Sr. Gomes de Castro—O projecto quer 
a introducção de braços e de capitães. 

O Sr. Coelho Rodrigues—E não somente 
de braços, sobretudo braços não mendigos. 

O Sr. Almino Affonso — Braços não la- 
drões. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Não digo tanto. 
O Sr. Justo Ciiermont — Todos os con- 

tractos prohibem a introducção de mendigos. 
O Sr. Coelho Rodrigues — Mas não se 

executam. Teem vindo anarchistas, como im- 
migrantes estrangeiros por conta de contra- 
ctos ofilciaes. Estes anarchistas já deram 
logar a uma medida de alta política e de 
saneamento moral; e são objecto, alguns 
delles, de reclamações do Governo italiano 
contra o Governo brazileiro. 

Não será tempo ainda de nós, deante da 
eloqüência dos factos e dos perigos das con- 
seqüências, recuarmos neste triste caminho, 
que já nos tem custado tão caro, já não digo 
somente ao Thesouro, ao qual, de ha seis annos 
para cá, tem custado mais de 71 mil contos, 
mas á nossa dignidade nacional e à nossa 
segurança, que está em perigo ? 

Agora mesmo se annuncia que vem ahi ura 
ministro com intenções pacificas, mas apoiado 
por uma esquadra de guerra de uma nação, 
que ainda ha pouco tempo aqui nos mandou 
um navio de guerra, para apoiar reclama- 
ções semelhantes, mas cuja tripolaç.ão morreu 
quasi toda, apezar de todos os auxílios que o 
nosso governo liberalmente lhe facultou. 
Para voltar ao seu paiz, esse navio careceu 
de gente fornecida pelo governo; e essa gente 
fornecida pelo governo nem por isso foi bem 
tratada, quando regressou ao seu paiz. 

E' assim que se paga a nossa fineza e a 
nossa maneira de tratar os italianos. 

Do principio de janeiro de 1890paracá, a 
União não tinha mais necessidade de gastar 
um real com a colonisação, porque, desde 
fevereiro daquelle anno, ella deixou de ter 
terrenos; e quem não tem terrenos não precisa 
colonizal-os. 

As rendas foram divididas entre os Estados 
e a União. Pois bem, apezár disto os con- 
tractos continuam 6 1/2 annos depois, e teem 
custado á União, que não tem terrenos para 
collocar immigrantes, 71 mil e tantos contos, 
até 30 de junho deste anno. 

Para receber este auxilio indevido e não 
justificado pela Constituição, nem directa 
nem indirectamente, a autonomia dos Esta- 
dos não se sente oífendida ; mas quando se 
quer evitar este estado de cousas, a autono- 
mia dos Estados brada ás armas. 

Não ; nas relações internacionaes não pôde 
deixar de ser respeitada a unidade do nosso 
governo e da nossa nacionalidade. Esta ma- 
téria de immigração estrangeira toca por sua 
natureza, com as relações internacionaes. 
As relações internacionaes não podem ficar à 
mercê dos contractos dos Estados. 

Por conseguinte, esta matéria está com- 
prehendida aa competência da União. 
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Em resumo, o art. Io. do projecto contem 
uma disposição urgente, necessária e oppor- 
tuna, na opinião do nobre Senador que o 
combateu, é a que se refere a suspensão da 
immigração offleial, por conta da União. 

Naquella parte que se refere á immigração 
por conta dos Estados, S. Ex. pretendeu 
defendera autonomia delles. S. Ex., porem, 
não reílectiu que a immigração estrangeira 
affecta as relações internacionaes, a respeito 
das quaes o legislador constituinte foi tão 
meticuloso que, confiando á iniciativa do Pre- 
sidente da Republica, não deixou que nenhum 
tratado tivesse effeito antes de ratificado 
pelo Poder Legislativo. 

Portanto, é matéria de sua natureza re- 
servada à União ; não basta a autonomia dos 
Estados para defendel-a. 

O art. 2o do projecto não fecha a porta a 
immigração espontânea, mas sim ao prole- 
tário, ao mendigo; porque se havemos de 
de nos ocoupar com estrangeiros, occuperao- 
nos antes com os nacionaes, que não .são 
poucos, nem são cuidados. 

O art. 3". salva perfeitamente a immigra- 
ção espontânea e a immigração contraetada 
por pessoas que se encarreguem da collocação 
dos immigrantes estrangeiros que vierem 
proletários. 

Resumindo estas considerações geraes, por- 
que o projeto não admitte, na presente dis- 
cussão, propriamente a sua analyse, eu direi 
que elle não offende a Constituição, nem no 
art. 1, na parte relativa aos Estados, que o 
nobre senador impugnou, em nome da auto- 
nomia d'elles; nem no art, 2, era que impõe 
restricções â immigração estrangeira. 

Não offende também na parte relativa á 
prohibição dos immigrantes proletários ou 
mendigos, porque para solver as necessidades 
da lavoura ha recurso no aTR. 3, e para evi- 
tar que se augmente a massa dos mendigos e 
dos ociosos, si não dos malfeitores,nós não de- 
vemos nos preoccupar com os immigrantes 
estrangeiros. 

Vamos nos servir com a louça de casa; me- 
lhorar o nosso povo, cuja Índole è boa e a 
quem só tem faltado ensino e trabalho obri- 
gatório. 

D'este modo, poderemos satisfazer as nossas 
necessidades, libertando-nos de nações que, 
ou nos exploram ou nos despresam. 

O Si*. Bemartlino de Cam- 
pos» diz que não fatigaria os Senadores era 
hora tão adeantada vindo à tribuna para to- 
mar parte na discussão do projecto, si não 
sentisse necessidade de rebater as investidas 
constantemente feitas pelo venerando e illus- 
tre Senador pelo Piauhy contra o Estado de 
S. Paulo. 

O honrado autor do projecto, interpellado 
pelo illustre Sr. Aquilino do Amaral sobre a 
inconstitucinalidade domesrao projecto,cahiu, 
desde logo, sobre o Estado de S. Paulo, alle- 
gando, como justificativa de seu projecto, as 
commoções graves que se deram ultimamente 
naqueüe Estado. 

O orador aílirraa não ser exacto que se te- 
nham dado em S. Paulo desordens extraor- 
dinárias e nem os factos que se passaram 
podem ser attribuidos á grande colonia ita- 
liana alli existente, que, na sua quasi totali- 
dade, procurou o Governo ou consorciou-se 
com o povo brazileiro, dando assim incontes- 
tável testemunho de reprovação ao acto im- 
prudente do Cônsul da Italia que, collocando- 
se a frente de alguns jornalistas, foi para a 
rua proferir alguns brados contra a nossa 
nacionalidade, o que deu causa a um protesto 
por parte do povo brazileiro. 

a colonia italiana, porém, não teve inter- 
venção no acto do respectivo cônsul e, para 
demonstrar que assim foi, diz o orador, basta 
que os nobres Senadores attendam para a 
facilidade com que a policia de S. Pau- 
lo poude em poucos momentos restabelecer 
a ordem sem empregar a força, o que evi- 
dentemente não succederia se a colonia ita- 
liana si tivesse immiscuido na questão, ampa 
rando o reprovável procedimento do seu 
cônsul. 

E o proprio facto de ter ido pedir agasalho 
para si e sua farailia no Palacio do Governo 
demonstra que o cônsul de Italia achava-se 
isolado. 

Não se pódo, pois, logicamente, estender à 
colonia o procedimento singular do cônsul. 

E uma entrevista publicada, ha dias pela, 
Noticia, desta Capital,com um jornalista ita- 
liano residente em S. Paulo, prova ainda de 
modo patente o que o orador acaba de dizer. 

A colonia italiana de S. Paulo só procura 
entregar-se ás suas occupações, só cuida de 
seus labores e è em extremo obediente ás 
leis do nosso paiz. 

O orador diz que uma vez que se acha na 
tribuna dará as razões por que negará o seu 
voto ao projecto do illustre Senador pelo 
Piauhy. 

Negará por que considera esse projecto inú- 
til e inconstitucional, o que largamente ex- 
plica_ commentando os contractos de immi- 
gração e os textos constitucionaes. 

Termina, dizendo ser profundamente nati- 
vista e republicano, mas que por isso mesmo 
deseja o engrandecimento da nossa Patria,que 
não deve tornar-se a nota dissonante no 
concerto geral das nações que amam o pro- 
gresso e a civilisaçâo. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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O Si*. IVi-osídcTito — Designo para 
ordem do dia da seguinte sessão; 

Discussão da emenda, contendo matéria 
nova, offerecida e approvada em 3a discus- 
são, ao projecto do Senado, n. 14, de 1896, 
incompaticilisando os membros do Supremo 
Tribunal Militar para o exercício de outras 
quaesquer funcções remuneradas ; 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n.' 122, de 1895, que autorisa o 
Governo a abrir o credito supplementar de 
5.522:874$682 á verba—Reposições e resti- 
tuições—art. 7° n. 29, da Lei n. 266, de 24 
de dezembro de 1894, para pagamento da 
divida liquida, proveniente do impostos arre- 
cadados pela União e pertencentes ao Estado 
deS. Paulo, na fôrma da Constituição; 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 7, de 1896, que autorisa o 
governo a abrir, no corrente exercicio, á 
verba alfandega n. 12, do art. 7° da lei de 
30 de dezembro de 1895, um credito da im- 
portância de 7:707$ supplementar áquella 
verba, para occorrer á deficiência da despeza 
com o pessoal das capatazias da Alfandega da 
Victoria, Estado do Espirito Santo; 

2a' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 30, de 1896, que autoirsa o 
governo, a abrir á verba n. 17 do art. 7° da 
lei do orçamento vigente o credito supple- 
mentar de 336;018$428 para supprir a de- 
ficiência da verba no mesmo exercicio ; 

Continuação da Ia discussão do projecto do 
Senado n. 34, de 1896, prohibindo, a começar 
de 1° de janeiro de 1897, a immigração 
ofHcial, quer por conta da União, quer pela 
dos Estados ou Municípios ; 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 45, de 1893, dispondo sobre os 
próprios nacionaes que não estiverem actu- 
almente occupados por quaesquer reparti- 
ções federaes; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 35, 
de 1896, que autorisa o governo a contractar 
com um jurisconsulto brazileiro a revisão do 
projecto do Codigo Civil, organisado pelo 
Dr. AntonioCoelho Rodrigues. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 
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Presidência do Srs. J. Catunda (Io secretario) 
e Manoel Viclorino 

SUMMARIO—Abertura da seseão—Leitura e ap- 
provação da acta da sessão anterior — Expe- 
diente— Parecer — Discurso do Sr. Almino 
Affonso—Ordem do dia—Discussão da emenda 
contendo matéria nova, approvada em 3a 

discussão ao projecto n. 14, de 1896— Dis- 
curso e requerimento do Sr. Bernardino da 
Campos—Observações do Sr. Presidente—Apoia- 
menio e discussão do requerimento do Sr. Ber- 
nardino de Campos — Discurso e emenda do Sr. 
Coelho Rodrigues—Discurso do Sr. Costa Aze- 
vedo—Discurso e emenda do Sr. Pires Ferrei- 
ra—Discursos dos Srs. Bernardino de Campos, 
Costa Azevedo. Bernardino de Campos. Al- 
meida Barreto, Benedicto Leite e Leite e Oiti- 
cica—Observações do Sr. Presidente — Discurso 
do Sr. Pires Ferreira—Encerramento da discus- 
são e votação do requerimen o—Adiamento da 
discussão da emenda—31 discussão da Propo- 
sição da Gamara, 122, de 1895—Discurso e 
emenda do Sr. Coelho Rodrigues — Discursos 
dos Srs. Ramiro Barcellos e Coelho Rodri- 
gues—Adiamento da discussão—Ordem do dia 
da sessão seguinte. 

Ao meio dia abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs. Senadores J. Catunda, Al- 
berto Gonçalves, Joaquim Sarmento, Rau- 
lino Horn, Francisco Machado. Costa 
Azevedo, Antonio Baena, Justo Chermont, 
Gomes de Castro, João Pedro. Benedicto 
Leite, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodri- 
gues. Almino Affonso, José Bernardo, Abdon 
Milanez, Almeida Barreto, Rosa e Silva, 
Joaquim Pernambuco. João Barbalho, Rego 
Mello, Leite e Oiticica, Leandro Maciel, 
Coelho e Campos, Severino Vieira, Virgílio 
Damasio, Domingos Vicente, Gil Goulart, 
Quintino Bocayuva, Lopes Trovão, Thomaz 
Uelflno, Paula e Souza, Moraes Barros, Ber- 
nardino de Campos, Leopoldo de Bulhões, 
Joaquim Souza, Caiado, Aquilino do Amaral, 
Vicente Machado, Arthur Abreu, Esteves 
Júnior, Júlio Frota, Ramiro Barcellos e Pi- 
nheiro Machado (45). 

Deixam de comparecer com cansa par- 
ticipada, os Srs. Manoel de Queiroz, No- 
gueira Accioly, João Cordeiro, João Neiva, 
Eugênio Amorim, E. Wandenkolk, Gonçal- 
ves Chaves, Fernando Lobo, Generoso Ponce 
e Gustavo Richard (10); e sem ella, os Srs. 
Manoel Barata, Oliveira Galvão. Messias de 
Gusmão, Rosa Júnior, Ruy Barbosa, Laper 
e Joaquim Murtinho (7). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 
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O Sr. 2o Secretario, servindo de Io, dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offleio do Io Secretario da Gamara dos 
Deputados, de hontem, communicando que 
a mesma Gamara, em sessão do dia ante- 
rior, manteve por dous terços de votos, todas 
as suas emendas ao projecto do Senado 
reorganisando o Tribunal de Contas, e ás 
quaes o mesmo Senado não deu o seu assen- 
timento.—A' Commissão de Finanças. 

Outro, do mesmo Secretario e de igual 
data.communicando que aquelia Gamara, em 
sessão do dia anterior, adoptou todas as 
emendas do Senado ao projecto da mesma 
Gamara, que fixa as forças de terra para o 
exercício de 1897, menos a que se refere o 
paragrapho único do art. 2" e a que manda 
acerescentar, onde convier, um artigo re- 
gulando o preenchimento dos claros produ- 
zidos no Exercito. — A' Commissão de Ma- 
rinha e Guerra. 

Requerimento em que o voluntário da Pá- 
tria, tenente-coronel Francisco Gonçalves da 
Costa Sobrinho pede que lhe seja pago, desde 
a data de sua promoção (16 de agosto de 
1809) até o presente, o soldo por inteiro que 
lhe é garantido pela IIa parte do decreto de 7 
de janeiro de 1865, abrindo-se para isso o ne- 
cessário credito e continuando d'ora avante, 
igualmente por inteiro, o pagamento do re- 
ferido soldo.—A's Commissões de Marinha e 
Guerrae de Finanças. 

O Sr. 3° Secretario,servindo de 2°,lê e fica 
sobre a Mesa para ser discutido na sessão se- 
guinte, depois de impresso no"Diário do Con- 
gresso, o seguinte 

PARECER 

N. 127 — 1896 

Iledacção final do projecto do Senado, n.33, 
de 1896, que declara não ser applicavel ás 
companhias de navegação de cabotagem que 
tinham contracto com o Governo Federal 
anteriormente á lei de 11 de novembro de 
1892 e durante o tempo dos seus contractos, 
a disposição do Regulamento que baixou com 
o decreto n. 2.304, de 1896 (art. 5° § 2° 
lettra C) na parte que se refere á transfe- 
rencia da séde das ditas companhias para o 
território da Republica: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° A's companhias de navegação de 

costeagem que anteriormente á lei n. 123, 

de 11 de novembro de 1892 tinham contracto 
com o Governo Nacional, não é applicavel, 
durante o tempo desse contracto, a disposi- 
ção do regulamento que baixou com o de- 
creto n. 2.304, de 2 de julho do corrente 
anno (art. 5', § 2", lettra C), na parte rela- 
tiva á transferencia da séde das mesmas 
companhias para o território da Republica. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, em 12 de Setembro 
de 1896. — /. L. Rego Mello. — Gil Gou- 
lart. 

(Comparece o Sr. Presidente). 

O Sr .VImino iVlTonso declara 
que trazia o Diário do Congresso marcado 
para o intuito de rectiflcar um aparte que 
proíenu por occasião da discussão do pro- 
jecto relativo á immigração e procedente do 
nobre Senador do Piauhy. Tendo-o esquecido, 
Iara de_ memória a rectificação pretendida 
para nao demorar o expediente. 

No anno passado, era uma discussão na 
Gamara dos Deputados, o seu illustre leader 
o Sr. General Glicerio disse positivamente 
9ue era jacobino. O orador accresceutou 
iiontem que então não era só jacobino, mas 
chefe de jacobinos. Foi quanto reproduziu 
recentemente no recinto do Senado em o 
aparte a que alludiu, e que não foi fielmente 
traduzido no Diário do Congresso. 

ORDEM DO DIA 

Discussão da emenda contendo matéria 
nova, olferecida e approvada em 3' discussão, 
ao projecto do Senado, n. 14, de 1896, incom- 
patibihsando os membros do Supremo Tribu- 
nal Militar para o exercício de outras quaes- 
quer funcçoes remuneradas. 

Entram em discussão as emendas com os 
artigos do projecto a que se referem. 

O Sr «ernardino de Cam- 
pos — Sr. Presidente, não venho discutir 

«nwfw c Pr°-'octo' mas simplesmente submetter ao Senado um requerimento, no 

qa que 0 ProJecto, que já estava em 
I ' qual foram ofierecidas o approvadas emendas, volte á Commissão re- 

spectiva, para que ella interponha o seu pa- 
recer relativamente a essas emendas. 

„ Sl* Presidente— O art. 133 do 
Regimento diz: 

« Si as emendas adoptadas em 3;' discussão 
contiverem matéria nova, passarão por mais 
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urra discussão na sessão seguinte, com os 
artigos a que se referirem. 

« Nesta discussão não poderão ser oífere- 
cidas outras emendas, salvo de redacção.» 

O Senado poderá apoiar e votar o requeri- 
mento do nobre Senador por S. Paulo, mas 
as emendas, na hypotheso de voltarem á 
coramissão, só podem soffrer modificações de 
redacção, e nada mais. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

REQUERIMENTO 

«Requeiro que o projecto n. 14, de 1896, 
volte, sem prejuízo desta, á Cotnmissão com- 
petente para interpor parecer sobre as emen- 
das apresentadas. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1896.— 
Bernardino de Campos.'» 

O Sr. Coellio itodrij^ues (•) 
— Sr. Presidente, parece-me que o requeri- 
mento do nobr Senador por S. Paulo não 
pôde ter o eíTeii que S. Ex. tevo em vista 
ao offerecel-o ; t quando pudesse ter esse 
eífeito, nem pon so seria justificável, no pé 
em que se acha a questão. 

O Sr. Costa Azevedo — Apoiado. 
O Sr. Coelho Rodrigues.— O projecto de 

que se trata limita-se a paraphrasear, na 
sua disposição principal, outra da Constitui- 
ção Federal. E' matéria clara e evidente. O 
art. 73 da Constituição prohibe as accumu- 
lações remuneradas ; o artigo Io do projecto 
paraphraseia essa disposição ; o art. 2" é 
uma simples saneção da disposição do art. 1", 
e o art. 3o ó uma disposição implícita, que 
podia ser dispensada, sem que por isso 
deixasse de ter eífeito ; porque, votados os 
dous primeiros artigos, ficavam ipso facto 
revogados o art. 2» da lei de 3 de junho de 
1892 o, as demais disposições em contrario. 
Ha mesmo muitos projectos que nãoteem este 
artigo addicional, de fôrma tabelliôa.— Ro- 
vogam-so as disposições em contrario. 

Parece-me, portanto, que não é cousa 
que admitta adiamento, tanto mais que na 
hypotheso, o adiamento não se presta ao fim 
que poderia ter em vista o autor do reque- 
rimento. 

O Sr. Benedicto Leite — A Comraissão 
pôde aconselhar a rejeição ou approvação. 
E' ura estudo que a comraissão vae fazer. 

O Sr. Coelho Rodrigues —V. Ex. acre- 
dita que haja commissão no Senado que 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

aconselhe a rejeição da deducção lógica e 
immediata de um artigo expresso da Consti- 
tuição ? Não faço delia essa idéa. 

O Sr. Benedicto Leite — Diga-me V. Ex. 
si o art. 2" da emenda manda ou não re- 
vogar o artigo da lei de 1892 ? 

O Sr . Coelho Rodrigues — A matéria é 
simples ; não admitte alta indagação, por- 
que é evidente, é manifesto o fim do projecto, 
comforme a constituição de que se deduz ; 
além disto, na hypothese, o parceer da com- 
missão não pôde emendar ; e em terceiro 
logar ha uma questão a saber, e é que a com- 
raissão competente não pôde ser a mesma que 
foi anteriormente. O projecto primitivamente 
referia-se a todos os funccionarios do Su- 
premo Tribunal Militar, e, portanto, foi á 
Coramissão de Marinha e Guerra. Hoje, porém, 
refere-se a todos os funccionarios em geral, 
que estiverem nas mesmas condicções. Ces- 
sou, pois, a competência dessa commissão, e 
será então necessário que o projecto vá á 
Commissão de Legislação e Justiça, ou á de 
Constituição e Poderes, ou a ambas ao mesmo 
tempo. 

Nestas condições, vou requerer que, no 
caso de passar o requerimento do nobre Se- 
nador por S. Paulo, sejam ouvidas, de prefe- 
rencia á Commissão de Marinha e Guerra, a 
Commissão de Legislação e Justiça e a de 
Constituição e Poderes. 

Formularei o meu requerimento neste 
sentido. 

E' lido, apoiado, e posto conjunctamente 
em discussão o seguinte additivo : 

Requeiro que, si passar o requerimento do 
Sr. Bernardino de Campos, seja o projecto 
remettido ás Commissões de Justiça e Legis- 
lação e de Conttituição e Poderes. 

S. R.— Sala das sessões, 12 de setembro 
de 1896.—A, Coelho Rodrigues. 

O Sr. Costa A-scevedo—Sr. Pre- 
sidente, fui hontem muito ingênuo quando 
suppuz que a emenda oíferecida, dando mais 
amplitude ao projecto que tive a ousadia de 
apresentar ao Senado, produziria melhor 
resultado. 

Vejo, porém, pelo requerimento olferecido 
pelo honrado Senador por S. Paulo, que as 
difflculdades para a passagem do projecto 
cresceram e muito. 

O Sr. Pires Ferreira — E com razão. 
Peço a palavra. 

O Sr. Costa Azevedo — Admira o facto. 
Talvez deva ser levada esta rainha ousadia á 
conta de ignorância, porque, realmente não 
posso perceber a necessidade de se ouvirem 
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commissões do Senado relativamente a um ( 
objecto, a uma matéria que todos conhecem, s 

0 Se. Moraes Barros — Eu não conheço. ' 
O Sr. Joaquim Sarmento —Eu conheço. 
O Sr. Almino Affonso —E' um objecto, 

uma matéria cuja moralidade está a entrar 1 

pelos olhos. (Apartes.) 
O Sr. Costa Azevedo — Cabe-me ainda a 

sorpreza de ouvir aos honrados Senadores 
por S. P.iulo declarar tão francamente que 
não conhecem, o que me permittirão dizer, 
difHcilmente será recebida pelos collegas da 
Casa, porque todos sabem que os honrados 
Senadores estão a par de quantas questões 
podem ser aventadas no Senado e que teem 
como fundamento fazer com que a Consti- 
tuição da Republica seja observada. 

O Sr. Moraes Barros — Desculpe V. Ex.; 
com estudo e reflexão ainda erramos, quanto 
mais precipitadamente. 

O Sr. Costa Azevedo — Ha de permittir o 
honrado Senador que continue a suppor de 
que todos devem estar perfeitamente ao facto 
da matéria em discussão. {Diversos apartes.) 

Emquanto somente se referia o projecto a 
membros do Supremo Tribunal Militar eu não 
via embaraços á passagem do projecto e so- 
mente grande desejo de que se o ampliasse. 

O Sr. BenEdicto Leite —Isso é espirito de 
classe da parte de V. Ex. 

O Sr. Costa Azevedo — Pelo contrario, o 
honrado Senador pelo Piauhy disse que era 
uma medida odiosa á que eu apresentava. 

Tive apenas em mira, quando offereci o 
projecto e hontem o disse, dous intuitos: o 
primeiro, fazer com que mell;ormente se en- 
caminhasse o desempenho dos serviços que 
correm pela repartição de marinha, porque é 
impossível exercer cumulativamente bem os 
dous cargos, de Ministro do Supremo Tri- 
bunal Militar e de Ajudante-General; de Mi- 
nistro do Supremo Tribunal Militar e de 
director da Carta Marítima. Qualquer 
destas duas funcções administrativas pode 
assoberbar o funccionario que estiver a testa 
dellas pela importância, pela necessidade de 
assiduamente estar dirigindo os serviços. 

O outro intuito que tive em vista, e este 
eu confesso com toda a franqueza, foi fazer 
com que não ficassem e continuem esque- 
cidos generaes distinctos, porque o Governo 
não os chama para as funcções que lhes cabem, 
porque não tem logares para lhes oflerecer 
por causa das accumulações. Temos os Srs. 
Noronhas generaes distinctissimos. Quanto 
a elles, parece um proposito do actual Go- 
verno os deixar à banda, dando logar a que 
o publico, a imprensa, notadamente o O Paii 
tenham feito sentir que o ministro de Estado 

da Repartição de Marinha, secretario do Pre- 
sidente da Republica, tenha uma tal ou qual 
ogerizá áquelles que estiveram ao lado da 
legalidade. {Apoiados.) 

Citei o Si*. Almirante Gonçalves, que está 
também desempregado e muitos ; e accres- 
centei que o projecto encerrava uma medida 
econômica, porque todos esses generaes, que 
não teem emprego, porque o Governo não lhes 
dá, recebem uma fracção da gratificação 
maior que teriam si estivessem no emprego 
que a patente pôde desempenhar. 

Asssim foi mesmo para arredar qualquer 
prevenção que disse que não tinha o espirito 
de opposição, que não mirava mesmo a ne- 
cessidade de fazer respeitar a Constituição, 
quando apresentei o projecto que o honrado 
Senador pelo Piauhy achou medida odiosa, e 
desde logo apresentou uma emenda ampli- 
ando esse projecto. 

Eu recebi-a do melhor grado, acreditando 
que teria passagem sem embaraço, e hoje, 
Sr. Presidente, quero acreditar que os hon- 
rados Senadores dizem precisar de estudo 
para a matéria encarando a emenda por que 
ella abrange maior numero de funccionarios 
públicos, que podem ser attingidos por essa 
medida moralisadora. 

O Sr. Benedicto Leite— Não apoiado ; a 
medida complica a matéria. 

O Sr. Costa Azevedo— Os honrados Sena- 
dores vieram ampliar essa medida moralisa- 
dora, que faz com que cada funccionario pu- 
blico se contente, como se deve contentar, 
com o exercicio das funcções e não queira 
buscar outras funcções, que seguramente por 
virtude da Constituição não podem ser bem 
exercidas. 

O Sr. Benedicto Leite—Sobre isso não ha 
duvida. 

O Sr. Costa Azevedo— Si não ha duvida, 
como diz o honrado Senador, que a accu- 
mulação de funcções faz enfraquecer o bom 
exercicio de ambas, ou de muitas, não vejo 
razão para se adiar, ou emendar o assumpto. 

O Sr. Benedicto Leite—O que resta saber 
é si a emenda vae além do pensamento con- 
stitucional. 

O Sr. Costa Azevedo—Realmente, Sr. Pre- 
sidente, seria preciso cursar uma faculdade 
de direito para poder perceber tanto quanto 
possível em que pôde ferir a Constituição, 
uma emenda que manda que se observe a 

• Constituição ? 
O Sr. Joaquim Sarmento—Apoiado. 

! O Sr. Costa Azevedo—A lei de 1892, fere 
, a Constituição e não deve ser observada... 
; O Sr. Joaquim Sarmento — E' nulla de 
)1 pleno direito. 
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O Sr. Costa Azevedo — ... precisando o 
Congresso lioje revogal-a. 

O Sr. Moraes Barros— Mas V. Ex. bem 
compreliende que nós, que votamos a lei de 
1892, devemos ter hoje escrúpulos em revo- 
gal-a. 

O Sr. Costa Azevedo—Creio que é sempre 
tempo de vir ao bom caminho. 

A lei de 1892, querendo talvez interpretar 
o art. 73 da Constituição, é uma lei inconve- 
niente, não resta a menor duvida, e seus ef- 
feitos se fizeram sentir. 

Creio, Sr. Presidente, que me será per- 
mittido dizer que essa volta á commissão 
significa que o projecto não virá mais a tempo 
de ser discutido e votado este anno. 

O Sr. Benedicto Leite—Não se pôde marcar 
um prazo? 

O Se. Joaquim Sarmento — A commissão 
pelo regimento tem 15 dias. 

O Sr. Costa Azevedo—A sessão já está em 
prorogação; a medida é essencial e digo 
até... 

O Sr. Joaquim Sarmento—Moralisadora. 
O Sr. Costa Azevedo — ...impossível de 

ser adiada, ao menos na parte que se refere 
ao meu projecto, o que me anima a esperar 
que os nobres Senadores, pensando sobre o 
caso, concorram para que a emenda do hon- 
rado senador pelo Piauhy tenha solução sem 
a volta á commissão, por ultimo requerida. 

O Sr. Plros IPerroira precisa 
saber do Sr. Senador por S. Paulo si a Com- 
missão a que se refere no seu requerimento 
é a de Marinha e Guerra. (O Sr. Bernardino 
de Campos declara que deixa isso a arbitrio da 
Mesa.) 

O orador não acha satisfactoria a resposta, 
e por tal motivo formulará outro requeri- 
mento, solicitando a audiência da Commissão 
de Marinha e Guerra sobre o assumpto. 

O substitutivo, hontem approvado, am- 
pliando o projecto do Sr. Senador do Amazo- 
nas, ataca direito adquirido e levanta diíli- 
culdades ao chefe do Poder Executivo para o 
desempenho dos serviços públicos. 

Eis porque votou contra elle, tendo votado 
a favor do projecto primitivo. 

Votará, finalmente, em favor do requeri- 
mento, pedindo, porém, á Commissão que 
estude todas as hypotheses que se podem 
apresentar. 

E' lido, apoiado e posto conjunctamente 
em discussão o seguinto additivo: 

« Requeiro que vá também á Commissão 
de Marinha e Guerra Pires Ferreira. » 

Senado V IV 

OSr.Bernardino tl© Campos 
diz que o sorprehendeu sobremaneira a exalta • 
ção e animosidade do nobre Senador do Ama- 
zonas, deante do requerimento em discussão. 

O orador não conhece a matéria que se 
discute e justifica essa falta. Deante das 
disposições do projecto, das emendas ollere- 
cidas, comparando essas disposições com a 
Constituição da Republica, sentiu seu espirito 
presa de duvidas, e accordou com alguns 
collegas sobre a conveniência de ser o assum- 
pto submettido de novo ao estudo da commis- 
são competente, para interpor seu parecer: 

Não tem opinião preconcebida, nem sabe si 
o projecto aproveita a alguém ; exerce uma 
faculdade regimental, exerce o seu direito de 
membro do Congresso, e não pode conceber 
que se possa descobrir nesse exercício alguma 
inconveniência, e que seja possível attribuir-se 
aos representantes da nação motivos reser- 
vados, ou de qualquer ouira ordem que não 
sejam daquelles que os devem animar no 
exercício das suas funeções. 

O orador refere-se ao seu direito de buscar 
os meios regimentaes para esclarecer o seu 
espirito e à necessidade de repellir a intole- 
rância e as pretenções de imposição por parte 
do seu collega do Amazonas, protestando 
continuar a exercer suas attribuições como 
entender e livremente. 

O Si*. Costa. Azevedo—Bem longe 
estava, Sr. Presidente, de esperar ouvir as 
severas palavras, que vem de pronunciar o 
honrado Senador por S. Paulo, baseando-se 
no quanto disse, ha pouco, por virtude do 
requerimento que S. Ex. offerecora á consi- 
deração da Casa, para que vá a uma commis- 
são o substitutivo do projecto que formulei, 
visando a observância do Codigo Politico de 
24 de fevereiro de 1891 1 

O honrado Senador permittir-me-ha rogar- 
lhe a especial solicitação que lhe faço de 
ouvir-me agora com menos prevenção. 

Mais do que S. Ex., Sr. Presidente, sei eu 
mesmo que, aqui, não me acho em tomba- 
dilbo de navio ; e mais, sei que não posso ter 
a pretenção, si ella tivesse cabimento, de dar 
ordens aos Senadores, como outr'ora o legiti- 
mamente dava aos marinheiros, quando, por 
muitos annos, achei-me em tombadilhos de 
vasos de guerra da nossa esquadra, os com- 
mandando. 

S. Ex. andou mal avisado, fui injusto, 
acreditando o contrario, para emprestar-me, 
além de maior ignorância de deveres... 

O Sr. Bernardino de Campos—T, Ex. 
attribuiu o meu requerimento ao desejo de 
encapotar interesses. 

O Sr. Costa Azevedo—... ao ponto de 
suppor-me, quando nesta tribuna, capaz de a 

38 •" 
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transformar em tombatilho de navio, man- 
dando, como si marinheiros fossem, os dignos 
representantes dos Estados que formam um 
dos ramos do poder legislativo, o esqueci- 
mento do colleguisrao edo quanto a mim pró- 
prio devo. 

Mal avisado e injusto foi o honrado Senador 
por S. Paulo, quando collocou-me, não como 
S. Ex., nos sentimentos que todo cavalheiro 
preza e mantém, de respeitar seus iguaes, não 
lhes levando intenções menos correctas, 
assim ferindo a honorabil idade de seu 
caracter. 

Como cavalheiro queé.S. Ex., ha de conce- 
der-me a franqueza de o dizer : esqueceu-se 
muito facilmente de suas nobres qualidades, 
para não medir a minha gentileza pela sua 
própria. Não tinha direito para assim pro- 
ceder. 

Seguramente, Sr. Presidente, desse esqueci- 
mento resultou o attribuir-me desattenções 
e taes que o melindrarara, quando proferi 
algumas palavras, ha pouco, impugnando o 
requerimento também em debate; desatten- 
ções que jamais quadrara a quem quer que 
procure ser cavalheiro. 

Srs. Senadoras, a aspereza com que fui jul- 
gado por S, Ex., pondo-me abaixo, muito 
abaixo, da posição a que me elevaram os meus 
concidadãos amazonenses, pelo suffragio das 
urnas eleitoraes, precisaria de largas expli- 
cações, si já não suppozesse desfeitas as idéas 
que a provocara. 

E' assim, que não me cabe solicitar da bene- 
volência do honrado Senador desculpas por 
descuidos da tribuna que não foram producto 
de intenções desattenciosas. 

Não melindrei intencionalmente S. Ex.,si 
é que, do quanto disse, alguma couea hou- 
vesse que tanto autorisasse a deduzlr-se. 
A respeitabilidade de seu caracter não pôde e 
nem podia ser objecto de duvidas. 

Os que suppuzessem-se com seus melindres 
mais apurados não teriam direito de se 
molestarem commigo pelo facto, sinão domi- 
nados de alguma prevenção. Consequente- 
mente, e sinto que assim seja. o honrado 
Senador terá de soffrer por quanto disse, 
desde quando sua consciência, desanuviada, 
lhe fallar calma e correetamente. 

Nestes termos, e convencido de não me 
haver excedido, não serei eu quem procure 
escusas pelo incidente. S. Ex. se desviando 
(por momentos, é certo) da rota segura em 
que sempre caminha, observando cora maior 
correci.ão seus deveres de cidadão e de func- 
cionario publico, ha de vir a reconher, não 
mui tardiaim-nte, que as explicações volun- 
tárias, ao presente, dadas da tribuna, expri- 
mem os sentimentos reaes de meu espirito, 
quando fallava impugnando seu requeri- 
mento ; a não ser assim, conceberão todo 

tre procuraria acalmar o animo de tão illus • 
uâo coüega. 

Deixando por instantes a posição modesta 
que me assenta, e elevando-me, ser-me ha 
concedido por S. Ex.; suppor-me imtegro em 
sentimentos como S. Ex., tão incapaz de faltar 
ás cortezias e qentilezas da tribuna como 
S. Ex. 

Desde logo, e quando por actos não se tenha 
verificado o contrario, deveriam ter mere- 
cido do honrado Senador, cuidados para 
medir melhor até onde iriam alcançar as 
asperezas insólitas de suas proposições, reve- 
ladoras de idéas que não me podiam ser aqui, 
senão desfavoráveis, perante o paiz também. 

Do quanto S. Ex. ouvio do que disse, re- 
petirei, com agrado, não podia motivar taes 
asperezas. 

O honrado Senador, estará já convencido 
de que não teve melhor orientação ao deixar 
seus honrados hábitos de justiça para aggre- 
dir à quem o não havia, de facto, aggredido, 
e nem disso cogitado. 

O Sr. Coelho e Campos—Houve um mal 
entendeu, que não tem razão de ser. 

O Sr. Costa Azevedo—Dizendo, que, se 
levantava, com esse requerimento de S. Ex., 
uma barricada, impedindo o andamento e a 
votação do substitutivo do digno Senador por 
Piauhy, não ia idéa alguma que desse causa 
a suppor-se qualquer desattenção pessoal ao 
seu autor : menos quando acreditando ter 
por intuito evitar a possibilidade de ir esse 
substitutivo abranger nos seus effeitos maior 
numero de funcoionarios que, actualraente, 
accumulam funcções até... 

O Sr. Beenardino de Campos—Eis abi. 
O Sr. Costa Azevedo — ... de caracteris- 

ticos direitos. Mas acaso, esse juizo pode ir 
a se me emprestar o pensamento de haver 
no requerimento o fim de proteger illegal e 
indevi damente a alguns desses fuhccionarios, 
do preferencia ao de estudar-se melhor o 
assumpto ? 

O Sr. Paula e Souza — Era esse o fim do 
requerimento. 

O Sr. Vicente Machado — Nem a volta do 
projecto á comraissão poderia ser considerada 
uma barricada. 

O Sr. Costa Azevedo—essa expressão parece 
a causa do incidente. Applicando-a, quando 
impugnava a passagem do requerimento do 
honrado Senador por S. Paülo, levava em 
mente accentuar ter esse requerimento de 
d iííicultar a passagem do meu projecto, ao 
menos : porque de facto as barricadas, impe- 
dem o andar dos que pretendem ir a um 
terreno com menor perda de tempo. 
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O Sr. Moraes e Barros — V. Ex. só 
deve queixar-se do substitutivo do honrado 
Senador pelo Piauhy. 

O Sr- Costa Azevedo — Não rae queixo, 
nem disso: lastimo a facilidade com que 
procedemos muitas vezes... 

O Sr . Moraes Barros — E' para não pro- 
ceder desse modo que nós pedíamos o exame 
da commissão. 

O Sr. Costa Azevedo —... legislando até 
com livros inconstitucionaes ; com accen- 
tuado caracter protector, contrario aos in- 
teresses, melhormente entendidos, do bom 
andamento do serviço publico. 

Sr. Presidente (para uma explicação pes- 
soal) penso ir já longe. Parece-me que estou 
a navegar... 

O Sr. Coelho Rodrigues — Com vento 
ponteiro. 

O Sr. Costa Azevedo — .. .com vento pon- 
teiro, segundo ouço dizer ; e nestas condi- 
ções vir o de bordo tomando outra amura, 
afim de ganhar caminho que me conduza ao 
logar a que preciso chegar. 

E, Srs. Senadoies, nesse logar, finda a Jor- 
nada, direi, cora a mais accentuada sinceri- 
dade, que jamais me poderia passar pela 
mente em tempo algum, ser menos respei- 
tador do caracter integro do honrado sena- 
dor por S. Paulo, que mal me julgou, e me- 
nos gentil para com S. Ex. 

O Sr. Paula e Souza — Isso satisfaz com- 
pletamente: honra a V. Ex. 

O Ss. Costa Azevedo — Tanto não digo e 
tão expontaneamente, para receber de S. Ex. 
igual manifestação. 

Digo-o, era honra a esta Casa, em obediên- 
cia á verdade: digo-o para que, nos Annaes, 
fique registrada como deve ser minha com- 
postura de Senador da Republica, pelo Esta- 
do do Amazonas. 

O discurso quo motivara o incidente, sa- 
hirá impresso no Diário do Congresso, ama- 
nliã, tal qual os Srs. tacbygraphos derem : 
não será revisto. 

Do sua leitura, que o honrado Senador por 
S. Paulo fará, e confrontação com o que 
S. Ex. pronunciara como resposta, espero 
que se ajuize do procedimento de ambos. 

Não me levarão, seguramente, a injustiça 
de dar como retractação do que disse,o quanto 
venho do expor agora, nessa explicação pes- 
soal, dada com a maior expontaneidade, por- 
que quero ser tão cavalheiro como é o digno 
collega, guardar a honorabilidade de meu 
caracter como mantém S. Ex. a sua própria 
honorabilidade. 

Cavalheiro enfrento-me com outro. Nada 
mais. {Muito bem, muito bem). 

O Sr. Bernarclino de Campos 
(para uma explicação pessoal) volta á tribuna 
simplesmente para declarar que a nobreza 
das palavras pronunciadas pelo honrado re- 
presentante do Amazonas, correspondendo á 
lealdade e a nobreza tradiccionaes da sua con- 
ducta, varre intemamente do espirito do 
orador as impressões que ahi se haviam ani- 
nhado, no sentido de suppôr que qualquer 
cousa havia, que constrangia ou entravava a 
livre acção do senador que representa o Es- 
tado de S. Paulo. 

Agradece a S. Ex. as suas declarações e 
declara por sua vez que as suas palavras não 
traduziam sinão o desejo de manter incólume 
a posição de representante do seu Estado, 
sem o intento de molestar o illustre brazileiro 
representame do Amazonas, a quem sabe 
acatar, e cujo nome se acostumou a venerar 
como uma das glorias mais fulgentes da sua 
patria. 

O A.lmeiclíi — Sr, 
Presidente, venho dar as razoes porque pre- 
stei a minha assignatura ao projecto, que está 
em discussão. 

Foi com toda a convicção que o acolhi, 
por trazer elle grande economia para os 
cofros públicos, além de ser mais uma ga- 
rantia de moralidade para o exercito, a que 
pertenço. 

Este projecto que, segundo rae parece, tem 
levantado tantas queixas, é aliás, justissimo. 

No mesmo dia em que entrei nesta casa 
e me foi elle apresentado, acabava eu de ler 
informações prestadas sobre accuraulações; 
portanto, não vacillei em assignal-o, pela 
razão de que trata-se de uma lei que vao 
acabar cora tantos abusos, principalmente 
na classe militar... 

Um Sr. Senador—Em todas as classes. 
O Sr. Almeida Barreto— As informações 

prestadas pela Contadoria Geral da Guerra, 
em resposta a ura requeriment i da Gamara 
dos Deputados, que constam do ofHcion. 146, 
de 14 de julho ultimo, dizem o seguinte : 

«A Secretaria da Gamara dos Deputados 
em seu offlcio junto, n. 146,de 14 do corrente, 
e para satisfazer ao pedido de um represen- 
tante da Nação, solicita do Governo as seguin- 
tes informações: 

Si os generaes Gonrado Jacob de Niemeyer, 
Barão do R:o Apa e Bernardo Vasques, o pri- 
meiro nos cargos de director das Obras Mili- 
tares, commandante das forças em Nitheroy 
durante a revolta, e posteriormente Aju- 
dante General do Exercito; o segundo como 
Ajudante General do Exercito e o terceiro 
como commandante das forças no littoral da 
Capital, receberam cumulativameute os ven- 
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cimentes desses logares com o de membro do 
Supremo Tribunal Militar. 

A respeito cumpre á secção informar: 
O Marechal Conrado Jacob de Nierneyer, 

dentro do periodo comprehendido de janeiro 
de 1893 a maio de 1893, accumulou o desem- 
penho dos referidos cargos de director de 
Obras Militares, commandaníe das forças era 
Nitheroy, e depois Ajudante General, cada 
um delles com o de membro do Supremo Tri- 
bunal Militar, recebendo as gratiticações de 
exercício, de accordo com os decretos ns. 
9.836, de 6 de janeiro de 1888, 246 A, de I de 
novembro e 1.181,de 19 de dezembro de 1890, 
e aviso de 6 de fevereiro de 1893.» 

Eis uma das razões porque acceitei o pro- 
jecto, e porque entendo que o Senado pres- 
tará um grande serviço si o approvar. (Con- 
tinua lendo.) 

« O Barão do Rio Apa, como Ajudante Ge- 
neral do Exercito, encarregado dos Negocios 
da Guerra, de setembro de 1892 a janeiro de 
1894, também recebeu cumulativamente o 
exercício de Ministro do Supremo Tribunal 
Militaa com o de Ajudante General do Exer- 
cito, de conformidade com os decretos 
ns. 946 A.de 1 de novembro e 1.181 de 19 de 
dezembro de 1899. 

E ainda em virtude destes decretos, o Ma- 
rechal Bernardo Vasques no désempenho de 
commissões militares accumuladas ao exercí- 
cio de ministro do Supremo Tribunal, de no- 
vembro de 1893 até março de 1894, igual- 
mente foi satisfeito das respectivas gratifi- 
cações.» 

Os oíficiaes superiores e as praças de pret, 
em tempo de guerra,teem a 3j parte do soldo, 
que ó para os marechaes de 333$333,,e 
teem mais ainda a etapa jiobrada, isto é, 
32-5000 e tanto por dia, besta de bagagem, 
etc, [continua lendo). 

«Prestando estas informações,cumpre ainda 
declarar: 

O art. 73 da Constituição Federal, promul- 
gado a 24 de fevereiro de 1891, em segunda 
parte prohibe as accumulações remuneradas; 
e, em virtude dessa disposição, a contadoria 
cessou inteiramente o abono de vencimentos 
de accumulação a ofiiciaes. 

Explicada a prohibição havida naquelle ar- 
tigo da Constituição da Republica pela lei 
n . 42, de 2 de junho de 1892, que em seu ar- 
tigo 2o estabelece não dever ser considerado 
como accumulação de cargos differentes, para 
applicação do referido artigo 73, o exercício 
simultâneo de serviços públicos, comprehen- 
didos por sua natureza no desempenho da 
mesma funeção de ordem profissional, scien- 
tifica ou technica, restringiu-se muito a lei 
fundamental reguladora da especie e se de- 
ram as accumulações mencionadas. 

por aviso de 7 de janeiro de 
18J5, dirigido a esta contadoria, se deter- 
minou que o pagamento de vendimentos a 
oíficiaes do exercito, que acumulavam varias 
commissoes, deve ser feito de accordo com o 
disposto na lei. já citada, n.42, de 2 de junho 
de cessando immediatamente os que 
nao estiverem nos termos da mesma lei. 

sendo esta a ultima disposição que clara- 
mente regula o modo de proceder desta con- 

,mii)fia'em r-elaeao ao abono de que se trata, leixou a secçao, nos esclarecimentos já pres- 

exerciPin amara d?s deputados, referentes ao exercício accumulado de ministro do Su- 
p1 Militai' com outros quaes- quer, de se referir ao periodo anterior a 7 de 

» de 1895 data do citado aviso- e 
excePçao havida' Por do momento ignoral-a, quanto ao Marechal Nierneyer, que 

continuou a gozar da accumulação do exer- 
nf-t" 0|Sn

cFg0S deAjudante-General e mi- mstro do Supremo Tribunal Militar até maio 
de 189o, quando devia esse gozo ficar sus- 
penso a contar de 7 de janeiro anterior.» 

E lá está a lei n. 44 B, de 1892 que foi jus- 
tamente a que veio interpretar para dar to- 
dos os vencimentos a esses oíficiaes 

„ £5M.eAarb,?VÇ»°;»™». »«n. honrado Senador pilo PÍ™h™=™ S 
suppnmido desta lei... 

O Sr. Virgílio Damasio — Não apoiado. 
O Sr. Almeida Barreto—.. .porque vae- 

se sophismando a lei e dando-se direitos 
aquellesque não os teem, por exemplo - podem 
ser considerados serviços scientificos e tech- 
meos, os que prestam os ministros do Su- 
premo Tribunal Militar ? (Pausa) . 

Entretanto accumularam como se denre- 
hende do aviso do 7 de janeiro de 1895 diri- 

qU6 acab0 de lêr 
« Esta excepção única, porém, não pode 

ser levada a regra geral do procedimento 
mandado seguir pelo'aviso de 3 de janeiro de 
189o, nao alterando a veracidade da informa- 
ção prestada a Gamara dos Deputados; pro- 
cedimento esse que a contadoria procura 
com exactidao observar, como ó de seu dever 

'Pelu ^ande somraa de ser- viço, com que e sobrecarregada esta repar- 
tição, se poderá dar caso em contrario » 

GeralXthp"6 a i'ePartiÇão da Contadoria 
abonou vpn ™' sobrecarregada de serviços, 
nlôTnhirCTÍ * ^ e™iraB' • 
viranl

entoS,-Senll0res' as razões que me le- 
discu Vfn SIgnar 0 projecto clue ora està 

dar an Qp' e si eu neste momento não viesse 
nroieptn ?ai a. raza0 por(lue aeeeitei esse projecto tal qual se comprehende de seu con- 
teúdo, então incorreria em uma grande falta, 
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e,m uma censura mesmo dos meus collegas, 
por ficar silencioso, sem dizer palavra sobre 
o assumpto. 

Portanto, voto não só pelo projecto do hon- 
rado Senador pelo Amazonas, corno pelo sub- 
stitutivo do honrado Senador pelo Piauhy. 

O Sr. Joaquim Sarmento e outros—Muito 
bem. 

O Sr. Efenodicto — Sr. 
Presidente, quem tiver ouvido ou quem ler 
o discurso proferido pelo illustre repre- 
sentante polo Estado do Amazonas, o Sr. 
barão do Ladario, pôde ficar convencido 
de que aquelles que se manifestaram a 
favor do requerimento apresentado pelo il- 
lustre representante pelo Estado de S. Paulo, 
o Sr. Bernardino de Gainpos, desejem 
ou que não seja cumprido o texto con- 
stitucional que veda as accumulações remu- 
neradas, ou que somente se manifestaram 
contra o substitutivo do nobre Senador pelo 
Estado do Piauhy, pelo facto de tornar 
elle extensiva a medida a todas as classes e 
não deixal-a passar como está no projecto 
primitivo, que se refere somente a militares. 

V. Ex. comprehende que não pôde haver 
injustiça mais manifesta para com aquelles 
que pediram a volta do projecto á Commis- 
são, pois nem siquer externaram a sua 
opinião a respeito do assumpto. 

O que deseja o nobre representante pelo 
Estauo de S. Paulo, o que desejam todos 
aquelles que se manifestaram a respeito do 
requerimento, é unicamente que o projecto 
seja submettido a um exame mais detalhado 
e que a matéria seja ventilada com mais 
cuidado. 

Sr. Presidente, o nobre Senador pelo Es- 
tado do Amazonas, respondendo a apar- 
tes com que neste sentido eu tive talvez a 
inconveniência de interromper o discurso que 
S. Ex. proferiu ha pouco, disseque a maté- 
ria era por demais clara e que não precisava 
do estudo de commissão alguma. Parece que 
S. Ex. não ponderou devidamente as suas 
palavras, porquanto as pessoas que compõem 
a commissão a que o projecto tora de ser 
submettido são tão distinctas por seu saber e 
patriotismo, que sem duvida nunca será 
de mais que um projecto qualquer seja sub- 
mettido à sua apreciação e por ella estudado 
minuciosamente. 

O Sr. Gosta Azevedo—V. Ex. permitte 
um aparte ? Foi o proprio Senado que resol- 
veu, que não se esperasse pelo parecer da 
Commissão, mandando incluir na ordem do 
dia o nrojecto que eu apresentei. 

O Sr. Benedicto Leite—Diz o honrado Se- 
nador que o Senado mesmo deliberou, que 
entrasse na ordem dos trabalhos o projecto de 

S. Ex., mas devo lembrar-lhe que o que se 
discute agora não é somente o projecto primi- 
tivo, mas também o substitutivo, que am- 
pliou a medida t tornou a questão muito mais 
complexa. 

Certamente já havia tempo bastante para 
estar estudado o projecto primitivo, que é re- 
lativo aos membros do Supremo Tribunal Mi- 
litar e que esteve em poder da Commissão de 
Marinha e Guerra tempo superior ao prazo 
regimental. Sobre esses funccionarios não ha 
duvida,assim como sobre todos os funccionarios 
em geral que exercem funcções remuner das; 
porém o substitutivo apresentado pelo hon- 
rado Senador pelo Piauhy, o Sr. Coelho Ro- 
drigues, estabelece medidas que não foram 
sujeitas a estudo de commissão alguma e que 
devem merecer toda attenção do Senado. 

Demais, sobre esta matéria convém que se 
maniíestem as Commissões de Constituição e 
Justiça. Embora já tivesse sido ouvida a com- 
missão de Marinha e Guerra sobre o substitu- 
tivo, o que aliás não se deu. a matéria é tam- 
bém da competência daquellas outras com- 
missões. 

O substitutivo não resolve as duvidas que 
ha sobre esta matéria e contem disposições 
que não podem passar sem estudo serio. 

Oseuart. Io diz o seguinte. (Lendo): 
E' prohibida qualquer accurnulação de cargos 

ou commissões remunerados civis ou militares 
da mesma ou de diversa natureza. 

O illustre representante pelo Piauhy, res- 
pondendo a apartes por mim dados, quando 
S. Ex. se achava na tribuna, disse de modo 
categórico que não podia admittir que hou- 
vesse no Senado uma commissão que se mani- 
festasse contra o substitutivo. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Contra o art. Io. 
O Sr. Benedicto Leite—Parecia-me que 

V. Ex. se havia referido a todo o projecto. 
O Sr. Coelho Rodrigues—Não, senhor. 
O Sr. Benedicto Leite—E tantoassim que 

V. Ex. não requereu que sedividism a vota- 
çãoiao contrario combateu o requerimento do 
Sr. Bernardino de Campos de um modo ab- 
soluto, e respondeu aos meus apartes dizen- 
do : não acredito que haja no Senado uma 
commissão,que não acceite este substitutivo... 

O Sr. Coelho Rodrigues — Foi com refe- 
rencia ao art. Io. 

O Sr. BenedictoLeite—... no entretanto, 
mais tarde um pouco, quando fallava o 
Sr. barão do Ladario, o illustre representante 
pelo Piauhy declarou que concordava em não 
se acceitar os arts. 2o e 3". 

Ora, Sr. Presidente, este accordo, partido 
do proprio autor do substitutivo, indica de 
um modo evidente que S. Ex. não pode con- 
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tinuar a afflrmar, com aquelle tom de auto- 
ridade que lhe é reconhecida, por causa da 
sua incontestável e grande competência, que 
a matéria não precisa do mais estudo e que 
nenhuma commissão desta Casa deixaria de 
acceitar o seu substitutivo. 

Realmente o substitutivo tem artigos que 
me parecem não acceitaveis e já abandonados 
pelo seu proprio autor, e o artigo que resta, 
que é o 1°, não re>olve as duvidas que ha 
sobre esta matéria de accumulações. 

Esse artigo Io trata simplesmente de prohi- 
bir as accumulações remuneradas. 

Ora, desde logo suscita-se uma questão 
interessante. 

Pergunto ao nobre Senador pelo Piauhy : a 
prohibição refere-se unicamente aos cargos de 
ordem federal ou também aos estaduaes? 

O Sr. Coelho Rodrigues —Nós não esta- 
mos legislando em matéria estadoal. 

O Sr. Benedicto Leite—Perdoe-me V. Ex.; 
a questão não é de fácil solução, é digna de 
reflexão. O texto constitucional dizquesão 
vedadas as accumulações remuneradas. O 
que quer cora isso a Constituição ? Que lati- 
tude deve ter esse principio da não accumu- 
lação ? 

O Sr. Severino Vieira—Interprete Y. Ex. 
a Constituição. 

O Sr. Benedicto Leite — E' o que estamos 
procurando fazer; é o que devia fazer o pro- 
jecto. 

O .Sr. Severino Vieira — Applique a dis- 
posição daquelle texto. 

O Sr. Benedicto Leite—E' o que eu quero 
que se faça e o substitutivo não o faz, nada 
adianta a esse respeito ; elle reproduz apenas 
a prohibição constuucional.pelp que pergunto 
si, como está ella consignada no artigo 1° do 
substitutivo, refere-se unicamente aos cargos 
e commissões federaes ou si abrange os cargos 
estadoaes e até os municipaes. 

O honrado Senador comprehende que é 
preciso esclarecer esta matéria com o estudo 
de uma commissão, de modo a dar-lhe solução 
conveniente, que firme o pensamento da 
Constituição, seja qual for, e o applique aos 
casos que a pratica vae revelando. E' preciso 
tornar isso bem claro, bem evidente. 

Outra duvida tenho também que submetter 
á consideração do illustre autor do substitu- 
tivo. A prohibição de accumulações de que 
trata o art. Io refere-se ao cargo propriamente 
ou só ao exercício ? 

Por exemplo: um membro do Supremo Tri- 
bunal Militar é chamado para exercer as 
funcções de Ministro da Guerra; pergunto: do 
art. 1" resulta incompatibilidade para o exer- 
cício simultâneo ou para os próprios cargos ? 

A prchibição está somente no exercício de 

um e outro ao mesmo tempo ou também na 
nomeação para ambos, importando a acceita- 
ção de um a perda do outro ? 

Outra hypothese. 
O honrado Senador pelo Piauhy sabe que ha 

muitos exemplos do caso que vou apontar. 
Não é gratuito, verifica-se muito na pratica. 
E' o dos professores. O professor de uma 
academia é eleito membro do Congresso Na- 
cional. O principio constitucional da não 
accumulação inhibe a sua eleição, de modo a 
serem nullos os votos que recebeu ? A prohi- 
bição da accumulação está unicamente no 
exercício simultâneo dos dous cargos de pro- 
fessor e de representante, do modo que, na 
ausência do parlamento, isto é, encerradas as 
ses-ões, elle pode continuar a reger a sua 
cadeira ? A prohibição acompanhará o man- 
dato, abrangendo assim o tempo das sessões 
e também a época em que o Congresso não 
funcciona ? 

O Sr. Pires Ferreira—Isto não será ac- 
cumulação. 

O Sr. Benedicto Leite—Mas estas hypo- 
theses occorrem e é preciso que fique bem es- 
clarecida toda esta questão. 

Ella variará conforme a solução dessas du- 
vidas. Si a prohibição se referir aos cargos em 
si mesmos, ha incompatibilidade eleitoral ab- 
soluta e os votos dados ao professor serão nul- 
los. Si se referir ao mandato, como um depu- 
tado ou senador não o é somente durante as 
sessões,mas continua a sel-o da mesma fôrma 
quando o Congresso não está reunido, não 
poderá nesta época o professor eleito reas- 
sumir o exercício da cadeira. 

Si, porém, a prohibição for só com relação 
ao exercício dos cargos, poderá ir reger a ca- 
deira depois de encerrados os trabalhos do 
Congresso e receber os seus vencimentos de 
professor. 

Vê o Senado que todas essas duvidas, per- 
feitamente procedentes, como acaba de dizer 
em aparte o nobre Senador pela Bahia, o Sr. 
Virgílio Damasio, estão indicando a necessi- 
dade do estudo de uma commissão,como aliás 
pareceu já reconhecer o illustre autor do 
substitutivo, concordando na eliminação dos 
dous últimos artigos. 

AindaJia pouco, se disse em apartes que a 
commissão a que for o substitutivo não po- 
derá emendal-o, porque elle é emenda offere- 
cida era S' discussão e está soffrendo agora a 
discussão especial que o Regimento autorisa 
em taes casos; que, de accordo com o mesmo 
Regimento, só pôde haver agora emenda 
de redacção e que, portanto, é inútil envial-o 
a uma commissão ; mas peço licença para 
ponderar que não será baldado o trabalho da 
Commissão, pois ella pôde examinar bem a 
matéria e aconselhar o Senado ou a appro- 
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var ou a rejeitar o substitutivo. Não emenda, 
mas pôde acceital-o ou rejeital-o no todo. 

O Sr. Severino Vieira— Pôde esclarecer, 
definir o pensamento por uma emenda. 

O Sr. Bexedicto Leite—Só não pôde am- 
plia-o ou restringil-o. 

Com o propno Senador pelo Piauhy tem 
se dado um caso muito digno de attenção. 
S. Ex. é professor aposentado de uma aca- 
demia do direito... 

O Sr. Coelho Rodrigues—Antes da Consti- 
tuirão. 

O Sr. Renedicto Leite—... e foi eleito 
para o logar de Senador. Dever-se-lia consi- 
derar como uma accumulação de vencimentos 
o caso que se dá com S. Ex? Não obstante 
haver, tanto no Senado como na Gamara, re- 
presentantes que parecem estar em idênticas 
circnmstancias, não se considerando que elles 
accumulam vencimentos, fomos informados, 
não ha muito tempo, mesmo por S. Ex. e da 
tribuna do Sena .o, que o Ministério da Fa- 
zenda tem deixado de pagar-lhe os seus ven- 
cimentos de professor aposentado,relativos ao 
tempo era que o Congresso não está reunido, 

O Sr. Coelho Rodrigues—Entretanto, o 
secretario delle, que é aposentado, recebe 
gratificação do secretario. 

O Sr. Renedicto Leite—Não posso ga- 
rantir desde já, pois não examinei a hypo- 
these nem contava com esta discussão, mas 
creio que sempre se entendeu que os mem- 
bros da Gamara dos Deputados ou do Senado, 
que são aposentados como empregados civis, 
ou reformados como militares, não perdem 
seus f rdenados ou seu soldo durante os tra- 
balhos do parlamento. 

Entretanto, S. Ex. está perdendo seus ven- 
cimentos de inactividade, não só durante a 
sessão do Congresso como ainda na ausência 
delle. 

O Sr.Coelho Rodrigues — Quando deixar 
de ser senador serei demandisia. 

Só tenho pena de que não seja o Ministro 
da Fazenda quem pague as custas do pro- 
cesso ; que seja a Fazenda Nacional. 

O Sr. Renedicto Leite—Colloeada a ques- 
tão neste terreno, pergunto ao meu illustre 
mestre, o nobre Senador pelo Piauhy, si o 
art. 1" do seu substitutivo resolve todas 
essas duvidas que tenho levantado. 

O Sr. Coelho Rodrigues— Eu só tenho 
ainda uma vez de fallar: esperarei outros 
oradores ; em apartes não posso responder. 

O Sr. Renedicto Leite— E não ficam ellas 
ahi. V. Ex. sabe, por exemplo, que algumas 
vezes em que se tem tratado aqui da questão 
relativa ao soldo, tem-se sustentado neste re- 

cinto que elle é um vencimento de caracter 
todo especial, que não está coraprehendido 
na regra geral de todos os outros. 

O substitutivo do honrado Senador resolve, 
porventura, esta questão ? 

Será preciso ura outro projecto, uma outra 
lei explicando este ponto. 

Deve-se continuar a admiltlr, como era no 
antigo regimen, que o soldo é vencimento de 
caracter excepcional e fóra da regra com- 
mum, ou devemos adaptar legislação nova, 
dando ao soldo o mesmo caracter de todos os 
mais vencimentos ? 

O Sr. Coelho e Campos— Não é preciso lei 
nova, basta a Constituição. 

0 Sr. Renedicto Leite—Entretanto, V. Ex. 
vê que o Ministério da Fazenda não mandou 
equiparar o soldo dos militares aos ordenados 
de quaesquer outros funccionarios. E' uma 
questão essa das mais importantes, a respeito 
de accumulações. 

O Sr. Coelho e Campos—Não ha questão 
nenhuma : soldo é a mesma cousa que orde- 
nado. 

O Sr. Renedicto Leite—V. Ex. pensa desta 
fôrma, mas não ha muito tempo tratou-se 
aqui desta questão e todos os militares com 
assento no Senado protestaram contra a dou- 
trina que V. Ex. sustenta. 

O Sr. Coelho e Campos — Modos de apre- 
ciar. 

O Sr. Renedicto Leite— Era todo o caso, 
V. Ex. ha de convir em que ha ahi uma 
duvida muito séria a resolver. 

O Sn. Gil Goulart — Séria não considero. 
O Sr. Renedicto Leite — Parece-me que é, 

e tanto que até hoje tem-se mantido a praxe 
antiga e quando se toca nesse ponto levan- 
tam-se opiniões pró e contra. 

O Sr. Pires Ferreira — V. Ex. interpre- 
tou o aparte do nobre Senador por Sergipe 
como firmando uma doutrina, um principio 
contrario aos no.-.sos direitos. 

Mas o nobre Senador é um dos melhores 
defensores que teem as forças armadas na 
Republica. 

O Sr. Renedicto Leite — Não estou neste 
momento discutindo a matéria, manifestan- 
do-me neste ou naquelle sentido : não disse 
por emquanto si tem razão o illustre repre- 
sentante pelo Estado de Sergipe, ou o illustre 
representante pelo Estado do Piauhy, o Sr. 
Pires Ferreira. O que digo unicamente é que 
precisamos liquidar esta questão de uma vez 
para sempre, afim de que fique estabelecido 
si o soldo é cu não vencimento como outro 
qualquer. 
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Y. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que 
tudo isto constitue exaetamente objecto de es- 
tudo para uma commissão: e eis ahi a razão 
pela qual eu entendo que o substitutivo deve 
ir ás Commissões de Marinha e Guerra, Con- 
stituição o Justiça, afim de verem si elle 
comprehende todas as hypolheaes que acabo 
de apresentar rapidamente ao Senado ou 
outras quaesquer que possam ainda appa- 
recer. 

Como disse também, Sr. Presidente,convém 
que a commissão declare si o art. 1° se refere 
somente a cargos federaes ou a federaes e 
estaduaes.e si comprehende também os muni- 
cipaes; si abrange somente os cargos de ordem 
ou caracter administrativo, ou si compre- 
hende também os de origem electiva, fede- 
raes, estaduaés e municipaes. 

O Sr. Alberto Gonçalves dá um aparte. 
O Sr. Benedicto Leite — Eis ahi uma 

opinião nova que Y. Ex. acaba de externar. 
Pois bem.não quero absolutamente prender 

desde já minha opinião em qualquer destes 
pontos duvidosos que acabo de aventar; quero 
que o Senado os ventille, que os resolva de 
modo claro e positivo, para não termos mais 
duvidas a respeito desta matéria. 

No art. 2o, o substitutivo diz assim {Lendo)-. 
«O cidadão que, depois de exercer um cargo 

ou commissão remunerada, acccitar outro ou 
outra,tambem remunerada, perderá pelo mesmo 
facto o cargo ou commissão anterior.-» 

Ora, Sr. Presidente, imaginemos esta hy- 
pothese : um membro do Supremo Tribunal 
Militar é chamado para exercer as funcções 
de ministro da guerra; pergunto eu : perde 
elle seu logar vitalício, logar qne elle estava 
occupando no Supremo Tribusal Militar,pelo 
facto de aeceitar o de ministro ? O mesmo 
acontecerá com os professores das escolas mi- 
litares em hypothese idêntica e com qualquer 
outro funccionario. (Ba um aparte). 

Y. Ex. repare ; diz o substitutivo: aquelle 
que exercer um cargo ou commissão remune- 
rada e aeceitar outro cargo ou commissão re- 
munerada perderá o primeiro. 

Assim, na hypothese que eu figuro, o 
membro do Supremo Tribunal Militar ou 
lente da Escola Militar ou da Escola Superior 
de Guerra ou finalmente outro qualquer 
funccionario, vitalicioou não, chamado para 
exercer as funcções de ministro da guerra ou 
de outra qualquer pasta ou uma outra com- 
missão remunerada, pelo art. 2o do substitu- 
tivo perderá o seu primeiro logar, si aeceitar 
o de ministro ou a commissão que lhe tiver 
sido dada. 

Ora, todas estas questões devem merecer 
um estudo detido, especial, devem ser entre- 
gues ao exame de uma commissão que possa, 
não digo com mais autoridade, porque é ex- 

traordinária a autoridade do illustré repre- 
sentante pelo Estado do Piauhy, porém com 
mais meditação, com maior exame e mais 
tempo, prevenir todas essas hypotheses, que 
incontestavelmenteS. Ex. não pôde prevenir 
hontem. formulando rapidamente o seu sub- 
stitutivo no correr da discussão. 

O art. 3o refere-se á lei de 1892. 
Diz elle (Lendo) : Ficam revogados o art. 2" 

da lei n. 44 B, de 2 de junho de 1892, e mais 
disposições em contrario. Esse artigo da lei 
de 2 de junho de 1892 é o que declara não 
estar comprehendido na prohibição da ac- 
cumulação o exercido dos cargos de ordem 
profissional, scientifica ou technica. 

V. Ex. vê, Sr. Presidente, que trata-se 
de revogar uma lei. O objecto delia deve ter 
sido largamente estudado pelo congresso, 
quando a votou. 

Um Sr. Deputado— Não foi sanccionado o ' 
projecto, 

O Sr. Benedicto Leite—Si não foi sanc- 
cionado, o veto foi derribado pelos dous ter- 
ços e o Congresso ainda firmou mais sua opi- 
nião. 

Não acredito que o Congresso Nacional seja 
tão leviano que sem motivo algum, sem 
qualquer razão, votasse uma lei que mereça 
ser revogada sem as honras siquer de um es- 
tudo, de uma discussão larga. 

Não. Faço do Congresso Nacional um con- 
ceito bastante elevado para não suppor que 
de suas mãos sahisse medida tão falta de 
critério. Pôde muite bem acontecer, e de 
facto acontece muitas vezes, que um acto 
delle partido vá de encontro á Constituição ; 
todo o poder é fallivel, não sustento o con- 
trario, mas o que digo é que, tendo de revogar 
um acto destes, não devemos fazel-o de afo- 
gadilho, devemos resolver somente depois de 
estudo meditado, porque o facto de ter o 
Congresso votado uma medida estabelece a 
favor desta uma presumpção de legitimidade 
que não deve ser despresada com tanta facili- 
dade. A presumpção é que a medida é bôa, 
justa, constitucional, necessária. 

Parecendo a qualquer tempo que ella feriu 
a Constituição ou tem qualquer inconveni- 
ente, é prudente sujeital-a ao estudo 
detalhado de uma commissão, para que esta 
apresente seu parecer ao Senado e este possa 
mais sabiamente tomar qualquer resolução a 
respeito. 

Parece-me, portanto, que neste ponto não 
tinham absolutamente razão o illustré repre- 
sentante pelo Estado do Amazonas, assim 
como o illustré representante pelo Estado do 
Piauhy, para dizerem que se tratava de 
uma questão tão clara, tão simples, tão 
evidente, que não haveria no Senado com- 
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missão alguma que desse parecer contra 
o substitutivo. 

0 Sr. Costa Azevedo — Eu disse que era 
clara para dar o meu voto. 

O Sr. Benedicto Leite — 0 honrado 
Senador pelo Estado do Amazonas chegou 
mesmo a dizer que estava se fazendo oppo- 
sição ao substitutivo, e que elle não encon- 
trava outro motivo para isto si não ofacto 
de ter-se estendido a medida do projecto pri- 
mitivo a outras classes além da militar. 

Em Io lugar devo tornar bem saliente este 
ponto—não se faz opposição ao substitutivo; 
oque se quer é um estudo detalhado sobre 
elle. Edigo mais : si for preciso accrescentar 
alguma cousa ao que está nelle, accrescen- 
te-se. 

Um Sr. Senador — Não se pôde mais. 
O Sr. Benedicto Leite—Mas póde-se re- 

jeitar ou deixal-o á margem e adoptar-se um 
outro projecto mais amplo, com medidas mais 
detalhadas, um projecto completo resolvendo 
todas as duvidas. 

Os que temos entre mãos, sujeitos ao voto 
do Senado, são por demais incompletos, tanto 
o primitivo do Sr. barão do Ladario como o 
substitutivo do Sr. Coelho Rodrigues. 

O projecto primitivo apenas dispOe sobro 
os membros do Supremo Tribunal Militar. 

O art. Io diz o seguinte {Lendo)-. 
Os membros do Supremo Tribunal Müilar 

são incompatíveis para o exercido accumulativo 
de outras quaesquer (uncções remuneradas. 

E' só isso : o art. 2" e ultimo revoga as 
disposições em contrario. 

Quanto ao substitutivo, o proprio autor 
concorda era serem eliminados os dous últi- 
mos artigos, deixando-o reduzido ao 1", mas 
este firma apenas a prohibição de accumula- 
ções remuneradas, sem descer ás hypotheses, 
sem resolver as duvidas que na pratica se 
teem levantado a respeito desta matéria. 

Ora, disposição lata assim está na Consti- 
tuição e esta não precisa de lei ordinária para 
estar em vigor. Desde que o projecto não 
resolva as duvidas, elle nada adianta. Entre 
o art. 1" do substitutivoe a disposição consti- 
tucional ha apenas differença de palavras. 

Em todo o caso.V. Ex. vê, Sr. Presidente, 
quea intenção daquellesque apoiam o reque- 
rimento do iIlustre representante pelo Estado 
de S. Paulo não é sinão a intenção louvável 
de procurar dar o seu voto muito melhor 
orientado, do que dando-o sem mais estudos 
ao substitutivo que se discute. 

Si eu não tivesse motivos tão imperiosos 
para apoiar o requerimento do nobre Se- 
nador por S. Paulo, si pelos incidentes da 
discussão eu não me sentisse obrigado a vir 
á tribuna explicar o mau voto, certamente 

Senado V. IV 

não me atreveria a pôr embaraços a uma me" 
dida apresentada pelo meu venerando mestre, 
o illustre representante pelo Estado do 
Piauhy. 

As considerações, porém, com que com- 
bateu o Sr. barão de Ladario o requerimento 
do illustre representante pelo Estado de 
S. Paulo.o facto de ter dito S. Ex. que os que 
apoiam o requerimento do Sr. Bernardino de 
Campos oppoem-se ao substitutivo pelo facto 
de ter elle estendido a medida a todas as 
classes, quando o projecto primitivo só cogi- 
tava dos membros do Supremo Tribunal Mi- 
litar, tudo isso me obrigou a vir explicar o 
meu procedimento. 

O que eu desejo é que a doutrina constitu- 
cional seja explicada, explanada perfeita- 
mentamente.em uma lei ordinária; mas quero 
que tudo so prenda á lettra da Constituição 
e ao pensamento do legislador constituinte, 
pois ficar uquem ou ir além será proceder 
incorrecto do Congresso,porque elle não pode 
absolutamente abandonar o texto constituci- 
onal para adoptar disposições mais amplas 
nem mais restrictas, como me parece que 
contém o substitutivo,principalmente quando 
se trata de matéria de incompatibilidades, 
matéria sempre odiosa, em que o Congresso 
deve ter o máximo escrúpulo. 

Um Sr. Senador—Não é matéria odiosa, é 
perfeitamente democrática. 

O Sr. Benedicto Leite— Peço-lhe permis- 
são para dizer-lhe que está enganado. A ma- 
téria que nos occupa pôde envolver incom- 
patibilidades eleitoraes e estas só podem ser 
decretadas por motivos de ordem publica 
muito poderosos, por isso que cada incompa- 
tibilidade importa uma restricção á vontade 
popular na escolha de seus representantes, a 
qual deve ser sempre a mais livre pos- 
sível. 

Desta maneira, Sr. Presidente, tenho jus- 
tificado conforme posso o voto que vou dar 
a favor do requerimento do honrado Senador 
pelo Estado de S. Paulo e espero que, 
do trabalho e da illustração da commissão a 
que o projecto vae ser apresentado, resultem 
mais luzes para a decisão desta questão, e 
que o Senado possa, melhor orientado, resol- 
ver sobre esta matéria do modo o mais acer- 
tado e o mais proveitoso para o paiz. {Muito 
bem.) 

O Sr. Incito e oitícica deseja dar o 
seu voto ao requerimento do honrado Senador 
por S. Paulo,mas para tal carece de uma ex- 
plicação da Mesa. 

Trata-se de uma 4:' discussão sobre emenda 
apresentada na 3'' discussão de um projecto 
o os dispositivos no Regimento,quando faliam 
das discussões dos projectos, firmam a norma 

40 
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a seguir nas mesmas, dizendo que na 4a dis- 
cussão esta lica restringida às emendas, sendo 
vedado innovar matéria, s.ilvo quanto á re- 
dacção. 

Pergunta, pois, o orador si se pôde no caso 
vertente dar o adiamento, era vista do es- 
tabelecido no Regimento, que na opinião d.o 
orador não permitte. 

O Presidente — As duvidas 
apresentadas pelo honrado Senado por Ala- 
goas teera resposta na doutrina regimental, 
que é no sentido de dar maior largueza ao 
debate, e permittir que o Senado, durante o 
processo da discussão, tenha possibilidade de 
retocar e emendar os projectos, como lhe ap- 
piouver. 

Si na própria discussão da redacção é per- 
mittido abrir nova discussão sobre algum 
ponto dos projectos que entenda com incon- 
stituoionalidade ou absurdo, incluído acci- 
dentalmente durante a discussão do projeoto 
que se redige, quanto mais na discussão de 
matéria nova, contida em uma emenda apre- 
sentada e approvada em 3a discussão. 

A doutrina regimental, que se deduz do 
todo o Regimento, é esta ; e os precedentes 
até agora seguidos são no sentido de assentir 
que na discussão de emendas contendo ma- 
téria nova seja perraittido fazer voltar as 
emendas á commissão respectiva. 

Antes de ser votado detlnitivaraente um 
projecto, é confiado o sou trabalho de redac- 
(.■ão á commissão respectiva, que o elaborou 
ou que sobre elle proferiu parecer. 

Ora, este projecto ainda não está definitiva- 
mente votado ; conseguintemente ainda não 
escapou a acção da comtnissão que o pro- 
moveu, ou que emittiu parecer^ de sorte que 
pôde ainda voltar a essa commissão, ou a 
qualquer outra que o Sonado entender. 

Esta é a doutrina mais liberal, e a que 
tem S'do admitüda até agora. Não se pôde 
restringir a discussão. Si a disprsição regi- 
mental jà é, nesta parte, restrictiva, por não 
permittir que se apresetitem emendas na 
4a discus>ão, como ha de a Mesa restringir 
ainda mais a discussão, impedindo que a 
emenda approvada em 3a discussão volte á 
commissão ? 

Não é razoável; não teem sido esses os pre- 
cedentes da Mesa. Desde que o que se dis- 
cute contém matéria nova, não ha razão ne- 
nhuma para que a Mesa impeça que a emen- 
da volte à commissão, si o Senado assim o 
entender. 

O Sí-, Pires Forreirsi (para tema 
explicação pessoal) diz que lia pouco o illus- 
tre Senador pola Parahyba, lendo uma in- 
formação prestada a uma das casas do Con- 
gresso, declarou que o Sr. Marechal Niemeyer, 

quando commandante das forças do Nicthe- 
roy, recebia tres gratificações; a de comman- 
danta daquellas forças, a de director das 
Obras Militares da Capital Federal ea de 
Membro do Supremo Tribunal Militar. 

O orador pó le garantir ao Senado que o 
Sr. Mirechal Niemeyer, quando comman- 
dante das forças de Nictheroy, recebeu só- 
mente a gratificação de Ministro do Supremo 
Tribunal Militar e de coramar dante era chefe 
daquellas Ibrças, deixando de perceber a de 
Director das Obras Militares da Capital Fede- 
ral; convindo notar mais que a gratificação 
recebida por elle como commandante das 
forças de Nictheroy, era muito inferior á de 
Director das Obras Militares, logar que dei- 
xou para assumir o cointnando das forças de 
Nictheroy. 

Devia o orador esta explicação em homena- 
gem ao procedimento sempre correcto do 
illustre Marechal Niemeyer, diante dos inte- 
resses nacionaes. 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra- 
se a discussão. 

Posto a votos é approvado o requerimento 
do Sr. Bernardino de Campos, salvo as 
emendas. 

E' posta a votos e approvada a emenda do 
Sr. Coelho Rodrigues. 

E' posta a votos e regeitada a emenda do 
Sr. Pires Ferreira. 

O Sr. Presidente declara que fica adiada 
a discussão das emendas, que vão ás Com- 
missões de Justiça, Legislação e de Consti- 
tuição e Poderes. 

3:l discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 122, de 1895, que autorisa o 
Governo a abrir o credilo supplementar de 
5.522:874,^682 á verba — Reposições e resti- 
tuições—art. 1" n. 29, da lei n. 206, de 24 de , 
dezembro de 1894, para pagamento da divida 
liquidada, preveniente de imppstos arrecada- 
dos pela União e pertencentes ao Estado de 
S. Paulo, na fôrma da Constituição. 

Entra em discussão com o parecer da Com- 
missão de Finanças. 

O Sr. Coelho lüoiíírigsies diz 
que aguardou pacientemente que outro ora- 
dor iniciasse o debate, afim de escapar á ex- 
cepção que lhe tem sido lançada quando se 
occupa dos negócios de S. Paulo. 

Infelizmente, os outivs honrados e illus- 
tres collegas eximiram-se, o que força o ora- 
dor a vir á tribuna. 

O orador é dos que pensam que a União 
devo fazer todos os sacriflcios para pagar 
suas dividas, mas tendo primeiramente o 
cuidado de examinal-as attentamente. Crê 
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que tem uma excepção peremptória contra o 
pedido em questão, e vae articulal-a. 

A Constituição, discriminando os serviçcsa 
cargo da União e dos Estados, estabeleceu os 
casos em que á União compete auxiliar aos 
mesmos Estados, e nesse numero não se acha 
o serviço do immigração, com o qual, entre- 
tanto, se tem despendido até 30 de ju. ho 
ultimo, e a partir do 1880, mais de 71.000 
contos, sendo que, pelo menos, metade dessa 
quantia foi despendida com a immigração 
para S. Paulo, e si tal divida não cabe á 
União, nem S. Paulo carece de favores, em 
vista de sua prosperidade, como se pretende 
pagar-lhe 5.000:000$, quando se lia gasto 
mais de 35.000:000$, com a immigração para 
esse Estado ? 

O orador vae apresentar uma emenda, 
esperando que os honrados Senadores a ac- 
ceitem, para que este pagamento seja encon- 
trado com as despezas feitas pela União, com 
a immigração, no alludido Estado de São 
Paulo. 

Assim, pensa o orador, ficará tudo resol- 
vido pela melhor maneira, pois S. Paulo não 
precisa de auxílios, nem dos sacrificios da 
União. 

O orador offerece, pois. a sua emenda, 
acreditando que os honrados Senadores a re- 
cebam á boa parte. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con- 
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Accrescentc-se ào projecto ; 
Paragrapho único. A importância deste 

credito será deduzida do saldo, que a ümão 
tiver contra o Estado de S. Paulo, pelas des- 
pezas feitas por conta da União,com a immi- 
gração no mesmo Estado, depois da Consti- 
tuição. 

S. R.— Sala das sessões, 12 do setembro 
de 1896.— A. Coelho Rodrigues. 

O Si*. Stamix-o Usxi*eol!oa 
pede venia ao illustre Senador pelo Piauhy, 
mestre de direito, para entrar nesse terreno 
em que é leigo. 

Diz que S. Ex. apresenta uma excepção 
peremptória que para ser recebida era indis- 
pensável vir acompanhada de documento au- 
tlientico da divida liquida e provada com a 
qual argumenta. 

S. Ex não pode deixar de reconhecer que 
a divida ao Estado de S. Paulo ó liquida não 
o sendo a que S. Ex. se refere.de que não po- 
derá o honrado Senador apresentar docu- 
mento livre de qualquer excepção. 

S. Ex. argumentou dizendo que pela Con- 
stituição a União não devo despender com a 

immigração para os Estados, o que não pa- 
rece exacto ao orador em vista do disposto no 
n. 2 doart. 35 da mesma Constituição. 

A immigração que tem sido contractada, 
diz o orador, não vem para determinado Es- 
tado, mas para o Brazil em geral. Aqui che- 
gados os immigrantes, optam pelo Estado que 
bem lhes parece, de accordo com o estatuído 
no contracto.E' uma verdade que os^Estados 
preferidos teem sido S.Paulo, Paraná, Santa 
Catharina, Rio Grande do Sul, Minas e Es- 
pirito Santo, e não é menos verdade que São 
Paulo os ha recebido em maior numero. O 
honrado Senador sabe. porém, que a Consti- 
tuição no alludido artigo diz que a União 
deve animar o desenvolvimento da immi- 
gração. e o meio a cumprir este preceito e 
gastando com a vinda dos immigrantes. 

O titulo de divida de S. Paulo, continua o 
orador, não existe. Aquelle Estado não as- 
sumiu obrigação alguma perante a União, 
como também não assumiram os outros Es- 
tados mais favorecidos pela corrente immi- 
gratoria. Esse titulo o orador considera como 
pura fantasia do illustre Senador pelo Pi- 
auhy. . , , 

A immigração que tem vindo, repete o 
orador, não é para favorecer a determinado 
Estado: a União manda vir braços para sup- 
prir os que faltam á nossa lavoura, para fa- 
zer augmentar a riqueza publica. E a opção 
pelos estados alludidos, pensa o_orador, e na- 
tural, pois o colono europeu não procurara 
regiões onde as febres reinarem eudemica- 
mente como no Amazonas. 

Faz ainda o orador nesse sentido diversas 
considerações e termina dizendo saber que o 
illustre representante do Piauhy vae respon- 
der-lhe allegando ter S. Paulo a obrigação 
moral de pagar, por isso que tem recebido 
um numero consideravelmente maior de im- 
migrantes do que qualquer outro Estado e 
que os outros Estados teem pago semelhante 
despeza, mas disto não poderá S. Ex. inferir 
a existência de obrigação daquelle Estado 
pagar uma despeza feita pela União, com 
aquelle serviço. 

O Sr. Ooellxo RortriSfvi054 

começa dizendo que, antes de defender a sua 
emenda, precisa defender o seu autor que loi 
arguido de apaixonadofpor apresentar, sem 
base nem fundamento, uma excepção quali- 
ficada de cerebrina. 

O orador pergunta quaes os factos quo pros 
vam a sua prevenção contra S. Paulo, e um 
Estado que o orador tem visitado varias ve- 
zes e á sua custa para conhecer o seu inte- 
rior e povoados centra es ea prova e que teve 
nelle dous filhos estudando. _ p , 

Aos políticos de S. Paulo e igualmente af- 
feiçoado e mesmo com o chefe que faz parte 
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da outra Gamara,com o qual rompeu, não teve 
a menor questão pessoal. Rompeu cora elle 
porque precisou romper com a sua política 
que Ibe pareceu má e aproveita a opportu- 
nidade para dizer qne em sua terra se es- 
palhou que o orador o havia accusado neste 
recinto de improbidade. O orador não accusa 
ninguém de factos de que não pôde dar teste- 
munho, maxime de factos que interessara a 
honra privada, foi uma calumnia ; accusou 
sim a administração desse paulista, qualifl- 
cou-a de compromettedora dos grandes in- 
teresses do paiz e accrescenta mais que si 
esse chefe tivesse furtado para si e para seus 
filhos, teria feito muito melhor do que dei- 
xando-se cercar da alcatóa que o rodeou e 
fazendo a administração onerosa que fez. 

Rectiflcando este ponto,o orador diz que só 
por obediência ao dever é que combate o pa- 
gamento. Não existe excepção procedente 
contra si em relação ao Estado de S. Paulo. 

O orador apenas contraria quando lhe pa- 
rece que a isso é compellido, pelo cumpri- 
mento do dever e sempre que o faz é pesa- 
roso. 

Entende o orador que a immigração attra- 
hida offlcialmente, longe de ser um beneficio 
é um mal, porque importa em avultado dis- 
pendiode dinheiros públicos. Si o que se tem 
gasto com immigração houvesse sido empre- 
gado, mais proficuamente, em melhoramen- 
tos da terra, no preparo e beneficio do solo, 
em facilitar os meios de transporte, não anda- 
ríamos a estender a mão mendicante porque, 
os que tivessem noticia da feracidade do ter- 
reno já preparado para receber o trabalhor, 
viriam expontaneamente procural-o e me- 
lhor seria, porque, em vez de um só povo 
como actualmente acontece, affluiriam colo- 
nos de todas as nacionalidade»!, confundindo- 
se no mesmo ideal de trabalho o de fortuna 
sem preponderar sobre o indígena, impondo- 
se pelo numero, como acontece em S. Paulo, 
Estado tão favorecido mas que infelizmente 
parece que se vai desnacionalisando. 

Sendo a hora adeantada, e não tendo o 
orador podido concluir o seu discurso, pede 
lhe seja garantida a palavra para a sessão 
seguinte. 

O Sr. Presidente—A discussão fica 
adiada pela hora, continuando com a palavra 
o Sr. Coelho Rodrigues. Designo para ordem 
do dia da seguinte sessão : 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 27. de 1896, fixando a despeza 
do Ministério da Fazenda para o exercício 
de 1897 ; 

Continuação da 3a discussão da proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 122, de 1895, 
que autorisa o Governo a abrir o credito sup- 

plementar de 5-522:874$682á verba—Reposi- 
ções e restituições — art. 7°, n. 29, da lei 
n. 266, de 24 de dezembro de 1894, para pa- 
gamento da divida liquidada, proveniente de 
impostos arrecadados pela União e pertencen- 
tes ao Estado de S. Paulo, na fôrma da Con- 
stituição ; 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 7, de 1896, que autorisa o Go- 
verno a abrir, no corrente exercício, á verba 
—Alfândega, — n. 12 de art. 7", da lei de 30 
de dezembro de 1895, um credito da impor- 
tância de 7:707$,supplementaráquella verba, 
para occorrer á deficiência da despeza com o 
pessoal das Capatazias da Alfândega da Vi- 
ctoria, Estado do Espirito Santo ; 

2a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 30, de 1896, que autorisa o Go- 
verno a abrir á verba n. 17 do art. 7" da lei 
do orçamento vigente, o credito supplemen- 
tar de 336:018$428, para. supprir a deficiên- 
cia da verba do mesmo exercício ; 

Discussão única das emendas do Senado á 
proposição da Gamara dos Deputados, n. 61, 
de 1892, que autorisa o Governo a remover 
para logar mais conveniente o Arsenal de 
Marinha da Bahia,sem ônus para o Thesouro 
Federal, eacónstruir uma mortona em Matto 
Grosso e que não foram acceitas pela mesma 
Gamara ; 

3J discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 114, de 1895, que autorisa o 
Governo a abrir um credito até 1.200:000$, 
para pagamento do que for devido á Compa- 
nhia União Sorocabana e Ituana ; 

Continuação da Ia discussão do projecto do 
Senado, n. 34, de 1896, prohibindo, a começar 
de 1 de janeiro de 1897, a immigração oílicial, 
quer por conta da União, quer pela dos Esta- 
dos ou municipios ;, 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado, n. 45, de 1893, dispondo sobre os 
próprios nacionaes que não estiverem actual- 
mente occupados por quaesquer repartições 
lederaes ; 

Ia discussão do projecto do Senado, n. 35, 
de 1896, que autorisa o Governo a contra- 
ctar com um jurisconsulto brazileiro a revi- 
são do projecto do Codigo Civil, organisado 
pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 
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97a SESSÃO EM 14 DE SETEMBRO DE 1896 

Presidência do Sr. Manoel de Queiroz (Vice- 
Presidente) 

SUMMARIO—Abertura da sessão—Leitura e ap- 
provaíão da acta da sessão anterior — Eiph- 
diente—Parecer—Disoursô e projecto de lei do 
Sr. Justo Chermont—Discurso e requerimento 
do Sr. Coelho Rodrigues—Discurso do Sr. Mo- 
raes Barros — Ordem do dia—2a discussão do 
art. 1° da proposição da Gamara n. 27, de 
1896—Discursos dos Srs. Severino Vieira eP. 
Machado—Leitura e apoiamento de emendas— 
Discurso dos Srs. Leite e Oitioica e. Coelho 
Rodrigues—Encerramento da discussão — Dis- 
cussão dos de mais artigos, encerramento e 
adiamento da votação—Ordem do dia da se- 
guinte sessão. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre- 
sentes os Srs, Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Alberto Gonçalves, Joaquim Sar- 
mento, Raulino Horn, Francisco Machado, 
Costa Azevedo, Antonio Baena, Justo Cher- 
mont, Manoel Barata, Gomes de Castro, João 
Pedro, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, José Ber- 
nardo, Abdon Milanez, Almeida Barreto,João 
Neiva, Rosa e Silva, Joaquim Pernambuco, 
João Barbalho, Rego Mello, Leite e Oiticica, 
Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Rosa 
Júnior, Coelho e Campos, Severino Vieira, 
Domingos Vicente, GiL Goulart, Quintino 
Bocayuva, Lapér, Lopes Trovão, Thomaz 
Delflno, Fernando Lobo, Paula e Souza, Mo- 
raes Barres, Bernardmode Campos, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim de Souza, Caiado, 
Aquilino do Amaral, Vicente Machado, Ar- 
thur Abreu, Gustavo Richard, Esteves Jú- 
nior, Júlio Frota, Ramiro Barcellos e Pi- 
nheiro Machado. 

Deixam de comparecer, com causa parti- 
cipada, os Srs. Nogueira Accioly, Eugênio 
Amorira,E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, 
e Generoso Ponce (5); e, sem ella, os Srs. 
Almino Affonso, Oliveira Galvão, Virgílio 
Damazio, Ruy Barbosa e Joaquim Murtinho. 

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tres offlcios do 1» Secretario da Gamara 
dos Deputados, de 12 do corrente mez, re- 
mettendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 34-1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo único. E'o Poder Executivo auto- 

risado a conceder licença, com ordenado, por 

um anuo, ao 2° offlcial da Administração dos 
Correios do Ceará, José Alfredo Coelho de 
Arruda, para tratar de sua saúde onde lhe 
convier; revogadas as disposições em con- 
trario. 

Gamara dos Deputados, 12 de setembro de 
1890.—Arthur César Rios, Presidente.—Cân- 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos. 1" Se- 
cretario.—João Coelho G. Lisboa, 2° Secreta- 
rio.—A' Commissão de Finanças. 

N. 35—1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E'o Governo autorisado a conce- 

der a Adolpho Gentil, conferente da Alfânde- 
ga do Recife, um anno de licença, com o 
respectivo ordenado, para tratar de sua saúde 
onde lhe convier. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Gamara dos Deputados, 12 de setembro de 
1890.—Arthur César Rios, Presidente. — Cân- 
dido de Oliveira Lins de Vasconcellos, 1° Se- 
cretario. — João Coelho G. Libôa, 2" Secre- 
tario.—A' Commissão de Finanças. 

N. 36—1890 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' o Governo autorisado a conce- 

der ao escrivão da Repartição de Costura do 
Arsenal de Guerra da Capital Federal, Joa- 
quim Ignacio da Silva Abreu, um anno de 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
saúde onde lhe convier. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Gamara dos Deputados, 12 de setembro 
de 1896.— Arthur César Rios, Presidente.— 
Cândido de Oliveira Lins de Vasconcellos.— 
Manoel de Alencar Guimarães. 4° como 2° se- 
cretario.—A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 2° Secretario declara que não ha 
pareceres. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a redacção do projecto do Senado, 
n. 33, de 1890, que declara não ser appli- 
cavel ás companhias de navegação de cabo- 
tagem, que tinham contracto com o Governo 
Fi deral, anteriormente à lei de 11 de no- 
vembro de 1892 e durante o tempo dos seus 
contractos, a disposição do Regulamento que 
baixou com o decreto n. 2.304, de 1896 (art.5" 
§ 2" lettra G) na parte que se refere à trans- 
ferencia da séde das ditas companhias para 

| o território da Republica. 
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O Si-, «Busto Cliermont.— Sr. 
Presidente, tenho a honra de apresentar um 
projeeto á deliberação do Senado, projecto 
que trata de um melhoramento, que não 
deve ser adiado por mais tempo. Reflro-me á 
estrada d í ferro do Madeira ao Mamoré. 

Em occasião opportuna, quando elle fòr 
submetlido á discussão, trata ei de justifl- 
ca!-o; e provarei então que não somente esse 
é um grande melhorameuto, como t-imbem 
nenhum, ônus acarreta para os cofres pú- 
blicos. 

O Sr. Costa Azevedo.—Muito bem. 
E' lido e, estando apoiado pelo numero de 

assignaturas, vae a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 36- 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.0 E' o Poder Executivo autorisado 

a abrir conourrencia e contractar com quem 
mais vantagens offei ecer a construcção de 
uma estrada de ferro da Cachoeira de Santo 
Antonio, no Estado do Amazonas, á de Gua- 
jará-Mirim, no Estado de Matto-Grosso, afim 
de ligar as partes navegáveis dos rios Ma- 
deira e Mamoré, garantindo os juros não su- 
periores a 6 V» sobre o capital effectivã- 
mente empregado nas obras dessa estrada. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1896.— 
Juslo Chermont.—Antonio Buena.—Costa .l^e- 
vedo.— F. Machado.— Joaquim Sarmento.— 
Aquilino do Amara.l. » 

O Si*. Co^llio Rorlrin-uea. (■) 
Sr. Presfentf, preciso de uma informação do 
Governo por intermédio do Poder Executivo, 
relativamente á Estrada de Ferro Central do 
Brazil. 

Pelas noções geralmente recebidas no nosso 
povo, ella já não chega para dar vazão ao 
serviço ordinário de transporte de merca- 
dorias, pois, quer as importadas do littoral 
para o interior, quer as exportadas do inte- 
rior para o littoral, inventam longas sema- 
nas, e não raras vezes em certas estações, 
por falta de conducção. 

Pareúa-rae, portanto, que era mais urgente 
tratar-se de satislazer a essa necessidade na- 
tural, cuja satisfação é indispen-avel em uma 
grande via de communicaçâo como aquella, 

(•) Não foi revisto pplo orador. 

do que estabelecer carros nocturnos para 
passageiros daqui para Minas Geraes e para 
S. Paulo. r 

Estretanto, depois de ter sido ensaiada esta 
medida, e depois de ter si''o suspensa, cons- 
ta-me que foi, ou deve ter sido, restabe- 
lecida no dia 8 do corrente. 

Eu já viajei nesses trens e por signal pa- 
receu-me que eram bem pouco freqüentados. 
A despeza deve ser considerável e creio que 
não pôde ser compensada pela receita desses 
trens nocturnos. 

Nas condições, pois, em que se acha a E-.- 
tra,1a de Ferro Centrai, a medida me parece 
injustificável. 

Eu vou, portanto, pedir ao Governo al- 
gumas informações. 

O assumpto é tão simples como innocente. 
Eu não tenho base, sinão por uma suspeita, 
para desejar as informações ; e a estrada de 
ferro pó'e provar que os trens nocturnos 
são muito vantajosos debaixo do ponto de 
vista economico; e neste caso justificada fi- 
cará a reforma do serviço alli operada ulti- 
mamente pelo restabelecimento de taes trens. 

Mas, ainda quando economicamente ella 
me provasse, por informações fidedignas e 
offloiaes, que o serviço era vantojoso para a 
renda da Estrada, eu não ficaria tranquillo 
pelo zelo que me inspiram a segurança e a 
vida dos honrados representantes dos Estados 
de S. Paulo e Minas Geraes nesta e na outra 
casa do Congresso ; porque si diariamente são 
numerosos os desastres naquella estrada, do 
modo que muita gente não viaja nella sem 
ter seguro de vida, imagine V. Éx. que risco 
correm os illustes representantes daquelles 
Estados viajando de noite? 

O Sr. Alberto Gonçalves — Por segu- 
rança, irão de dia (Riso.) 

O Sr. Coelho Rodrigues—Mas, eu tenho 
medo de qne, cora a commodidade de fazer 
viagem com o fresco da noite e dormindo, 
elles prefiram o trem mais perigoso, c por 
isto receio que , apezar do perigo, elles es- 
queçam como a borboleta que se approxiraa 
da luz, o risco que correm por amor do bom 
que lhes sabe, fazendo uma viagem mais 
com moda. 

Tenho mais esta razão para incommodar- 
me e para ter mesmo uma preoccupação 
constante contra o estabelecimento desses 
trens nocturnos... 

O Sr. Vicente Machado—Em relação á 
Estrada de Ferro Central, era melhor não 
pedir informação alguma. 

O Sr . Coelho Rodrigues—Porque ? 
O Sr. Vicente Machado—Não viu a diíll- 

culdade extraordinária que se encontrou 
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para prestar-se a informação pedida sobre o 
alargamento do ramal do S. Paulo ? 

O Sr. Aoherto Gonçalves—O Sr. General 
Glicerio disse na Gamara dos Deputados que 
não encontrava meio de justificar a Estrada 
de Ferro. 

O Sr. Moraes Barros—Foi injustiça do 
Sr. General Glicerio. 

O Sr. Coelho Rodrigues—Eu acho que 
elle foi ingrato, salvo a suspeição pessoal 
que elle me possa arguir; mas em todo o 
caso não darei as razões porque o considero 
ingrato na emissão deste juizo publico e 
quasi escandaloso. 

O requerimento, como disse, é muito sim- 
ples vou submettel-o á consideração do Se- 
nado o descanso sobre a sua sorte pela van- 
tagem intrínseca que justifica a sua apresen- 
tação . 

E' o seguinte {Lê) : 
E' lido e posto em discussão o seguinte re- 

querimento: 
Requeiro que se solicite ao Governo que 

informe: 
1", quaes a despeza e a renda médias de 

cada trem nocturno para passageiros na linha 
da Estrada de Ferro Central (lo Brazil e no 
ramal de S. Paulo ; 

2°, qual a estação em que devem ama- 
nhecer os trens do ramal, segundo o horário 
assentado. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1890. 
— A. Coelho Rodrigues. 

O Sr. Moraes Marro» — Sr. 
Presidente, não foi para impugnar o requeri- 
mento que pedi a palavra, mas para respon- 
der a um aparte do honrado Senador pelo 
Paraná, que trouxe para o recinto do Senado 
a afflrmativa do digníssimo chefe do Partido 
Republicano Federal, o Sr. General Glicerio, 
de que não encontrava absolutamente nada 
para allegar em favor da administração da 
Estrada de Ferro Central. 

O Sr. Alberto Gonçalves — Isto está no 
Diário do Congresso. 

O Sr. Moraes Barros—Não estou negando 
que elle dissesse tal. 

Venho também responder em aparte ao 
honrado Senador pelo Piauhy, que pareceu- 
me navegar nas mesmas aguas deste aparte. 

O Sr. Coelho Rodrigues — Eu até o argui 
de ingrato. 

O Sr. Moraes Barros—Mas esta arguição 
de ingrato não eqüivale á arguição de in- 
justo, que eu preferia que fosse feita por 
V. Ex. 

Não contesto, Sr. Presidente, que a admi- 
nistração da Estrada de Ferro Central deixa 
ainda muito a desejar, ain'"a ha muito me- 
lhoramento, muita reforma, muita regula- 
risação a fazer-se no serviço desta importan- 
tíssima via-ferrea; mas, antes de tudo, 
sejamos justos, demos a cada um aquillo que 
lhe pertence, façamos justiça ao Marechal 
Jardim {Apoiados.) 

Peço ao Senado que se lembre em que es- 
tado elle recebeu a Estrada de Ferro Cen- 
tral. 

O Sr. João Cordeiro — Fm melhores con- 
dições do que vae deixal-a. 

Um Sr . Senador — Si a deixar. 
O Sr. Moraes Barros—El Io recebeu a Es- 

trada de Ferro Central não acceitando cargas 
para diversas de suas estações (««o apoiados); 
passavam-se dous e três mezes em que a Es- 
trada não recebia cargas para certas zonas 
de sua linha. 

O Sr. Vicente Machado — E' por isso que 
elle gastou a verba do material rodante no 
alargamento da bitola. 

O Sr. Moraes Barros—Não pretendo cen- 
surar a ninguém, seja dito previamente. 

E' muito possível que o estado desastrado 
era que se achava nosso Paiz, quando seu an- 
tecessor teve a administração da Estrada, 
justifique o estado em que a deixou. Não 
censuro a ninguém, apenas descrevo factos 
históricos. 

O Sr. João Cordeiro—Era preciso fazer 
uma estatística dos descarrillamentos que se 
deram n'aquelle tempo o dos que se teem 
dado ultimamente. 

O Sr. Moraes Barros—A estrada não re- 
cebia carga durante mezes para certas zonas 
de suas linhas. 

O Sr. João Cordeiro—Mas não descarr-il 
lava todos os dias. 

O Sr. Moraes Barros—O Marechal Jardim, 
tomando conta da administração da estrada, 
foi melhorando o serviço o reduzindo este 
prazo para o recebimento de cargas de 30 
dias para 20, de 2u para 10, até que afinal 
annunciou que a estrada recebia cargas da 
Central p ira todas as suas estações, e de 
todas as suas estações para a Central. 

O Sr. Leite e Oiticica—A' custa da dimi- 
nuição da importação e da elevação dos fre- 
tes que fizeram diminuir as cargas. 

O Sr. Moraes Barros—Si a importação, 
dirainuio o mesmo não se pode dizér da ex- 
portação. 

Isto foi um melhoramento incontestável 
que ninguém pôde negrr.porque algum tem- 
po depois de administrada pelo Marechal 
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Jardim, a estrada começou a receber cargas 
para todas as estações, e de todas as esta- 
ções para a Central. 

E' uma verdade que ninguém pôde con- 
testar. 

Um Sr. Senador—E' um facto incontes- 
tável. 

O Sr. Moraes Barros—O Sr. Marechal 
Jardim achou a estrada com a maior parte 
dos dormentes podres; tenho informações de 
que mais de metade destes dormentes teem 
sido substituídos. 

A estrada está renovada em grande parte, 
em mais da metade, e offereee hoje mais se- 
gurança do que offerecia quando elle tomou 
conta, porque os dormentes teem sido reno- 
vados. 

Havia falta de locomotivas: cada locomo- 
tiva que se quebrava ou soffria um des- 
mancho qualquer, era recolhida ao hospital 
das locomotivas doentes aqui na estação do 
Engenho de Dentro, e lá ficava. O Mare- 
chal Jardim achou um grande numero de 
locomotivas doentes sem tratamento algum 
neste hospital. 

O Sr. Domingos Vicente dá um aparte. 
O Sr. Moraes Barros— E' possível. 
Estas locomotivas começaram a ser repa- 

radas com empenho, com trabalho afincado; 
aquellas offlcinas trabalharam com toda a re- 
gularidade,e as locomotivas começaram a ser 
reparadas e a voltar para o trafego. 

Eu não tenho aqui uma estatística de 
quantas locomotivas foram reparadas durante 
a administração do Marechal Jardim, mas sei 
que é grande o seu numero. 

Hoje a estrada dispõe de muito maior nu- 
mero de locomotivas em efiectivo serviço 
do que dispunha a começa* esta adminis- 
tração. 

Portanto, Senhores, si nem tudo esta feito, 
si ainda ha muita cousa por fazer, são incon- 
testáveis estes serviços prestados pelo Ma- 
rechal Jardim. 

O Sr. João Cordeiro —Na opinião de 
V. Ex. 

O Sr. Moraes Barros—Na opinião de 
todos aquelles que quizerem fazer justiça. 

Esta é a questão. Censuremos o homem 
naquillo em que elle mereça censura ; mas 
não desconheçamos os serviços que prestou 
á administração da estrada, porque isto é 
eommetter injustiça que brada aosjcéos. A 
regularisação do trafego melhoramento da 
linha pela substituição de dormentes, e o 
concerto de grande numero de locomotivas, 
são serviços "que ninguém pôde negar, e que 
o Marechal Jardim ao deixar a estrada, o 
que nao sei quando será, levará para seu 

credito, que ninguém, sem eommetter cla- 
morosa injustiça, lhe poderá negar. 

Como a mim toda injustiça me dóe, eu 
não podia ouvir a asserção absoluta, e tão 
inveridica, do honrado chefe do partido re- 
publicano federal, sem vir oppòr-lhe estas 
verdades, que rectificamj uizo tão injusto. 

Ninguém mais pedindo a palavra, enoer- 
ra-se a discussão. 

Posto a votos,é approvado o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

2!, discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 27, de 1896, fixando as des- 
pezas do Ministério da Fazedda para o exer- 
cício de 1897. 

Entra em discussão o art. Io e seus nu- 
mero 5, com as emendas oíferecidas pela 
Commissãode Finanças. 

í> Sr. Severíno Vieira (1)— 
Sr. Presidente, não esperava realmente que 
o debate sobre esse projecto tivesse de ser 
encerrado sem um largo e detido exame de 
matéria tão importante; o sorprehendido 
com a sorte, que me parecia que ia ter a 
dicussão, nesta phase, do projecto, fui obri- 
aado a pedir a palavra, para fazer algumas 
considerações, que esperava fazer mais de 
espaço. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, peço li- 
cença à illustrada Commiasão de Finanças 
do Senado para fazer alguns reparos, que 
convencem, ou me parece convencer (pôde 
ser engano da minha parte), de que a illus- 
srada Casa, bem como a da Gamara 
dos Deputados não seguiu á risca o pro- 
gramma, que parecia ser-lhe imposto, 
de propor um projecto de lei orçamentaria 
que traduzisse em sua nudez, em sua ver- 
dade, a mais rigorosa precisão com as des- 
pezas, que teem de ser infallivelmente feitas 
no exercício, que a lei é destinada a re- 
gular. 

E* assim, Sr. Presidente, que a illustrada 
Commissão de Finanças propõe para a verba 
Aposeniados uma cifra que fica ainda aquém 
da despeza verificada e eífectiva no dia 31 
de dezembro do anno proximo passado; 

Os Srs. Costa Azevedo e Coelho Rodri- 
gues dão apartes. 

O Sr. Severino Vieira—Eu estaria de 
accordo com os honrados Senadores, que aca- 
bam de honrar-me com os seus apartes, si a 
illustrada Commissão de Finanças, propondo 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador, 
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a diminuição da verba tivesse suíígerido o 
alvitre indicado pelos nobres Senadores; mas 
a iIlustrada Ciiminissão, sem propor esse al- 
vitre, limitou-se a propor que o Senado vote 
uma verba inferior à de-peza feita, como já 
disse, no anno pretérito. Ora, si esta desprza 
tende, porventura, a diminuir, por um lado 
com os aposentados que vierem a fallecer ou 
que voltarem ao serviço activo; por outro 
lado ella tende a a.ugmentar, com os novos 
funcoionarios que forem aposentados; e pois, 
parecia que a Commissão já teria procedido 
com algum optimismo, si em vez de diminuir, 
conservasse a mesma verba que so gastou no 
exercício pretérito. 

Também não me parecerão rigorosos os 
cálculos relativos à despeza necessária para o 
custeio dos empregados das repartições ex 
tinctas. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, não era 
diíiieil à Commissão, por si ou pelo recurso 
de informações, de que dispõe, apresentar 
uma cifra exacta do augmento desta des- 
peza. 

A illustrada Commissão, no seu luminoso e 
douto parecer, calcula as despezas em 
600:000$, cifra redonda; mas fazendo um cal- 
culo, também um pouco a esmo, reduz essa 
despeza .. 

O Sn. Leite e Oiticica—A 400:000$000. 
O Sr. Severino Vieira—...a 400:000$,, 

calculando com os empregados, inactivos ou 
extinetos, que teem de entrar para as dele- 
gacias fiscaes. 

Ora, desde que é fácil reconhecer exacta- 
mente a despeza a fazer-se com os emp e- 
gados extmetos ; e desde que, por outro lado. 
é lacil verificar qual a despeza a fazer-se 
com os empregados das novas repartiçõ s 
flscaes, creadas no correr do anno pretérito, 
não será ditficil á Commissão, como disse, 
proceder por si mesma, ou por meio do re- 
curso de inf irmações do Poder Executivo, a 
um calculo exacto da diíferi nça que venha a 
solfrer a verba com os empregados extin- 
ctos. 

Não sei se me fiz bem comprehender. 
O Sr. Leite e Oiticica—Sim, senhor. 
O Sr. Severino Vieira—Por oulro lado, 

no q'ue diz respeito á despeza com as alfân- 
degas da Republica, o augmento consignado 
no projecio é demasiado suiliciente. 

Para quem ler o proprio relatório do il- 
lustre Ministro da Fazen la, são uma verdade 
compungente as queixas e lamúrias de tolos 
os inspectores de Alfândega, contra o estado 
de decadência o de ruína dos ediíicios e ma- 
teiiaes empregados naquellas repartições ; e, 
entretanto, não se vê uma providencia que 
corresponda a essas queixas, que não são 

Senado V. IV 

chiraericas, que não são resultado de fan- 
tasia. 

Eu mesmo dou testemunho do que vae pela 
Alfândega do meu Estado. Des^ o exercício 
de 1892 que se votam consignações, que afi- 
nal de contas não teem base, mas que. tradu- 
zem o desejo de melhorar os serviços daquella 
Alfândega; mas até hoje o seu estado é o 
mesmo, ou por outra, vae peiorando de anno 
a anno; de maneira que, pelo estrago dos 
materiaes e pela insnfflciencia dos armazéns, 
o commercio da Bahia não só tem hoje de 
arcar com o extravio de suas mercadorias, 
resultante da demora nas descargas, como, 
por causa dessa demora excessiva, tem de 
pagar maior despeza com as estadias e os ser- 
viços de desembarque. 

Além disso está hoje sujeito ao augmento 
de fretes, porque as emprezas de transporte, 
supportando todas essas difflculdades, já não 
podem subrnetter-se, quando teem de trans- 
portar generos para o porto da Bahia, ás 
mesmas tabellas de fretes a que dantes se 
sujeitavam. 

Não são somente os inconvenientes desta 
natureza que resultam desse estado de aban- 
dono em que se acha esse serviço ; elle tem 
também concorrido grandemente para a de- 
fraudação das rendas publicas. 

Se, com effeito, os importadores de merca- 
dorias soffrem com o extravio, com o furto 
r. sultante da demora nas descargas, o Es- 
tado, que cobra o imposto sobre estes gene- 
ros extraviados, não vem a ter prejuízo cor- 
respondentemente menor. 

Sem que seja esta a causa única do decres- 
cimento das rendas naquella como em quasi 
todas as Alfândegas da União, é comtudo para 
notar-se a iiiflerença que, decorre da compa- 
ração da arrecadação feita no exercício de 
IS.M. com a arrecadação feita no exercido 
de 1895. 

Em 1894 a arrecadação foi. (Lê.) 
Entretanto, no exerçicio de l! 95, quando 

todos os impo-itos furam conservados, a exce- 
pção daquelles que soffreram augmento na 
sua taxarão, a receita desceu de 20.582:000$ 
a 18.457;000$000. 

No relatório do illustre Ministro da Fa- 
zenda, apresentado ao Presidente da Repu- 
blica, encuiitram-se as seguintes explicações, 
dadas pelo inspector da Alfândega da Bahia, 
no sentido de demonstrar esse decrescimento 
de renda. 

Diz o relatario. (Lê.) 
Ora, as p uiderações neste caso não são 

reaes nem verdadeiras 
Si é certo que teem havido desordens em 

uma ou era outro localidade do E>lado da 
Bahia, estas desordens, f lizmente em cami- 
nho de serem de todo debelladas na actuali- 
dade, não teem a influencia que lhes quer dar 

41 
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o Sr. inspector da Alfândega da Bahia; e, 
em contraposição a esta informação, o que se 
vê é a grande prosperidade, o augmento do 
commercio, principalmente do commercio 
importador, naqmdle Estado. As casas desti- 
nadas á exploração de mercadorias, o preço 
dos alugueis tem attingido a sommas fabu- 
losas. 

Mas, Sr. Presidente, eu prescindo destas 
considerações, que não são offlciaes, que não 
teem o cunho de grande authenticidade, para 
mostrar cora os próprios dados ofíieiaes, for- 
necidos pela própria Alfândega do Estudo da 
Bahia, que não houve decrescimento nem no 
commercio, nem na producçâo daquelle Es- 
tado. 

Com effeito, Sr. Presidente, confrontando- 
se a cifrados direitos de exportação arreca- 
dados pelo Estado da Bahia, em cons* guencia 
de accordo entre o Governo daquelle Estaco 
e o Governo Federal, no exercício de 1892, 
se vê que os impostos de exportação produ- 
ziram 4.154 contos de réis, algarismos re- 
dondos; e em 1895, produziram 4.991 contos 
de réis. 

Ora, sendo certo que os impostos de ex- 
portação não soffreram augmento nenhum, 
é claro que este augmento não se podia es- 
pecificar sem que tivesse havido expansão 
no seu commercio. E este augmento sobe de 
vabir, porque o cenhecimento que teve o 
Governo do Estado da defraudação das suas 
rendas, na arrecaçâo feita pela Alfândega, o 
levaram acrear uma repartição com muito 
mais vantagem para o Estado pela arreca- 
dação que está sendo feita. 

O Sr. Coelho Rodkigues—A differença 
vem do contrabando... 

O Sr. Severino Vieira—Ifctá claro. 
O Sr. Coelho Rodrigues — ... ao que 

parece. 
O Sr. Severino Vieira — Sr. Presidente, 

como já disse em principio, não contava 
occupar-rae hoje do assumpto, esperando que 
outros mais competentes e melhor habili- 
tados iniciassem o debate do projecto em 
discussão; mas, feitas estas considerações, e 
não querendo mesmo roubar o tempo e a 
preciosa attenção do Senado, eu lembro a 
illustrada Comraissâo a necessidade de se 
attender a estas reclamações const ntes que 
todos os chefes de serviços íiscaes nos Es- 
tados, que clamam contra a deficiência de 
edifícios, de accumulação de materiaes, de 
trabalhos das Alfândegas, se adoptasse uma 
medida que habilitasse o Sr. Ministro da Fa- 
zenda a attender a essas exigências. Eu lem 
braria, Sr. Presidente, que se autorisasso o 
Governo a despender nestes melhoramentos 
indispensáveis e necessários, pelo menos até 

3 "/o da renda arrecadada em cada uma 
dessas Alfândegas. 

Liraito-me, por ora, a suggerir a idéa ; e 
em todo caso reservo-me o direito, até 3' dis- 
cussão, de apresental- i, para que esta medida 
seja encartada no logar mais conveniente. 

São estas as ligeiras observações que tinha 
a fazer. 

O Sr-, F"rí*iiclsco Maclindo— 
Sr. Presidente, antes de fazer algumas con- 
siderações em relação a emenda, que tencio- 
namos, nós, os representantes do Amazo- 
na,s, submetter á consideração da Casa, de- 
sejava, para íundamental-a, que a illustra- 
da Commissão de Finanças se dignasse dar- 
me uma pequena explicação. 

Sr. Presidente, lendo o luminoso parecer 
da referida commisrâo, vejo que elle, depois 
de passar em revista os orçamentos de 1895 
e 1896, no que respeita a obras, declara que 
no de 1895 existe a Alfândega <ío Amazonas 
contemplada com 200:U00$, credito que diz 
ter sido supprirnido no orçamento de 1896 e 
termina dizendo assim : 

«Todas (refere-se a verbas para obras de 
alfandegas) incluídas no orçamento vigente 
e excluídas apenas, de 1895 para cá, as alfan- 
degas do Amazonas em 1896 e da Parahyba 
e do Maranhão em 1897.» 

Todavia, Sr. Presidente, não obstante esta 
afflrmativa da illustrada commissão, que me 
parece ser absoluta em relação á negação de 
verba para a Alfandi-ga de Manáos, vejo na 
proposta do Governo, em relação a obras, a 
importância de 294 contos de réis e vejo na 
tabidla do Governo incluida a, verba de 
100:000$ para a Alfândega de Manáos. 

O Sr. Leite e Oiticica— A verba de 
100:000$ para a Alfândega de Manáos está 
na proposta do Governo e por isso não foi 
supprimida. 

O Sr. Francisco Machado— O que deu lo- 
gar á minha observação, foi dizer o parecer 
da illustrada commissão que tinha sido sup- 
primida a verba. 

O Sr. Leite e Oiticica—Peço que me per- 
mitia dar um aparte. 

A proposta do Governo está redigida as- 
sim: 

« Tabella n. 27 

Obras 

Estado do Amazonas  100:0003000 

Somma  294:üGI0$0ü0» 
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De modo que a proposta do governo fica 
tal qual está. 

Creio que assim auxilio muito as conside- 
rações que V. Ex. pretende fazer. 

O Sr. Francisco Machado — A' vista da 
explicação de V. Ex. vejo que a proposição 
exarada no parecer não deve ser tomada em 
absoluto, quando declara que de 1895 para cá 
os orçamentos não teem credito para a Al- 
fândega de Manaus na verba—Obras. 

O Sr Leite e Oiticica — Tem. 
Eu desijaria, Sr. Presidente, declarar-me 

de perfeito accordo cora as conclusões que 
tirou a illustradá Cominissão de Finanças dos 
princípios que emittiu, dizendo-se que se 
acha no propnsito de restringir quanto pos- 
sível a despeza publica, abandonando no mo- 
mento toda a idéa de melhoramentos adiaveis, 
que a situação, financeira absolutamente não 
permitte; princípios que acceito do mesmo 
modo qu por minha vez, subscrevo as doutas 
consideraç )es e as justas observações feitas 
sobre a desorganisação da arrecadação das 
rendas publicas e clamo contra o defrauda- 
mento dellas, em prejuízo da receita do The- 
souro, do commercio honesto e licito e da po- 
pulação, jd tão sobrecarregada de impostos. 

Mas, Sr. Presidente, a conclusão a que 
chegou a cotnmissão, relativamente á alfân- 
degas, não se acha de modo nenhum dentro 
desses princípios que affago e acceito como 
verdadeiros; porque si é verdade que o mais 
licito e o mais justo dos meios para o nse- 
gui rmis o grande desideratum do equilíbrio 
orçamentário, é realmente o de eliminar ile>- 
pezas supérfluas e augmentar a flscalisaçâo 
na arrecadação das rendas... 

O Sr. Costa Azevedo — Principalmente 
este. 

O Sr. Francisco Machado — ... desde que 
acceitemos como exacto esse principio, esses 
meios, como os mais seguros e efflcientes 
para o fim a que tendemos, parecia-me que 
a illustrada Commissão não poderia deixar 
do olhar principalmente para a Alfândega de 
Manáos, on^e é grande a desorganisação do 
serviço e o desvio das rendas é incalculável. 

Começou apenas a execução desses princí- 
pios despertada por um topico do relatório do 
digpo inspector daquella alfandega, achando 
que era razoavol o pedido por elle formulado 
porque consistia em um adeanlamento de 
credito que seria muito bem retribuído. 

O Sr. Costa Azevedo — Apoiado. 
O Sr. Francisco Machado — A Commissão 

attendeu ao que o honesto, o honestissirao 
actual inspector da Alfan ega de Manáos de- 
clarou aflirmando que para a boa fiscalisaçâo 
das rendas, na região que fica entre o Ja- 
vary e o Jutaby, era necessário, em primeiro 

logar, que a mesa de rendas do Capacete 
tivesse o pessoal completo, mas que, para 
isso, tornava-se indispensável dar aos empre- 
gados vencimentos que podess^m seduzil-os, 
de modo a ser preferido o emprego na mesa 
de rendas a qualquer outro mais remune- 
rado naquellas regioe- ; em segundo logar, 
era essencial para essa flscalisaçâo f zer-se a 
despeza precisa para acquisição de uma 
lancha. 

E accrescentava o illustre inspector que a 
despeza, que era orçada para tudo em 
56:000^, era insignificante em relação aos 
proventos, que delia adviria ao Thesouro... 

O Sr. Costa Azevedo — Apoiado. 
O Sr. Francisco Machado—E para a prova 

do que afflrmava citava o facto de haver 
o cidadão Abel Linares, que se havia estabe- 
lecido no Jutahy a titulo de exttahir bor- 
racha, passado um conti abando no valor de 
io uooojnoo. 

Ora, Sr. Pre idente, quem, gasta 5fi:0'10$ 
para ganhar 100:000$. acho eu que tem feito 
um opiimo negocio Foi o argumento de que 
se serviu o digno Inspector da Alfandega e 
que calou, como não podia deixar de calar, 
no animo da illustre Coinmissão de Orça- 
mento. 

Mas, Sr. Presidente, si este argumento 
colhe para o caso, devemos leval-o mais 
longe. Si é um bom negocio g istar 56:0 )0$ 
para conseguir 100:0()0$, é necessário convir 
que não deixa de ser igualmente optimo 
negocio gastar mil para conseguir 6.000 a 
7.000. 

O Sr. Leite e Oiticíca — Perdoe-me, o 
argumento não é absoluto. 

O Sr. Costa Azevedo — Tem applicacão 
ao caso. 

O Sr. Francisco Machado —Tenha o hon- 
rado Senador a bondade de ouvir me, por- 
que no fim, e=tou certo, concordará com- 
migo. 

Sr. Presidente, os desvios das rendos não 
se dão só nas regiões do Javary e Jutahy, e, 
pelo que se sabe, é de longa data. Por con- 
seqüência, a mesa de rendas estabelecida no 
Capacete, queé um affluentedo Javary, onde 
vae desaguar acima do delta, não pôde con- 
tinuar desprovida dos meios, quer pessoal, 
quer material, com que deve ficar habilitada 
para satisfazer as exigências do fim para 
que foi estabelecida. 

A prova de que o Javary é um fóco de 
contrabando, é fácil de produzir ; basta que 
se abra a lei orçamentaria do Estado do 
Amazonas, para ver-se que quando a borra- 
cha exportada por intermédio de outros Es- 
tados paga 21 7„ e a exportada directamente 
para a Europa paga 18 %< a- exportação do 
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Javary paga 8 "/o- Não é porque seja infe- 
rior em qualidade, mas é porque diminuindo 
o imposto que pajja a borracha que de lá 
sabe. tira-se com isso só ;i03 negociantes desse 
genero o estimulo de subtrahil o aos direitos, 
de sonegal-o, levando-os a abandonar tal 
negocio, livrando-se assim dos riscos e peri- 
gos a que s 3 expõem os indivíduos que ne- 
gociam illicitaraente. 

Assim, pois, Sr.'Presidente, fica determi- 
nado, e por quem conhece melhor do que eu 
o que se passa naquedlas regiões, qual o Con- 
gresso do Estado do Amazonas, que nessa 
differença de direitos estabeleceu de mod" 
inequívoco, a existência do contrabando nas 
regiões do Javary. 

Sahindo do rio Javary, vou limitar-me uni- 
camente á Alfândega de Manáos. 

Mas. Sr.Presidente, me permittam V.Ex. e 
o Senado que, antes, lastime o que vou re- 
ferir; e a nobre Commissão ouvindo-me,ha de 
fatalmente chegar a accordo commigo, reco- 
nhecendo a necessidade de um edifício para a 
alfandega de Manáos, fim a que tende a 
emenda. 

O Sr. Costa Azevedo — Apoiadissimo. 
O Sr. Joaquim Sarmento — Necessidade 

inadiável. 
O Sr. Francisco Machado — Sr. Presi- 

dente, a Alfandega de Manáos ainda é a casa 
que serviu á mesa de rendas internas da 
extinctaprovíncia do Pará. 

O Sr. Gomes de Castro — Pois a do Ma- 
ranhão é do tempo colonial. 

O Sr. Francisco Machado — V. Ex. está 
se referindo a um logar onde a Alfandega 
devia ter sido construída e apropriada ao 
movimento do commercio naqjnella occasião. 
O Maranhão sempre recebeu da metrópole 
mais consideração do que a antiga viila da 
Barra do Rio Negro, e tinha isso razão na 
justa importância de que, então, gozou. 

Esta antiga mesa de rendas passou a, re- 
partição aduaneira em 1854, quando foi com- 
prada para inauguração desta repartição, 
com a creação da nova província do Ama- 
zonas. 

O Sr. Joaquim Sarmento —E' bom se dizer 
que a casa ó de taipa. 

O Sr. Francisco Machado — Sr. Presi- 
dente, basta este facto para quem sabe o 
que é e o que foi o Amazonas, o que foi a 
antiga villa da Barra do Rio Negro, o com- 
mercio que alli poderia existir, as casas que 
alli poderiam ter sido construídas para ha- 
bitação, corno esta foi, basta saber isto, saber 
o que foi Manáos, para chegar-se á conclu-ão 
de que si o edifício comportava o movimento 
do commercio naquella occasião, hoje é^abso- 

lutamente impossível que comporte o movi- 
mento do commercio actual. 

Todavia, es'e pardieiro só pôde ser mo- 
dificado adquirindo não ha muito tempo, 
um pequeno alpendre, porque este edificio 
é construído em um largo. 

De maneira que é natural se pergunte si 
não teem sido reclamadas providencias afim 
de poder reme iiai -se o mal. 

Certamente : não teem cessado os inspecto- 
res da Alfandega de fazer reclamações ; po- 
rem ellas teem se limitado em seus effeitos a 
dar logár a que um engenheiro commisúo- 
nado vá lá, levante uma planta e até escolha 
logar para o edificio. Estas plantas vêm dor- 
mir na secretaria da repartição competente. 

O Sr. Costa Azevedo — Isto já no tempo 
da monarchia era a mesma cousa. 

O Sr. Francisco Machado — Eu conheço 
tres pb ntas : uma levantada por um ofllcial 
de engenheiros, Dr. Feliciano Benjamin ; 
outra pelo nosso inditoso ex-coll ga o Sr. 
Dr. Leovigildo Coelho e outra emtim, creio 
que já do tempo da Republica, pelo Sr. Dr. 
Olavo Ferreira. 

Elias ahi estão dormindo o somno em que 
sempre esteve immerso o governo geral a res- 
peito dos negocios do Amazonas, somno de 
tal maneira profundo que delle não seria pos- 
sível fazer despei tar o governo nem o estri- 
dor das pororocas. 

Assim, Sr. Presidenté, si é verdade que da 
boa fiscalisação é que poderá vir a boa re- 
ceita, e com ella, a melhoria do nosso estado 
financeiro... 

O Sr. Coelho Rodrigues — Isto depende 
mais do pessoal do que do material, (//a ou- 
tros apartes.) 

O Sr. Francisco Machado— ... é evidente 
que não poderá haver boa flscalisação onde 
não houver um edificio construído propria- 
mente para este fim e bem provido de todos 
os meios, assim como do pessoal idoneo e ne- 
cessário para fazer a flscalisação. 

O Amazonas é mais extenso do que a área 
em que se faz a flscalisação aqui no Rio de 
Janeiro, e todos sabem dos desvios dosdinhei- 
ros públicos que ha mesmo aqui. 

Sr. Presidente, é justo que se pergunte, 
se assim è como se faz a flscalisação? 

Do peior modo possível! 
Quem entra no porto de Manáos vê as alva- 

rengas carregadas de cargas, a rampa alas- 
trada de mercadorias apenas cobertas ou 
defendidas d^s inclemencias do tempo por um 
encerado ou por uma barraca de lona, o al- 
pendre da alfandega completamente atulhado, 
não deixando quasl passagem a quem lá vae; 
parte das mercadorias atravessam a rua para 
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irem occupar o estabelecimento fronteiro, 
edifício particular. 

Já vê V. Ex.,Sr. Presidente, que a flscali- 
sação neste ponto é impossível... 

O Sr. Costa Azevedo — Inteiramente im- 
possível. 

O Sr. Francisco Machado— ... e é para 
remediar o mal que o inspector da alfandega 
pede também uma lancha para cursar no 
littoral de Manáos, afim de ttscalisar o em- 
barque e desembarque das mercadorias. 

O Sr. Joaquim Sarmento—E agora mesmo 
acaba de ir a pique a lancha de vigia do 
porto. 

O Sr. Francisco Machado Ainda mais 
esta infelicidade para a Alfandega do Ama- 
zonas e para as rendas geraes. 

Sr. Presidente, fallando eu com quem julgo 
habilitado, e creio que não haverá quem des- 
conheça a competência e a honestidade pro- 
verbiaes de Luiz Rodolpho Cavalcanti de 
Albuquerque, actual director das rendas ge- 
raes. .. 

O Sr. Costa Azevedo—Distinctissimo func- 
cionario. (Apoiados.) 

O Sr. Francisco Machado — ... conver- 
sando com elle a respeito das custas de Ma- 
náos,que elle conhece melhor do que quantos 
por lá tenham andado, ainda mesmo que com 
o fim de estudar os negncios financeiros da- 
quelle Estado, porque elle foi lá por muitos 
annos inspector da alfandega e inspector da 
thesouraria de fazenda, me disse elle que 
calculava os desvios, pelo contrabando, das 
rendas geraes em seis ou sete mil contos. 

E não haverá quem, saben^o ser a Alfan- 
dega de Manáos, o entreposto das mercado- 
rias em transito das praças e para as praças 
de Venezuela e das RepuMicas Cisandinas, 
não ache possível que essa estimação ainda 
fique aquera da realidade. 

Sr. Presidente, desta declaração meparece 
que bem se evidencia a causa por que as ren- 
das da União teem decrescido, em vez de 
augraentarem. E' assim que no ultimo rela- 
tório, que nos foi distribuído, lê-se que a ren- 
da aduaneira arrecadada no exercício de 
1895, no Estado do Amazonas, importou em 
3.'6,i6:087$839, tendo sido a do anno ante- 
rior 3.844:765$723; differença para menos, 
228:677$884. 

Ora, eu acho ainda esta differença insigni- 
ficante, para o que suspeito que ella possa 
ser, não só porque ella está sujeita a dados 
que não devem ser o que são,porque em 1895 
penso que a renda devia ser maior do que 
3.616:000$, e portanto, a de 1894 também 
devera s>-r muito maior; como porque a es- 
tatística das rendas estadnaes dão prova ex- 
uberante de que no Amazonas o commercio 

[ tem augmentado prodigiosamente, provando 
assim quão longe da verdade se acham aquel- 
les dados. 

Quando não houvesse provas inconcussas, 
provas, por assim dizer, tangíveis do contra- 
bando que lá se faz, bastava que se comparas- 
sem as r uídas da União no Amazonas com as 
rendas do Estado para conseguil-as. A receita 
calculada no ultimo orçamento do Amazonas, 
foi de 9.i.J85:400$000. Eu vou mencionar a 
proveniencia mais importante desta receita. 
Quem lê o orçamento do Amazonas verá que 
quasi to1a a receita provém da borracha. A 
borracha que e exportada por intermedie de 
outros Estados,e que paga 21%) está orçada 
em 3.360:000$; a que é exportada directa- 
mente para o estrangeiro, e que paga 18 
e-dà orçada em 4.320:000$; e a da margem 
do Javary, que paga apenas 8 %, está orça- 
da em 220:000$; somma total 7.900:000$, 
digamos 8 000:000,$000. Ora, Sr. Presidente, 
esta éa cifra da exportação que penso de- 
verá corresponder á importação e si nós 
formos calcular a importação pela exporta- 
ção, calculo que me parece razoavel, achare- 
mos a somma mais approximada possível do 
desvio dos dinheiros públicos. 

O Sr. Ramiro Barcellos— Perfeitamente; 
V. Ex. calcula muito bem ; é isso mesmo 
que se deve suppor. 

O Sr. Francisco Machado — Ainda bem 
que não é só a representação do Amazonis 
que chama a attenção, dos poderes publiccs 
para este ponto. 

Sendo assim não é para admirar que a 
illustrada Com missão tivesse calculado em 
50.000:000$ odesviodas rendas publicas; por- 
que, a calcular com os dados que acabo de 
apresentar, para conhecer os desvios que se 
dão das rendas publicas no Estado do Amazo- 
nas, e a seguirmos o mesmo processo em rela- 
ção aos outros Estados, poderemos alcan- 
çar uma somma muito superior á de 
50.000:000$, de que falia a illustrada Com- 
missão. 

Assim, pois, Sr. Presidente, acho que a 
Commissão, no seu firme proposito, no seu 
desideratum muito justo e louvável, do 
equilíbrio orçamentário, não deveria de modo 
nenhum esquecer, antes pelo contrario de- 
veria tomar de preferencia este ponto, a fls- 
calisação da arrecadação das rendas publicas, 
para dahi fazer derivar naturalmente, o 
melhoramento das nossas finanças, que tanto 
é por todos desejado. 

Não tenho agora emjmãos, porque me es- 
queci de trazer, uma representação que ha 
dousdias, nós, os representantes de Amazo- 
nas, recebemos do commercio desse Estado, 
por intermédio dos directores da sua Junta 
Commercial. Serve ella para justificar mais 
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o que acabo de dizer. Si fosse todo o com- 
mereio que fizesse contrabando, não seria en- 
tão commereiantes que viriam accusar ocon- 
trabando, pe lindo contra elle medidas pi e- 
ventivns e repressivas ; mas é que a par dos 
contrabandistas estão os negociames ho- 
nestos ; e estes precisam garantir-se de modo 
efficaz coutra esse genero de negocio, prohi- 
bido por criminoso. 

Começavam elles na representação por 
dizer que appellavam para nós, represen- 
tantes do Estado, porque se achavam já can- 
gados de fazer iguaes reclamaçães aos mi- 
nistros, a respeito do remedio necessário para 
levantar o cnmmercio do Amazonas, que se 
se sente definhado, e então pediam que ao 
menos desta tribuna fize-semos ouvir a nossa 
voz a respeito da necessidade de uma alfân- 
dega em Manáos, porque é evidente que a 
boa flUcalisação só se pôde fazer em um edi- 
fício apropriado. E esta declaração feita na 
recbimação é dolorasa, tanto mais quanto 
nós vemos que o Congresso tem sido, não 
direi generoso, porque ninguém o é com di- 
nheiro que não lhe é proqrio, mas tem sido 
justo em attender taes necessidades, como se 
vê dos orçamentos e se verifica na verba 
—Obras,—entre as quaes se acha consignado 
um credito especial para a Alfândega de 
Manáos. 

O mal, portanto, tem sido reconhecido e o 
remedi'i indicado e autorisado; mas, infeliz- 
mente não tem sido applicado; e creio que 
continuará a não sel-o, não obstante de mo- 
mento,a momenio o mal se aggravar, a ponto 
de vermos approximar-se o dia em que o 
proprio empregado da Alfândega mande que 
as mercadorias de^emliarquem na casa do 
contraban lista, por não havçr mais logar 
onde ellas possam ser descarregadas. 

O Sr. Coelho Rodrigues—O Ministro está 
em repouso. 

O i-r. Francisco Machado — Foi por isso 
que eu disse que parece que o somno é tão 
lethargico, tão profundo, tão comatoso, desde 
o regimen decahido até hoje, que nem o es- 
tridor das pororocas do Amazonas, seca ca- 
paz de interrompel-o. 

O Sr. Sarmento—Entretanto, a Alfândega 
de Manáos era digna de um pedido de credito 
especial. 

O Sr. Francisco Machado — Todos faliam 
na grandeza do Amazonas... 

O Sr. Costa Azevedo—E é realmente 
grande. 

0 Sr. Francisco Machado—.. .e, talvez, 
por isso é que nem' do pouco que o Amazonas 
produz, por intermédio de braços estran- 
geiros, que espontaneamente para lá vão, e 

dessa immigração sempre crescente, levada 
do Norte... 

O Sr.Coelho Rodrigues—E que não custa 
nada á União. 

O Sr Francisco Machado—.. e que nada 
custa á União, cemo muito diz o illustre Se- 
nador pelo Piauhy ; desse mesmo pouco que 
o Amazonas produz, a União não cuida; 
como si a grandeza do Amazonas por si só 
bastasse. 

Parece, portanto, que maior descuido não 
se pôde dar; e por isso espero da illustrada 
Commissão, cujo relator parece preparar-se 
para me vir á mão... 

O Sr Leite e Oiticica—V. Ex. está en- 
ganado, eu sou obrigado a responder ás ob- 
servações de cada um dos collegas. 

O Sr. Francisco Machado—... que ella 
aceite como justas e razoáveis as considera- 
ções que acabo de expender, porque, creio 
que elias firmaram a ve.dade perante tcdo o 
Senado que me ouve, e quererá ser o nosso 
primeiro auxiliar, ao menos contra a inércia 
do governo que nada faz, mesmo quando as 
raz es de obrigal-o a agir são as mais justas, 
como no caso presente, 

Tenbo dito. (Metío bem ; muito bem.) 
São lidas, apoiadas e postas conjunctaraente 

em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 1» n.10—Alfândegas—Pará. Diga-se 
Gratificação aos empregados até 4o "/o, 

elevando-se a respectiva verba de 61:120$ a 
122:240$000. 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1896.— 
Manoel Barata. 

Ao art. 1° n. 26—Obras. 
Accrescente-se : 
80:000$ para inicio da construccão do pré- 

dio destinado á Alfândega da Parnahyba, po- 
dendo se desta quantia despender até a de 
20:000$ com concertos do posto fiscal na 
Amarração. 

Sala das sessões, 14 de, setembro de 1896. 
— Pires Ferreira. 

Ao art. 1° n. 26—Obras. 
Colloque-se onde convier : 
Para acquisiçãs de terreno e começo de 

construcçâo de edifício para Alfândega de 
Manáos, 200:000$000. 

S. R. — Sala das sessões, 14 de setembro 
de 1896.— F. Machado. — Cosia Azevedo.— 
Joaquim Sarmento. 

Ao art. Io n. 26 : 
Restabeleça-se a rubrica 27 do art. 7o da 

lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895, para a 
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acquisição e recoustrucção de um prédio 
proximo á Alf.indega do Estado da, Parahyba 
para servir do armazém de mercadorias ; e 
também para compra e reparos de outro 
prédio no porto do Cabedello para servir de 
posto fiscal. 

S. R.—Sala das sessões, 14 de setembao de 
1896.—João Neiva.—Almeida Barreto.—A&- 
don Milanez. 

O Si*. Leito o Oiliclca começa 
dizendo que para a Comraissão de Finanças 
as observações feitas ao orçamento do Minis- 
tério da Fazenda só lhe podem causar satis- 
fação, pois vieram acompanhar as queixas 
formuladas pela mesma Commissão sobre o 
péssimo estado em que se acha a arrecadaçèo 
das rendas. O orador pede, porém, venia pai a 
defender o illnstre Ministro da Fazenda que 
é injustamente accusado de repouso, accusa- 
ção tomada como arma de opposição contra 
esse illustrado membro do Governo e que não 
lhe cabe absolutamente. 

O orador acreditou sempre que o Sr. Ro- 
drigues Alves não recebesse do Senado 
accusação que o expuzesse ao ridículo, por- 
que nesta Ca-a S. Ex. sempre se irnpoz, 
principalmente pelo seu caiacter, devendo, 
portunto, merecer de seus antigos collegas a 
maior consideração. Diz o orador que o Minis- 
tro da Fazenda em 1896 acha-se collocado em 
uma situação muitissimo especial, por se en- 
tender que o Ministro das Finanças não deve 
ser o director da de-peza publica. S. Ex. vê-se 
arrastado por todos os outros Ministérios, por 
todos os chefes de repartições, abraços com 
a grande desorganização em que se acham as 
despezas do nosso paiz. Todos os Ministérios 
despendem como deliberam e o Ministro da 
Fazenda vê se na dura contingência de reco- 
nhecer arrebentadas as verbas orçamentarias 
logo no principio dos exercícios, sem meios 
de providenciar efllcazmento. 

Refero-se em seguida o orador, largamente, 
a um credito que está em suas mãos e sob o 
qual faz actualmente estudos com uma pa- 
ciência digna de melhor sorte. Tal credito é 
de 6.500 contos, relacionando os credores do 
Estado, e trazendo duas ordens de verbas, 
cJwsiflcação nova, o que mais prova o que 
o orador diss*: os Ministros g stam sem 
prestar attenção ás verbas orçamentarias. O 
orador analysa detidam nte todas as consi- 
gnações desse credito e termina essa serie de 
considerações dizendo que a situação geral do 
paiz é mais séria do que quantas temos tido, 
e que para sahir delia seria necessário har- 
monisar todas as forças, reunir o Poder Exe- 
cutivo e o Legislativo para tomarem uma 
serie de providencias em um problema com- 
plexo, como este, cuja solução não depende 

de uma medida isolada, e ao Ministro da Fa- 
zenda louva o orador, por cruzar os braços 
e esperar que acordem os outros, áquelles 
que devem ser, como S. Ex., para melhora- 
rem a situação apremiante do paiz. 

Entrará agora na apreciação das conside- 
rações feitas por seus collegas, devendo co- 
meçar pelo honrado Senador pela Bahia. 
Julga-seautorisado a dizer familiarmente no 
honrado Senador que S. Ex. não tem razão 
increpando a Commissãoo facto de acceitar 
400:000$, como limite da verba— Reparti- 
ções do logares extinctos—consignada napro- 
posição da Gamara dos Deputados. Cada anno, 
porém, decresce essa verba, já pelo aprovei- 
tamento de alguns funccionarios. já pela 
morte de outros, e mormente agora com a 
recente creação da Alfândega de Macahé para 
a qual foram nomeados 85 empregados, na 
mór parte empregados de logares extinctos. 
Taes funccionarios recebem vencimentos pela 
verba—Alfândegas—e não pela de repartições 
exti netas. 

Esta verba está bem dotada com 400:000$, 
(600 teve em 1892) firme como é opreposito 
do Sr. Ministro da Fazenda de aproveitar 
empregados nas condições apontadas. 

Tratará da verba — Aposentados — para 
aflirmar que nem sempre o maior escrúpulo 
presidiu as aposentadorias, minorado hoje 
felizmente o mal com o comsequente decres- 
cimento de verba. Demais, os aposentado á 
força estão agora achando nova collucação, 
poucos d*entre ellcs restam. E', pois, possível 
chegue a verba para os devidos fins. 

O honrado Senador pela Bahia, occupan- 
do-se com a Alfândega do seu Estado, sug- 
geriu como meio de acudir às obras do 
edificio dessa Alfândega, a deducção de 3 % 
da renda da Alfândega, medida essa fácil de 
lembrar, mas não de pôr em pratica.Diaria- 
mente entra a renda, ora em proporção cres- 
cente. ora em decrescente. Como deduzir os 
3"/" e acu lir ás despezas ? Melhor será votar 
no orçamento a verba precisa para o serviço, 
mesmo para conveniência do Governo. 

O Congresso tem feito o possível pela Al- 
fândega da Bahia. Consignou-lhe 100 :000$, 
de verba no actual exercício e este ainda 
não terminou aliás. 

No orçamento de 1897 figurara outros 
100:0i 0$ para mesma Alfândega; 200:000$, 
pois em dous exercícios. 

Respondendo novamente ao honrado Senador 
pela Bahia, a proposito da Alfândega de Pe- 
nedo, dirá que ella deve ser mudada. Aven- 
ta-se a idéa desde o tempo da monarchia. 
Essa Alfândega não tem uma lancha a vapor, 
de modo que o contrabando se faz às es- 
cancaras. 
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Baseou a Commissão de Orçamento os seus 
trabalhos aeêrca de Alfândegas pelo rela- 
tório do honrado Ministro da Fazenda, únicos 
dados apresentados á sua consideração. 

Lamenta a comparação entre as rendas es- 
taduaes e fe'1eraes, era desfavor destas. A 
Commissão de Orçamento deplora a defrau- 
dação das rendas federaes e pede para ellas a 
vigilância dos poderes públicos. Vergonhoso 
é confessar a existência de rendas e vel-as 
escoadas pelo contrabando. 

O relatório do Ministério da Fazenda é 
omisso quanto á Alfândega deManáos. Não 
se encontra em suas paginas uma palavra 
que liibilitasse a Commissão a discordar da 
proposta do Governo. Proseguindo em suas 
considerações tratará da Alfândega do Pará, 
onde a vida caríssima justifica o augmento 
de verba, da Alf mdega da Parahyba do Norte 
e da Alf mdega da Parnahyba. 

Terminará advertindo que a melhoria das 
finanças da Republica só pôde provir da 
acçâo combinada dos dous poderes— Legisla- 
tivo e Executivo. 

A iniciativa individual única do Sr. Minis- 
tro da Fazenda é improfi-ma. 

O Sr. Co»11ío Rodrlgrues diz 
que duvida do resultado de suas reclamações 
em favor do Piauhy ; a C-ramissão de Orça- 
mente não poderá attendel-as visto o estado 
melindroso do Thesouro, dando razão ao co- 
nhecido annexira —«a casa onde não ha. pão, 
todos pedem e não tem razão. 

Nunca teve proposito de redmularisar o 
Sr Ministro da Fazenda, homem serio, mas 
mào Ministro. Em abono da asserção cit.a as 
declarições do honrado relatof da Commissão 
de Fazenda, de que não ha balanço das des- 
pezas publicas. O Ministro da Fazenda devia 
re lamal-o de seus collegas. Não o fez, é pelo 
menos fraco; nunca Luvará o capitão que 
diga não cuidei, embora alheio ás diíficulda- 
des de quem governa. 

Observará e frisirà sem cessar que os cré- 
ditos extraordinários suffoeam as verbas am 
nualmente votadas. Os créditos de 1^93 
montaram a mais de 190 mil contos de réis 
sendo, pois, enorme a cauda orçamentaria. 
Censurará o Ministro, embora no regimen 
actual o respomavel pela gestão dos negócios 
públicos seja o Presidente da Republica. 
Moralmente, porém, ainda mais criminosos 
podem ser os Ministros. Lembrará ao Senado 
uma sui proposta no antigo regimen, pro- 
posta consistente i a reunião das pastas da 
Marinha e da Guerra, expedindo apenas o 
Ministro os decretos, confiado o trabalho de 
menor importância aos Quarteis-Goneraes. 
Soldados seriam assim governados por sol- 

dados, alliviado o Ministro do serviço de 
detalhe. 

0 Presidente da Republica é responsável 
pela gestão dos negocios do paiz ; m is os Mi- 
nistros respondem pelos actos criminosos 
praticados conjunctaraente com o Presidente. 

O honrado Ministro da Fazenda não pecou 
por innocente, devia chamar á ordem os seus 
collegas, sendo tão independente como elles. 
Não deveria nunca executar actos. de aber- 
turas de créditos contrários á lei. A proposito, 
citará um facto dado no Ministério Itaborahy. 
O Ministro da Agricultura, conselheiro Antão, 
sahiu do Ministério por ter divergido do Pre- 
sidente do Conselho, querendo forçal-o a ex- 
ecutar um acto de abertura de credito il- 
legal. 

Dirá som receio de erro que o Sr. Ministro 
da Fazenda, mostra demasiado zelo em certos 
particulares, como verbi grafia a reoucção dos 
honorários dos Magistrados Federaes, embora 
não se opponha á restituição de descontos t m 
soldos de militares. A lei deve ser igual para 
todos. 

No anno passado, a proposito do orçamento 
da receita, pediu que se acabasse com os 
10 "jo a^dicionaes sobre o sello, imposto in- 
commodo e pesado, mais incommudo do que 
pesado,suggeriudo a idéa de elevar a 200 réis 
as estampilhas para os cheques. Continüa, 
entretanto, o Thesouro a cobrar as estampi- 
lhas addicionaes, não sabe fundado ém que 
lei. Pediu informações a esse respeito. O Sr. 
Pres dente da Republica respondeu citando 
apenas o texto da lei pruhibitiva do imposto, 
resposta pouco satisfacioria e até irrisória. 

Termina queixando-se do modo de entender 
a accumulação de funcções publicas, citando 
como exemplo de desrespeito á lei das accu- 
mulacões, o caso do Secretario do Sr. Minis- 
tro da Fazenda, seu Secret irio e empregado 
aposentado. Faz ainda largas consideiações a 
respeito das predilecções do Sr. Ministro da 
Fazenda pelos empregados da Casa da Moeda, 
revestidos de todas as garantias dos func- 
cionanos públicos. A Imprensa Nacional ó 
desfavorecida, seus empregados, mestres e 
contramesires, contribuintes do montepio,não 
gosain das regalias concedidas à Casa da 
Moeda. 

Ninguém mais pedindo a palavra encerra-se 
a discussão. 

Segue-se em 2'discussão, que se encerra 
sem debate, o art. 2", com a emenda da Com- 
missão de Finanças. 

Segue-se em discussão,que se encerra sem 
debate, o art. S11 com as emendas da Com- 
rais;ão de Finanças. 

Segue-se em discussão o art. 4". 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em 
discussão, que se encerra sem debate, a se- 
guinte 

EMENDA 

Supprimara-se, por conterem disposição in- 
constitucional, as palavras—o dito Ministério 
alugará ou venderá em hasta publica os 
ditos próprios, conforme achar mais conve- 
niente. 

Sala das sessões, 14 de setombro de 1896.— 
Manoel Barata. 

Segue-se em discussão, que se encerra sem 
debate, o art. 5o com a emenda da Commissão 
de Finanças. 

Seguem-se em discussão, que se encerra 
sem debate, os arts. 6o, 7° e 8" da proposição, 
bem como os additivos oíferecidos pela Com- 
missão de Finanças. 

A votação da proposição fica adiada pala 
hora. 

O Si-. Preeidonto designa para 
ordem do dia da seguinte sessão: 

Votação em 2a discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados n. 27, de 1896, fi- 
xando as despezas do Ministério da Fazenda 
para o exercício de 1897 ; 

Continuação da 3a discussão da proposição 
da mesma Gamara n. 122, de 1895, que auto- 
risa o Governo a abrir o credito supplementar 
de 5.522;874$682 á verba—Reposições e resti- 
tuições—art. 7o, n. 29, da lei n. 266,de 24 de 
dezembro de 1894, para pagamento da divida 
liquidada, proveniente de impostos arreca- 
dados pela União e pertencentes ao Estado de 
S. Paulo, na forma da Constituição ; 

2:l discussão da proposição da mesma Ga- 
mara n. 7, de 1896, que autorisa o Governo 
a abrir, no corrente exercio, á verba—Al- 

fândega—n. 12 do art. 7° da lei de 30 de 
dezembro de 1895, um credito da importância 
de 7:707$, supplementar áquella verba, para 
ocoorrer á deficiência da despeza com o pes- 
soal das Capatazias da Alfândega da Yictoria, 
Estado do Espirito Santo ; 

2a discussão da proposição da mesma Ga- 
mara n. 30, de 1896, que autorisa o Governo 
a abrir á verba n. 17 do art. 7° da lei do 
orçamento vigente, o credito supplementar 
de 336:018$428, para supprir a deficiência da 
verba do mesmo exercício ; 

Discussão única das emendas do Senado á 
proposição da Gamara dos Deputados n. 61, 
de 1892, que autorisa o Governo a remover, 
para logar mais conveniente, o Arsenal de 
Marinha da Bahia, sem ônus para o Thesouro 
Federal,e a construir uma mortona em Matto 
Grosso e que não foram acceitas pela mesma 
Gamara; 

3a discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 114, de 1895, que autorisa o 
Governo a abrir um credito até 1.200:000$ 
para pagamento do que for devido á Compa- 
nhia União Sorocabana e latuna ; 

1" discussão do projecto do Sanado n. 34, 
de 1896, prohibindo, a começar de 1 de ja- 
neiro de 1897, a immigração official, quer 
por conta da União, quer pela dos Estados ou 
Municípios; 

Continuação da 2a discussão do projecto do 
Senado n. 45, de 1893, dispondo sobre os 
proprios nacionaes que não estiverem actual- 
mente occupados por quaesquer repartições 
federaes; 

Ia discussão do projecto do Senado n. 35, 
de 1896, que autorisa o Governo a contractar 
com um Jurisconsulto Brazileiro,a revisão do 
projecto do Codigo Civil, organisado pelo Dr. 
Antonio Coelho Rodrigues. 

Levanta-se a sessão às 4 horas da tarde. 

fim no quarto VOLUME 

Sentia V. IY 
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