SENADO FEDERAL
-

06• SESSÃO
Pres:d~nC:a

EM

c-.-...

0 DE ~ET~l\IDIIO DE 1895

do Sr. Joao Pedro

(~Ji~:c-prc . :ldente)

SUt.niAn.IO- AhorLm•a. U;~ r.cs:!iio- Lciturn. o
npprovução da r.ctl~- Ext•Jmii~N'l'J:- !'cri ido do
St•, Co:;L:~ A:r.a\'odn- Cmnmnuicaçii.o do S1•, Gil
nuular~ - Di~c:m·so tio Sr. GoíiLiL A:'.I}VCdoOsm1m

110 JllA.- Vota~ii.o daR nmtcdu.A, cuj1L

clisc\I:>Sii.O tlt:OU CliCC\'t'/UJn nn ACRRiio lllltOI'ÍOl'
-2a ri!Hcusc;iio do pL·ojocf.OR do StJJmdo n. :U

do 1@5 -

l)i:;cm'ROA

d<l!i Sra. Rosa .Tnniol',

Sc\·adno Vhdt•n u llnrnlro Bnrlcl!oB -Adiumonto ela diecus:Jào- Ot•llcm do di:~ 10.

~

Deixam do comparecer, com causa participada, os Srs. Juoto Chermont, Pires Fm•·
reil'a, Aristides Lobo, Joaquim Fellcio, C.
Ottoni e Campos Salles ; o sem olla, os Srs.
Eugenio Amo1·im. Ma.; ocl do Queiroz, Quintlno Bocayuvn., Generoso Poiwo, Vicente
Maclwdo, Raulino Horn e Esteves Junior.

Ao meio·di~ comparccom os ,17 seguintes
Srs. Senadores:
.Toiio Podre, João Barbaii!O, .1. Catundo.
Gustn.vo Ril!hnrd, .lou.quirn S[Lrmonto, FL'O.ll·
cisc.1 Mn.chu.dô, Costa J\zovedo. AntCinio
Baenn., Manocl B11rata, Gomes de Castro,
Ct•uz, Coelho Rodr•iguos, Nogueira. Acr.ioly,
João Cordeiro, Almino A!Ton~o, Josó Bernardo, Oliveira Gniviio, Abdon Mlio.ue,,
Almeidll Burreto, Joüo Neiva, Correu do
Aru.ujo, .Tonquim Pernambuco, Rego 1Icllo,
Leite 13 Oiticicn., Mo::sins de ausmilo, .Lcn.ndl'O
Maciel, Ro~o. ,luniot•, Coelho Campos, Severino Vieira, Vh•gilio Du.masio, R!Iy ·Bo.rbo:-JtL,
Domingos Vicente. Gil. GouhLrt, La per, Lopes
'l'rovüo, E. Wandenl,oll,, GonçiL!ves Cbuvos,
Puuln Sou""• Mol'Ues Barros, Leopoldo de
llulbües, ,Joaquim tle Souza, Aquilino do
Amaral, Jonqulm Murtinbo, Arthur Ab1•eu,
Julio Frota, Ramiro Bnt•cellos c Pinheiro
Mnchndó,
Abre·so a sessiío.
E' lida, postiL om discus>iiO e som tlobate
OJlprovudnu neta da soS!:iio nulol'iOI',
Sonn•lo V. V

o SR, 1• SEmmr.\IUO dá conta do seguinte
EXPllDIEN'TE
Dous officlos do I" secretario dn Comnl'n
dos Doputndos, do G do co!·routo mez, romet·
tendo a.s SPguint.o~
PHOPOSIÇÕES
N. 50-1805
O Congl'csso Nncionnl l'IJsolvc:
Art. 1.' E' o Governo nutorisndo n abrir
no Ministcrio dn Fnzondn o credito supplemontar de I ,700:000$ ó. verba «Reposições o
Restituições• do oxercicio vigonto, nrt. 7•,
11. ~.D, da lei 11. 200, do 2·1 •lo dezembro do
1801·-niio só pam re<tituil' os direitos dG expediente cobmdo• poJas alfandegas sobre ns
mercadorias nmoricnnus benollciadns pelo
respectivo convonio, como dnr execu~iio ao
nrt. O•, nlinen 3, •la cltadn lei o mals nttondor
ús reclamn~ües dos llstndos ntó o IIm do actual
eXOl'CiCiO,
1

2

I
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Art. 2.• Revogam-se as disposicües orn 12. At•sonnos. Augmontad"
contrario.
do 7:000.~ por se hnVCl'
olovado os vancimenCarnnrn dos Deputados, ü do sotornbro do
tos •lo 1111trfio.mór dn
JS05.-Jltthm· Cc.wu· Rios, tu Vice-Presidcncupito.! 11 4:000$, do
11
to.-1"'homa.: Dct{i.no, 1 SccrQtu.rio.-.Mcmoct
seu
~.íudanto a2:0008,
de Alc11cm· Gllimm•t7cs, (·1(1 Secretario como 2'',)
dos patrões-mores d"
A' Commissão do Finunçn.s
. Bu.hla., Pornnmbuco,
Pnrn e Matto Grosso n
3:000$
o dos omciaes
N. 51-!895
d!LS secretn!•lrts do~:~
al'sonacs dos mr.smos
O Congresso Nacional decreta:
1M•dos a 3:000$;
do 15:330$ nos vcnciArt.
O Poder Executivo ó autOI'isndo n.
rnen to~ dos 50 gua.1.•·
despender pela repartição do Minlstorio da
das 1lo puliflhL· tln. cn~larlnbn, no exorcicio linnncoiro de 1800, n
Jl\lal o 7:~00$. sondo
quantia do.,.............. 25.310: 18:!$G•13
,1:800$ pnr•11nugmon to
do vencimentos dos
Assim distribuida: ·
W guardas llo ]Joliciu.
elos Estados du. Bo.hin.,
J, Sccretat•itt do Estado.
Pm•numbuco, Pnrú. o
Elevada n verba do
Matto Oro8SO, o 2:400$ ·
5:·100$ pot• se hnvm•
pnra aluguel de casa,
consignado ve1•bn.pn.ru.
aos dous porteiros do
pagamento O. Ulll Offiarsenal da capital •.• ·. 0.385:156$0,10
cinl de ~u.bineto o n.u·
13. Capitanias •lo portos.
grnen lados do 1:200$
Augmontada do
os vencimentos do
25:510$000, pot• se hasecretnrlo... ...... , ..
150:652$000
2. Conselho Na,·al (corno
ver lixado: orn 5:000$
os vencimentos do senn. proposta) .........
45:000$000
cretario da capitania
· 3. Qu01·tel Oenernl dn. Ma·
dn. ca.pltltl ; cm :.?:200$
t•inhn (idem) ........
00:215$000
OS dos SCCI'OÜLt'iOS das
~. Supremo Tribunal Mili·
cn1litanius 1los E;tado;
tar (idem) .......... .
48:000!;000
dtL Bllhin, Mn.rnnhün,
5. Contadoria (idem) .... .
15U:850$oOO
Pará, !tio Grun,Jc do
6. ComrnissnriadoGot·al da
Sul, Siio Paulo e PerArmada. Augmontnda
nambuco ; cm I :suo;:;,
•lo 500$ para serom
os dos secrotn.t•ios dris
elovodos tt 2:000$ os
demitis cttpitnnias; cm
voncimentos do por3$.a dia1•la dos oncarretoit•o•...............
41:780$000
gndos dns diligencias
7 . .Atulitorin.. Augmcntndo.
nu. capitnl o em 2.$ nos
do 4:150$ pot• ao lm·
vct• e!ovndo os von·
Estados; em 5$, n. dill·
riu doo pnti•üos do soe.
cimentos do csct•ivúo
corro nu.vn.l ;· cm Ufl$,
a 1:800$ o do rno\rinho n COO$ o pela
os vcnc\montos rncncquipnra•;iio dos ven·
sncs dos·foguiatns; ctn
cimentos 1lo auditor
50$, dO~. co.l'\"ociros ;
do marinha aos ~os·
cm 00$; dos primeiros
,juizos dos Feitos da
mnrinhoit•os; o cm ·!5$,
dos'~· segundos ditos,
Fazenda Nacional. •••
15:550$0.00
8. Corpo da Armada o clns·
tudo do •occOl'l'O naval;
ses annox:~~ (como mL
cm oos. os do cscrcI'
proposta) .......... .. 2.3il: 180$000
ventu (ln, 1lologncin. e
9. Corpo do InJantar\11 do
lliL praticngom;cm UO$.
Marinha (idem) ......
os do patrão ; cm ao:;;,
~OO:OOG$380
1o. Col'po do MrLI'inheiros
OS dali l'CilliLdOt'OS 0 em
Nncionacs (Idem) ..... 1.765:378$700
35$, os do J\ul d11 dele·
gacin. 1lc S. Joíio Un.
1!. Co 1'1' u do ln validos
(ldrm) .........•.•..
7,1:821$500
Úllrl'U ; O UO SO \iaVOI'
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uniformisndo om GOO$
annllrt.('S os vonclmcn·
tos dos po.t.rõcs-móros
1los Estados de Alngôns,
Ccnrrí.. Espirltn-Snntn,
Mnrim 11ão ,
Par11hyh:~,

Pamnã. 1
!tio G1•ando

3

sennl do Par1\ e !lestl·
nailn n qunntio. !lo
:JO:OOO$ pa1•a 11s obms
urgentes e lna.diavcls
do quartel d11 comp11·
llhi11 !lo apren•llzes
mm•inhoiros !lo Cuy-

llo Sul, Rio Gru.ullu do

n.bft.) ...•.••.•.•.•.•.

Norto, Santa Catlm~
rinn, S. Pnulo o Sm•-

21. Etapas (como na PI'O·
postn.), ... , ...•..•.. ,

gipo, .............. ,.

J

1895

320:050$000 :!2. Armamento

(como nu.

2lO:OOOsOOO
'

3ü6$000

l•l. Mclhot•llmcnto, con,er·
proposta) .......•. , ..
100:000$000
2.1. MnniçOes de bocca. Snp·
vaçilo o baliso.mcnto
primi!la o. consigna·
tlos portos, n.ugmon...
80:000$000
r;üo do. 20:130$. imta!la do 30:000$000 ....
15. Forçn. nn.vnJ (como na
Jlortnnma das raçoõc:~
proposbiS pa1•n os 50
Jlroposta)............ 3.005:880$40·1
gunrt1n.s do policia do
IG. Hospltacs (como na pro·
poStiL) , , , ;, , . , , , , . , , ,
2i8:G43$600
arsenal ••.•••.•..•.• 5.!JS5:37o1$870
17. Repartição !lo. C:~rtn Ma·
2''· Munir.~ücs mwncs (como
!la p1•oposta), de ac·
ritima, nugmentada,
corda com u. nomende 20::!20$. por se lm~
clatura dos objectos
ver conSignlldo verbo.
nccessn.rios ao conp!Lrn. o pngnmcnto 1lo
sumo da n.rmada, om
Jlessonl tlo.s estuçües
motcorolog-icns o somn.uso !lOs conselhos eco·
nomicos ...... ...... .
phoricll rhL cnpitnl o
800:000$000
25. Matrrlal de construc~üo
dos gstndos !lo Santa •
naval. (como na pro·
C:~t.harino c Rio Grnndo
post~) . .......... , . , ,
do Sul, compt•chcn!li•lo
800:000$000
20. Combustivo! (idem) ....
mn.is um meclmico
500:000$000
2i. l~'retcs, tratamento de
pora " Dircctm·ia dos
praças c enterros
Pharóos c quatro aju.
l irlern ), .. , , ....... .
dantes puro. o. Directo.
lOO:OOOSQOO
28, Evcntuaes (idem) .... .
ria do Hy!lrogrnphiu, o
300:000$000
por se haver clovu!lo"
§ 1•" O mestre d~ officinn de cót•to do Com·
cons!gnu~![O dcstinndn.
missaria!lo
Geral do. Armada pei'CCborÍ1 uma
1\ acqulsição de olcos,
!linrio. i~ual h dos cpornrio~ de i' classe do
mechas c chominu u
al'<cnal do. cnpital.
55:000$000.; de mais
15:000$, •ondo 14:000$
§ 2." E' o Govorno n.utot•isado n. reorgnni~
p:tra romonll• c csto.bosn.1• o rogulo.monto dos o.rscno.es, tendo em
lecimollto llo csta~üo~
vista as obsol'VnçOcs qno acompanham as to.·
scmuphoricas o mcteo.
bellas que baixaram com o decreto n. 240,
l'OiO!;ICas, O 1:IJOO.S
de 13 <le dczombi'O rlc 189·1, co1•riglndo nn
paracompro.de muppas
parle om que consigna a contagem dos dous
o rotclt·os pat•a sorom
dias de tra~alho pa•·o. forn111~ão de um anno
J'ornccltlos nos navios.
5·13: 67·1$000 utii de 3•15 pnrn :IIJO.
IS. Escolu Nn.vnl, nugmen§ 3." Haver:\ um motlico,. om commlssão,
tatla do 2:840$ por se
cm cadn um11 dns escolas do apremllzes do 2•
hn.vor olovni.lo os vonclnsso, tirado do quo.!lro do Corpo de Snude do.
cimentos do nmnnu~
Armndlh
cn:;o, porteiro o guu.r§ -1." Fie.~ o Govm•no n.utot•isndo a despen·
dns d11 bibliothcca e
dm• com o melhoramento !lo mo.teri11l da Ar·
museo !lc marinha,
mo.da as sobras quo honVOI' do credito de
1'8t1JlCCtivo.nl o n to n.
12.000:000.~, conccdi<lo pelo decreto n. 140,
2·17: Qi08000 do 28 de 'junho do 1803 o com o. reformo. do
2:•1UO$, 2:000$ o 000.~
1!), Rofut•nuttlos (como ll!L
mat.erinl d11 Roportlciio do Conselho Naval
propoAt!L ) , •.•••.••.•
i:!i:037$240 ntó a qu:mth• do ·l:OOo:<ooo.
20. OLt•us ( Augmcntudn. do
§ 5." As vantagens q'uo porcobom os fone·
10:000$ ptll'IL CUJICOl'connrlos da Co.rta ~lal'llima, om vil•tude das
tOS iutLtiitLVOh3 UO nl'•
obsorvnçOos do. tabclla que baixou com o
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Idem- crindos.
tlccreto n. 1.3·17 tio 7 do nli1•il do !Sü~,
llcvom sot• nbonndns daqui po1• t!onuto pelus § O. 11 Parn. orgn.nisrLr;ün das tn.bcllas do. obscrvn~ücs thL tnbollu quo b11ixou com o do- Tail:t- soi•iio os navios dn Armadtt divididos
CJ•eto n. 1.050, do 20 dojnnciro do 180·1.
em trcs c:~togm·h~s, contbrmo o qundl'o se§ ü, As ctn.pas dos otllcincs do. nrmudn. o guinte:
classes n.nncxna serão cnlcnlndns no mc~mo
P c:ücgoriu.-Nn.vios do mrds de 200 prnças
"Pt•cço das dos olllcincs du exercito nus muswn::;
do g'lltll'JJiçfio ;
gunrnJÇ",jc:-J.
2" Cíi.tegori:L- Iclcm, itlcm do 100 prnç.as:
§ 7 ." O sct•viço dos officl:tes o!llbnrc:tdos nos
3 ca.te~ori!L -Idem, idlllll do mcmo;:~ do 100
n:L vlos d" Armati:L N:tcional sori• foi to pci:L pr:~~·ns do guorni~;ii.u.
'l'n.i lh.,
·
§ 10. O po,oal da- Tnila- quo cot•rcs
§ 8." A Tnil:t- comprchcnuo:
pondo tL cada. um:L das trcs cntcgorius ó do:T:~ifcit·os- cozinlwiros;
. terminado pol:L seguintG t:Llx~U:t :.1
Idem - dospensciros ;
11
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O/Jsc1·r.:açüas .-Nos nn.vws do 2n o s~ catcgol'tas um só co;duheiro scrvirU. ii. crr.mnrn. o

praça de nrmns.

Nos navios em quo o numero 1!0 officiacs ou do infcri01•es nüo attingir ao numero
indicado nest~ taiJclla cntonde-so que só havorú. um- Tailclro- criado.
§ 11. Quando houve!' chefo "bordo po·~oril. o navio ter mais um cozinheiro o um ou
dous crin.tlos, tn.Ubiros, cnnt'ormc o numero de ofilcincs do cstttdo m:tior~
§ 12. A s~guinte tabclla marca os vencimentos quo devo perceber o pcEsonl da-Taifa :

CAMAU.\

TAJltEJUOS

1'1\AÇ;\ DE
All.'MAS

!NPE!!IOllE:!

E
GUARNIÇÃO

----------------- -------- ·-------- -------·.

Cozinheiro .

•

70~000

,~0.$000

50$000

I • ••• I •

00$000

01)$000

;f;j$000

I . , , •• , , , ••

45$'()00

·15$'000

35$000

1. I • • • • • I • • • • • • • • • , • • • ;

Dosponsch•o'. .. , ... , .......•..
C!•ia.dos, . ...•. , ... , . , ...•

I.

SESSÃO EM Q llll SWl'Jl!IDRO PP.

§ 13, O posso<Ll 'd"- Taif~- soró. munlci<L•lo por ho!'l!o. '
..
§ 14. Usnri1 do uniforme que fôr dcslgnndo.
~ 15. Nos vencimentos dos olncinc~ da
Al-mada o classes "nnexns, quando cmbnt•·
cados, scrit descontadO: " quot:t pnra. cria<los.
Cam"''" rios Deputados, a •lo setembro de
1005.-llr:ltro· Ccs{(r Rios, 111 Vlcc...rresidento,
-1'homa: Dcf.fiWl, lCI Secroto.rio.- Umwcl de

1805

nifosto publlcn<lo no O Pai: do dia 23, sobro a
orgnnlsaçilo do Clnb Militat• om moldes pau.
co ncceitn.veis.
Os termos desse manifesto, evidentomonlo
contrnrios nos intuitos do p:tiz quando dali·
borou mnntor o exercito, npeznr do• sncrl·
flcios exigidos., ...
o St:. comr.no llonmr;ums-Em uma fórmn
do Governo estnbclcctdn. por ello.
O Stt, COSl'A Azmmno-E, como bem dlz o
honrado Scnndor pelo Estndo do Pinuhy, em

Alancm• Gt-dmw•ac.'i (411 Socrotn.l'ÍO como 211) . A' commisfJito de Fino.nç.\s.
OU!eio do Minist~rio do Interior, <lo 4 do uma f'dnlla rla

I

,
I

I

fJOl!Ci't10

fJiW

e,-;tabclccera, por-

tanto, rcsponso.vc! mnis •lirectnmente pelo
cot•ronto mo>., ll'an,mittindo 11 Monsngom do modo
por que se conduzo. clcn.nte desse
Sr, Prosi<lcnte ""Republica, communlc>:ndo, governo;
o exercito nüo 1lovc jamnis esquecm sntisthcií.o n. Mensag-em de 3 dcst.e mzo,
quo so achn publicado no Dillrio 0//'lda/ o cer-se desses i11tuitos 11 que alludo, intuitos
st1o contrnrindos por qun.nto se deduz do
decreto n. 2fl3: concernente ;i. llcs!uçüo d·· quo
Cou:.:l'esso Nn.cionnl. prorogo.ndl) n.t6 ~1 do mesmo m11nifesto.
outubro proximó vintlouro n slliL nctmtl Desde logo ncreditoi CJUO perigos set'ÍQS nüo
sessão lcgislntivu.. -Intoirado o commuuique- estavam longlnquos e cnpazes do embnrnçn.t•
so o. out.t•n Cn.mnl'n..
11 mnrchn dn actual ndmtn!stracão civil d~
ll.oquorimcnto do Paulo Mnchndo Ft•anco e Republica. Por essa occn.siiio eu disso (lendo):
outros, omclnes de descn.l'ga., extinctos, dn AI· «A impunidade com quo por ulli correm
fandog11 <lo Rio de .Tnneiro, pedindo paga- netos criminosos, sem incommo1lo dos que os
monto do. diíforont;o. do voncimentos corres- praticam, nntes com n certeza do que lhes
pondontos no exorciclo do 18\l:l, ~om uosm•vi· não l'et•o a lei, si sã.o 1lo co.togorla sn.licntc,
l'ILtn como nois do thcsom·eiro, llelxnntlo de wm·nwntc gunndo mi/iraras, n.utorisou a dOUI'!
porccbot· os vencímcntos desse cn.l'go }Jar genero.cs, um do exercito c o outro do. mo.rltiLltll tio vorbn. consignndn. no l'ospcctivo ot·· nhn, a publicarem n'O Pai: de nnto·hontem
ça.monto.-A' Commiss[o do Finança.:;.
um manifesto nttnmente inconveniente ú.
O SlL. 2" SECRE'i'AniO doclnra quo não ha or<lom, e que fere de trente il. disciplina dns
ltuns cln.sses n.t·mado.s, chnmnndo-ns a reunirpn.reccor.
se congregadas em c!ub, porn quo copnrtlei·
O !i;lr. Col<ta Azevedo (J•cln ••·· pem, com mais entoncla ainda, dn ndministlem)- Ouvi lar no oxpedionto, Sr. pl'eSi· t.rn~ão civil d" Republica!
dente. que fôr11 l'omottido o orçamento do O Sr. general Ewerton Quadros e o digno
Ministet•io da Mlll'inhn ..Julgo nocessllt•io qno emulo Sr. contrn-nlmlrnnte Gnspo.r Rodri·
n. Commh;Rü.O de Fitmnça.R tlmha. o Alm:mo.J\. guos, quorcm-no como presidente, e vice
do Mtn•inhn p•rn. f11zor o seu esJ,udo, !te· presidente do c!ub, cm moldes mais nccontunquoit•o n. V. Ex. quo mu.ndo vir o Almnnnk, ilos. quncs os expt•cssos nosso manifesto.
pois quo 1111 CaRl não existo,
E' o intuito, não hn. desconhecer isso, fazer
do militarismo olomcnto temido do governo
O Stt. PaEslDEl!TE- O nobt•o Sonadorsot•i, civil e n quo deve render-se.
Não silo nindn sufficlentes os maios quo o
nttenditlo.
mesmo elemento, ern mt\ orientação, causou·
O S1•. Gil Gouh:u•t (Jlela oJ•cleu•)- ti republica, e quo perdur"rilo por muitq
Sr. presidente, simplcsmentopnrn quo const.o tempo nlndn ! »
de nossas netas, inlormo no Senndo, quo O facto, Sr. presidente, ó quo n[o estão
deixai de comp~rocor ús duns ultimns sessões dccort'i<IO> ires mo:.as, o já o Club Militar
pot• motivo do onlormi<ltldo.
rcorgn.nisndo deu do si o to1~ com que vno
funccionn.ndo, o continun.riL n mau tol-o si o
O Sll, PILHS!Pl~l1Tl·! -O Soundo flcn · intoi- governo so tm•nar indiiTot•cnte em nssumpto
rttdo,
tü.o grrwe e momentoso.
O 81•, Co..,tn A.zcvcdo-Sr, pro·
Tnlvoz tcnlm vnssndo dospcrcobldo ú. ad.
sidonto, a 25 do junho ultimo, occnpnndo ministrncçilo pubhcn o nos hom•nt!os senado·
pot• nlgum tampo ostn tribuna, embot•n pnrn rcs um artigo de mostro, mnglst~nl na ·ox.
llS!Iumpto dlvot•so, nccidontnlmonto julguot- tcnsüo comprehemlidn do termo, oom quo a
mo no Uovor de du.r conhecimento ao Sono.do, Ga:cta do Noticias qun.tro dil\s clepois de coc no mosmo tempo dospm•tando o Govnrno <lo nhocldo o manilcsto n quo n!ludo, o oucarou
somno cm que mo p~rccin nchnr-so, do mn- illustrnndo 11 quostüo.
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Alll, hlstorllmdo todos os sur.cosso; dos di·
Ve!'sos ciubs millt~rcs quo so instnllnl':llll no
paiz dura.nto o 1 0 o 2<~l'oin:tdos. o n.l'ticullsta
lembra os p~1·eceros do Consoiho do ll•U•do,
relativamonte a es;cs clubs, quando consul·
tndo sobro os estatutos com que alies deviam
ter oxlstoncia.
11

(( Dcsdo, pol'óm, qnc, pelo n.rt. 83, ma.ndn. n.
constlt.niçt1o, quo (( continuilm cm ViJ.ror cru~
qun.nto nií.o rovogadtts, ns loiM tlo n.ntigo I'e-

gimen, no r1uo oxpllcitiL ou implicil!Lmonte,

niío fot• contraria no sybtomn. repubiicano, »

a. conclnsií.o n. tit•a.r ó quo só imUvidtur.lwente
po:le111 os militara• onvolvoi'-So cm politica,

Esses parocoros, sonhDl'CS, nü.o fot;n.m oiTo· nuncn. cm colloctivitlado, pois quu nssim n.t·

l'Oci<los por homens do somenos import:tncia: tcntai•inm cont.m a bolL disciplina milil!Lr,

:JlO!so Conselho, cstivor;lm os molhares

ost:~·

c:listns do palz, conboccdores da adminlstt•nçiío
geral cm todas ns suos dobriLs, homens de
t~olencla provada e de p:ttriotismo inoxcodivol.
A necessidade de vigllancin SÓI'ill, continun
e&tllCW!, sobro quanto nesses clubs so prati·
casso : os inconveniente; quo trazem quando
sai1indo da esphcra om que so do,·om limit:Lr,
largamente discutida, <hio prova o justificam
1> alarma quo provoco, os recaias quo nutro,
b<JIB desorientação provnvci desso Club Milílilr a que animo-me ailudh•.
A.indn qu:Lndo não tive,semos conselhos
ii!o competentes como esses, para nos pôr do
!Uibre·n.vlso, n.bl est."J.I'.iarn p:U'iL tn.uto, ILS
~currencias, os nttritos desses olubs, ao
....mpo da monarchin, o !Lhl•ia ao tempo da

qUO.li)O acha.

tleflnidl~

llO

rCf}:,tamCrliO

tJisai-

p/i)la1\ a:'nda tu1o 1'f1VOfl"'!o, tJ na, tJJ'Oln'ias orrftmaJ.IÇa'i militare,'l, tlilitlà c1n /Jl'amla pt~l·to
Ollt UIQfW •

« Do modo quc, nu o Ciub Militai' deixa <lo
tor exlstcncio. Icgid, constituin!.lo·scf um VCl'dndoiro Eslarlo no E,çlado, ou tem rlo tornm•·

so cxclusivnmcnto um centro de diversões o
ostudos mllito.t•os, 1ww 11 menor p1·coccupaç11o
Cllll Frn.nç~a. u. Rcunion dcs
of{icim·:;. »

Quanto dito, lambem so basca com solidas
l\mdnmentos cm consultas ví1rias do 'onselllo do ostndo, no tempo do lmperio.
Nilo pcrmitte-mc, SI', Presirlcnto, a cscas·
sez do tempo, expor, ainda que pOl' alto, ui·
gumns das snns c sabins npreciaçõos !lossns
~publica.
todas consultas qua tll•mã..., n. incorrr!cç,1o do
Ni.io pnsso, pois, em bem da tJ'Ilnquillidndo Pl'ocedimento que ''ai tendo o Club Militar
àe que o palz p1•ecisa tão instante e urgente- reorgnnisudo : mas obvilll'ei n lilitn, dando
JilEnte, som reparos e estudos, a vid:t do Clu b nos meus rcpllros, o no interesse do llSSUmpto
)Uiitfi!• ~ue desl\•aidou n sua b'mdeim do que ó bastunternento gl'"'·o, n qual roOro&i>res pohtlcas accentuadas.
rno, aigu mas transcripcõe• do trcs do taes
·Sr. presidente, qulzem ter o tempo nacos· documentos.
~\l'lo e delle dispor. para J:~Zer leitura do
Eil-as:
!ll~tlgo a. que me venhodorefei'it•, muito em·
~x~ molestando a attonçiio dos honrados scCons-ulUt H, 16, de 20 rle OUht(Jl'O 1l1J 1887 t
Jlil<lorea.,,
.
feUa ilO conselho tlc E.'llado, .~;nlJro n ortJt!•
0 Si:. SEVEIUNO VIEIRA E OUTllOS- Niio uisaçao c cstatulo ..; do Ctub lúilitm•.
IJ~Cli!Ldo.

osn.

o porqua n sil c
nos clu bs miiiTodavia, o cora
p<ll>.missito, alcança!'oi pnrto do t:tl beneficio,
~ando nlg'Jma de suas linhos paro as !ovos
ollservacilcs que estou produzindo.
li::m l'elaciio a legalidade da fol'tnaçiio de
tt.es elubs ba o seguinte:
<J. Constituição Federal em seu art. 14
àeOtaM do modo positivo quo « "" fol'QOS do
l&tt-a e mar são institulcõos nacionaes perma·
]entas destinadas á dofez• da putrla no ox·
io:tlor e 11 manutenção dllS leis no interior";
~. bl!o, aocresoenta: «a forca armada ó '·'""'""'!menta abed•'ente dent1•o rlos limites d11
ut, aos seus supe1·ioros lliarm•cll:cos, o obri1l.l~ 11. sustentor as Instituições nacionnes.»
~ d · E' verdade goe mais adeanto, em seu
•rt. 'lO, niio só nao recusa aos olllciaos o
:terciolo do voto, como confei·c o mos mo ás
•raltij do pret, uma vez quo fl•oquontom
s!l4llas militares do ensino supol'ior.
COS'I';l Á>EVF.DO ...

1~1 doutrina em roforoncia
tal~.es ficaria presento no r•aiz.

!'

politica, como lut

« SonlJOra-~landou vo"a alteza imperial,
por aviso de ao do ugoHto ultimo, quo n, scc·
r;ão de rnat•inho. o ;.:-ucrl'U do conselho de
Estado, em tendo vistn. os o$tu.tuto:; o maia
papeis quo acompanharam o cltndo aviso,
concornont.es a uma Msociaçüo Jormodn. nesta
côrte pora officio.e.s effcctivos, retbrmu.dos. o
bonorarlos do exercito e da armada, consulte com seu par·ccer sobre os seguinta>
pontos:
.
1", RB a dita nssocinçii.Ct' póde orgntlisnr-sc
sem pt•livin autorlsa~iio do govot•no imporin.l;
2•, so os I'Ofet•ldos estt•tutos contem dispo·
siç.iio que de aigwn modo prejudique a disciplina militar o possa trazer embamços i\
administraçilo publica.
A nossa Constituição nada dispüo relativamente a reuniões o associações, O codlgo
criminal. na parto 4•, capitulo 2•, tratiL do
sociedades secretas, c no capitulo 3", do njun·
lamentos illicltos. O crime lle sc•.llçiio <i doll·
nido no oJ•t, III.
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Os publlcistas cllstlngnem <las nssocinçücs
n.s reuniões o o~ n.junto.meutos o si no::~ tos tem
npplleação as dlsposlc•jcs du. ·parte ·l" do co·
digo crlmlnnl, nos lei•mos expressamente de·
claJ•ndos, estn.s disposições nno se estendem í1s
nssocio.c;õcs.
Otlirolt.o ün nssocinçü.o, como tt quo 1ilZ o
ob,lccto tlu. pt•o:-~cnt.o consulta, clnt•ivn.·:m tlo
precolto constitucional do "rl. liU <111 Constl·
tuição politica do lmperio, comblnaclos os
numeras 1 o 4 desse artigo. E' um:L dn.s nossns grandes liberdtulcs publicas.
O Club Mi!it11r mstitnido ncsut Curte niln ó
uma n.ssociu.çü.o com o cn.rn·ctm• do pc:!soa. ju~
ridicn. c croação da. lei : pcrt,onco ao numlnoo
dnquellas t~Ssocinçiies qno o.,istem om todos
os }Jn.izes onde a lillordn.llc 1lo communictLl' o
c:hlnd~ os seus pcnsn.mcntos por }lahwrns,
csc1•lptos o do pubtica.t-os polu. 1mpt•cnsrL nii.o
dependo de censura.
Lançatlas estas considorn~õcs, a m:~ioria do.
secção respondo aos quesl tos propostos pelo
modo seguinte:
1", o Club Milit:~r, iAstitui•lo no•tn Curte,
nüo ó uas Instituições que carecnm do próvin
nutorisaçiio tio governo imperial.
Seus fins silo perfeit.nmanto le"itimos e
dignos ntó do nnimadio, pois que, e~treitnndo
os laços ria solidariedade entro os officiaes
m lita.rcs de terra e mar, de~onvolvendo o
gosto pelos estudos da prof!S8iio o •!ofendendo
os direitos e legitimas interesses do exercito
o do. n.rmo.do pala úuprcn,..;a a jmtto aos porlc·
ra• dos Estados, concorr~rão para que uma
o outra iustitulçilo desomponbcm melhor a
sua pntriotic:~ missno. ·
2.• Os estntutos do Club Militar niio con·
têm disposição alguma qne proiudiquo a dis·
ciplinn militar. nem püdem tlnzot• embnrn·
ços t't. udministra,:ão publica, uma 1:11: fJtliJ
ntTo :.·a apc1rto rlo fim para que foi in:.·tiluirlo,
A rliscussiio pel:1 impron>a o o direito
de ropresontlll,ii.o, a que o club se propõe,
lu1o do :~c con(ormm· ri.~ tcstJ•icrúcs que as le;s
im_1!Dcm ao seu e:ccrciclo,
E' este o parecer da maioria da sec.,üo de
marinha o guerra do conselho de E;tn.ito.
O conselheiro Manoel I•'mncisco Corrêa,
discordando da illustrada. maioJ•ia, o.sslm se
enuncia pu.ra justificar o parecer divergente:
«Apreciando u.s questões sujeitas no exame
d~ secção pelo aviw rlo 30 de· agosto ultimo,
nao se tem segm·amento do nforil-as pelo que
dispõe o codlgo criminal em referencltt a
nssociações secretas o ojuntalllentos illicitos
ou sediciosos.
Rosolvondo-asd!Jl'or"ntomonte da illustrnda
maioria, nilo se púo \amuem em perigo a li·
herdade constitucional conferida no nrt. IiO
n. •I llu. Constituição.
Niio se trlLt.a •lo tornar dopou•lont.o do eonsm·n n. thculchulo flUO tem to1!o o c!.lnlltL0, c
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cln qunl nn:o clnve ser privnclo, o milltat• c!~
communicn.t• seus pensamentos pot• paln.vru.s
ou cscripto> o de publical·os peln imprensa.
OR ponto.," averiguar ref•rem-so i• associuçiio cstnbe!oci<b nos tu Cli••to com a denominn.~,Lo elo Club Militnr.
Pt·itnciro pont.o. Podia cs~n. n.ssocio.çii.o org:misa.t•-so sem prévia. n.utorisn<;ii.o c\o governo imperial 'I
Um club milit:~r púúe estabelecer-so sem
n.utorlsnção do governo desde rtuc cstf!jlL comprellonliido no <LI'\, 3·1 d:~ lei de 4 de novom·
bro de 1882, que cliz : ·
«As dlspostr;úes dcstn. lei nilo comprchcndom n.s socictlu.dcs de soccorros mutuas, nem
as Uttemrias, sciontitlc:~s, politic:IS o beneftcontes que nü.o toma.rom a. fórme nnonymn..
As tlitn.s socieda.dcs Ho podóm instituir sem
autoris1tf;ã.o do govct•no o são rcg\dn.s !lClo di·
rei to commum.>
E' assim que niio ha objecção Jeg:~l & ex·
istencia do Club Navnl, a'sociar;üo do omciaes
do torl:~s as ol:~sses d11 :~rm11da. teu do por fim
principal proporcionai• aos seus membros:
a) todn o sorte de trabalhos intellectuaes
tendontos aos conhecimentos relativos o.os
dlllerentes rnmos rln proflssno ;
IJ) exercícios proprio< ao desenvolvimento
d.:S suas forças physicas, ó. tle.•traza o porlcl<L
no jogo das u.rmu.s bra.ncns e de fogo portn.teis, bem como das de salão.»
Nilo ó assim se, ultmpnssada n flLcul!lado
legnl, o club se propõe a fins quo não se,jo.m
dos pormittirlos pelo citado nrt. 34, oxcluida
n hypotbese de um club militar pelltlco.
Vai o Club Militat• :.lém desses fins? E' o
que propriamente cabe averiguar no exame
do 2" ponto. Os estatutos elo Cluh Militai'
contem •lisposiçüo que do algum mrido preju·
1lique n. ilisciplimL militar e posso. trazer embn.mcos á ndminislraçüo ptti.Jlicn. '{
An'tes de tudo o tendo em visln o ~rt.igo
150 tlt~Constituiç[o:em nomo dn lei não se
pódo ~rejudica.r u. disciplina miptn.r, ~e~,
projudtc~mclo-a, trazer embaraços o. n.dmuus·
traçiio publica.
l'stc mesmo pensamento transparece das
seguintes palavras do parecer da illustrnd~
mni01•ia:
« O Club Militnr... niio póde trazer ombai'·
aços no gove1·no, umo vez que não se nfoste
do fim para que foi instituído.»
Estit pois reconl•ccido que a c:dstencin lo•
gii;imn de um club militttr deponde de não
oxo•·bita~ ollo do seus fins Jcgaos.
Convem. portanto, oxam inar si nco estn·
tutos do Club Militnr l'unrl:~rlo nesta Côrte !ta
disposlçiio que do algum mórlo prqiu•lique a
disciplina milltr.r: senrlo quo em lttl caso,
m1o o conrm•mo ti. bon. ndminsstt•:u;fi.o publica.
A illn,trn.d:l maiol'i:~ rcspon.le uegativnmenta.
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Sinto diVOI'~ir.
N1io ó fitei! est~bclocer ns rnl~s dn dis·
2'. Que, tmtanrio-se do fundar em 1871 um
clplina militar. Diz com mzfio o SI'. z.
Knutrmann qno « os re~rns d11 dlsclplin" ln.~tltuto lllilila1\ nito pôdo rcn.listn•·so o in·
militar o os limites do obdlencla quo tonto, aendo ouvidtt a secç.ilo do guorrn. o mnolla impõe slio difficols do ostnbelccor. » rinhn rio conselho do estn<lo, que opinou desta
O queonti•o nústem occorrido em casos que modo :
servem pnm oluclrlnr n presento qnest.ito ú : « Senhor.- Por aviso do 1!1nlstorio da
I" Que existindo nosta cidade em !8:13 uma Guerra do :J I de agosto deste anno, fomm rosociedade militar Jrenetlcente o destinado a mettidos !t secção de guerra e marinha do
.·wstcntar a:; instit.uir.,jes o n. disciplina, o go- conselho do Esta<lo, os estatutos <le uma asso·
vemo a mnndou dlssolvm• p'r nviso de i de cin(•iio do officlncs do exercito dcnomlnn<ln.dezemb!'o dnquelle nnno, assim conc9bldo:
/nsti:ulo Militar- para que 1L mcsmn. SCC!fiiO
con,ulto
com o seu parecer, relativamente ú.
« Jllm. o Exm. Sr.-Tendo o governo,
não obstante as terminnntes e positivas dis- rlisciplinn.
posições do art. 1•17 da Constituição do lm· A primeira o Pl'incipnl disposição do taos
pe1•io, consentido que se installasso nn estatutos revela que o Jlm ostcns1vo <la nssoCo1•te uma sociedude militar, com os fins np· cia~ílo é o estudo dns questões conriucentos
parentes de benellconcia I'Ccipl•oca enti•e os "" adiantamento e melhoramento rla classe
seus membros e de sustentnr as instituições milittlr. Os est,tutos, poróm, niío do!lncm os
politicas e n <lisciplina do Exercito, mas niío meios thcot•icos o prcltlcos de c\Jog-n.r n. osso
.
tendo a mesma sociednde corresponrlido ú. resultado,
expectação publica, sendo nliils motivo de Pelo que parece, o estudo "niio se resti•ingo
alarma e de susto para os habitantes paci- Íl~ questões do cduca.çüo o instl'UC!;ü.o pro·
ficas cla Capital. do I mpeJ•io, que designam prinmente militares, PQde estonrlel'·Se a OU·
semelhante aggi•egndo do cidadãos pei·ten- r.ras do ordem rllvorsa que, cont'undimlo·so
centes no exercito como i1ostil its lil:erdndes com o ndinntnmonto o mol.lwramon to da
patrlus, por isso que nlgunsdo seus membros, classe, importem grn.vos moditlc!lcUes o ntó
abert•ando dos prmcip!os cla lwnra, npresen· a otrensa 11os preceitos essenciucs das insti·
tam o sustentam, sem robuço, opiniü'eB repro- tuhjõcs militoLre:;.
vadas pelo. nnçiio nn. gloriosa revoluçiio rlo A seeçiio l\l.z dovirln justir:n nos officincs
7 do nliril de 1831, cumpre uo g-overno, como que !ormulnrnm o nssignnrnm os o.S't/ttutos,
guarda da segurança e tranquiliida<le pu- presumindo niw sot· tal a sua intonr:ão; mu.s
blicas, chamar ú. ordem aquelles cidadiio• quo corro-lho o dovor de não occultar que prova·
menos reflexivos incommodam a nação e volmcnte essa intenção não será rcspeitaúa se
os rlitos estatutos forom !ovado; ii. execu(•iio.
concoi•rem para a desordem.
• Pelo que 11 Rcgencia, em nomo rio lmpo· O ospirito do classe niio costuma subordinar
mdor, o Sr. D. Pedro li, n1i0 querendo nom ns suasnspirn.çúes mais ou monos a~lmissjvcis
mais um momento que se doixe do observar a conzidernçües quo lho siío estranhas.
pontu111 e estJ•ictamonf.c as sábias disposições Orgnnisnndo·so pelo molo enorgico da as:;odo citado art. 147 da Const.Jtuiçiio. ordona ci!lf;ii.o, esse e~pirito torna-se mais robu~to o
que V. Ex. faça bojo mesmo publicn1• nn OI'· oxigentopnrn. se litzcr provaloccr o o.cccitnr.
dom do <lln, que nenhum otllcial da primeira Deve pois 1'ecciar-sc .'icrios pe1·/.gos da OT!Jaou oxtincta sogun<ia linha do exercito e mes- ni.~açdo d~ uma .'iGciedarle compo.~ta de officiacs
:mo das ordenanças, fn(·a parte rht mencionada militares 110 intuito do adt'lcmlllr c mclltm·ar tt
~ocicdade milita1•, e a eU" pertença, sob pena sua chusc, cHjo rlc·!Jcr crmslsec na qttasi comde ser castigado oxemplnl'l!lente como des- pleta alnwyaçtto de. indivldualidada da cada 1m1
obediente o inf1•actor cla disclplin a militar, dos seus membros.
tendo V. Ex. todo o cuidado da pontual N1io so deve conCundil' o espirita de classe
com o espirita militnr em sm1 pureza; nquoile
obsorvancia desta ordem •
rcconte->o do dii•eito acima inrlic~do, este
Deus gunrdo n V. Ex.-Pnço, om 7 <lo de- compõo-se princip;~.Jmonto uns ti'OS VIrtudes
zembro de 1833.- 11Hl01'D Josd Fcri'Cil'(~ da militnres: valor. Jidelitlado u clisciplinn.
TJrlto.- Sr. Mnnoel da Fonsecn Lima o O espirita militar não correspondo a estas
Silva. »
condições si ú nl1lLndonarlo ás apreciações pnr·
Si niio se púde app!icnt• no Club Milita1· o ticuln,es; cumpre que se resuma om pt•ocei.
motivo pelo qunl foi mn 1833 dissulv!<la a tos Jncontcstudos.
.
socicdado militm•, não ó menos certo que o
A obcdlencln Jnteim a osics preceitos conGovern~ con~idorou.se no deverdo dissolvei• a stltuo a disciplina.
nssociOçuo militai• que exorbita rios ftns para Os moias du proclnzil-;~. são a inspirnçiio elo
que pórlo so1' constit~id~ ; uoutrlna cstu com J devet• e da honra, o exemplo dos superiores
gu.e 11. !Ilustrada mmoria so nci1a cio nccordo. o a completa•obediencia dós subordmudos.
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Si 11 nssocinçfio do quo so trota tendesse n • instituto Milit~r-cnjo projecto de cstnl,utos
estes resultados, n sccçüo lho niio poria cstOl'· !bl submeWrlo ao seu exame.
vos.
Vossa Mo~ostutlc Imperial rc:;o!vcric como
Mas n socçiio prcvô rosnll.ndo.< oppos!os •lo l\J!• mais ttccrtndo.
uma rcunliio hnbitunl do ornciaes 1le divm•s:ts Srtla das contbroncins d;t secçü.o do ~um'l'<J.
gmdunçtios, quo se viio ln.nçn.r no rodomoinho o mni•Inlm do conselho do Estndo. cm ·I do
dns dlscussUO..; sobt•e intorcsscs que podem out,ubm do JSil ,-narrio rlc Jllutitylm.-Dunllf.\ llOr lo;:itlmos, produzindo n.o mesmo tem· 11W rl~ Caxias.- ·visconde da .~1Uactd,>>
po certa tltmiliariundo entro cllo•. oiTonsivn.
Os pt•incipios inrocnd~t4 nn. consulta. cm·
do respeito qtw o inferior clave tributn.l' no
boro.
al~ttlls som•:J.Ill l'estricr.~ücH, como sa co11·
sou superior, o dtL subol'rlinuc:io inccslln.nto
cuja J'ultn nniqnillu a lbrç~t real da mllicill. chiO do quo ,i!1. t.cnho cx.pn:;to, s:Lo n.pplicavois ao coso sujeito. Nem Ji11:o menos jnst.i1:n.
Com olrclto, nüo fi licito cspornr quo assim nos nct11nes membros do Club Mliit:tr <lo rpto
nüo aconteço., desde que os membros diL osso- n seccho ont~.o litz.io. :J.OS otncincR quo rürmuciac:rto ahi concLJrrn.m C!m pé de iguo.ldn!.lo nos Jnmm os est:tt11tos do projectatlo Instituto
seus direitos o obrigncõcs socin.oa.
Militar.
E<tll posição nnomnla o violenta entro su- o lnRtltnto l\lilitnr n[o tinh~ ramiflcnçües,
periores o inlbrinres fltr1\ desn.brochm· a de>- nã.o se propunha n. construir o que se podoriu.
conllanr,n. o os rescntimc11tos, mesmo as ini- 1lizcr ton /!.'stado no E.1·torlo. Seu tlm exclusivo
mizades cm lognr da coruinlidndo desojn vo! ora. o estudo 1las questücs conducentes no
on tro todos.
ndcantamcnto o melhoramento da classe mi·
Não ó possivcL que ns controvcrsins smmi· lltnr.
tadas no l'ecinto tlo. nssocinr;iio. o nmor pro·
prio Jilrido d<•ixom do lnJ!uir podoros11rnonto Qunnto n puiJI!cnçües, o instituto as fazia
no respeito <lovido no supcricl' fur:t f!ahi, o cspeciacs, niio sondo distribuídas sinilo )JC!?s
nii.o affuctem prornntlamontCJ o. bonovolencia. t;;ocios quo nn.do. dovessom do suns conr,rJbUldisc!'cta com quo este devo tt-atnl' o seu in· (•ões. Publicnnüe:-:: dcstu. orliom o E'stndo tts
~.uxlll~ (art. o:•, ultim~ parte da lei n. :J.31·1,
fcrlor.
Nos tempos uifficeis que atmvcssamos, de IG de outub!'O de ISSG).
quan1lo os Jaças do. disciplina. so afi"rouxnm
Os o.<tnt.Jtos r! o Club Militar conteem ns •o •
.sensivelmente por causas que todos conhc .. guintcs 1llsposiçõcs, cviU.entemonto de muior
com, parece ó. secçiio pouco prudente njun- alcance no que rospoit11 ÍL discir.linn ([c que
t~r-lho mais uma qno vai ou póuo entravar os incluidns nns uo Instituto l\IL!itnl',
a compllcndn macluna militar.
«O Club )lilit~r tem por fim defender poJa
As idóas politicas da épociL póUem igual· Imprensa
o ,i unto nos poderes publicas do Esmente concorrer ptU'n n. degcmernçüo do pro- tado o~ direitos
interesses lla
jectado instituto, cuja f<mnuln muito se pre- clnsso militar (~rt.o I"lc~itimos
n.
3).
;to. n. este deploravol abuso.
•
Silo mnnUi!stos os por•igos a que o p:l.iz 11- Serão funfln<los uas Cl\pitaes dos provin·
cins, cm que houvct· corpos do gun.rniçii.o,
carht exposto 'o tal abuso npp:1reccssc.
t\ntcs que os poderes publict,s ti\'cs~em co· clut. s militare.-; quo se rc:;uln.rfto pelos prenhcci rnonto, o mal estaria mdicndo, o remedia sentes estntutos, sa.lvo ns nltemçües impostns pelos cil'cumstn.ncins ospccin.es do cada
seria dlfficil o pódo sm• que inefilcaz.
PfllO menos o cscandnl·o se darin., e com um, •em comtwlo se poderem desvirtuar os
alio o exemplo subversivo d:t l!Oill':t e fl<leli· princípios car•lnes o os intuitos da associa·
çiio (ol't. 3·~.
dodo milit:n· o da disciplina do exercito,
Sobrnlevn que, collocaJo o exercito pela Os clu!J,ç milltm•c,ç dn. corto e dns provin ..
Constituh;ão do impc1•io sob o re!Jimcn exce- ela.s se cOl'l'CSponderiio consto.ntemonto, pl'O·
pcional dns ordena ~as militares, p:woce que stnndo-:;o mutuo ~uxilio-sompro quo esta for
esta classe ni•o Jlt'<de constituil'-So <Hn todo ou nccesstuio (n.rt. •1 1 ~,
cm pnt•to Jmr mn.neira. Ncsconhecidn !lcssas
Qualquer idc11 ou nssumpto qno possn in·
mesmas Ol' cnnnça.s c por. conseq nenCJa om
tore::~sar
it. propriotlntlo, aos direitos e deve.
condições do t,J':t"Cl' qunlqiiCl' ab:tlo on onJ\·n·
cpwcimonto do l'igot· Uisciplht<LI' por ussn Jür- rcs da cl!li1:W, o tOro ventihula om um club,
dovor·i\ ser commuJtiC!LdfL i1nmodiatnmouto
lllll osl.:tlmlccido.
Algoumns ont1•:ts considcrnçõo9 poderio. n. aos outros pehL l'espoctiva dii•ectorl• (ltrt. 5"),»
sect.:ii.O ofl'erecOl'. ID!LS, tendo ]lDl' bnstnnt.es ns
O ~rt. I" n. 3 paroco niio referir-se a
que 10z p:m1. ruw:to.mentnl' o sou Yoto, con- publica~ües como us que intentara o Instituto
chw com o sc~uinlo pnrecet·:
Milit~r, pois ~uo destas tmtll especlalmcnto
Que ó perigw•ilt o menos conlb1•mo :'t di~cl o 0.1't, 28: «0 ctub JU!Liltor;í. uma Ral,iSl(t
pliu:~ a oxisl.oncl:\ d~ assoclnr;i\o intitula([~- p~tra a publicnçiio dos tl'au!Llhos dos socios, »
•"
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Mns n consuna do Conselho Snpt•omo MI·
li ta~• do 18 do outubro tlo ISSO o~ Imperial
l!osoluç[o de 3 do mc1. seguinte reconhecem
que cm publicoQõos JlOla lmpt•onsa. Jbltas pm•
lflllitu.rcs. podem du.r-so nllusos off,;n.~i»o.i ria
rli.~ci]Jlinu do E;J:tJrdito a dtt A,·marltt, o por
iôso da compotcncia dn,iuri;dlcçtLO militu·.
Eis as palavrns •la scgundn conclusão d11 con·
sulto.:
«Scguntlo, quo dontt•c O:i abusos em que
neste a.ssumpto po.o;s!Lm incorl'or o~ militurcs,
h~ nquollos cujo julgnmant.o pertence no
H;ro commum o nquolle., quo, ~cnrlo off'tmsi"o:t·
rla cli.~cip/ina do Exercito o d!L A1•madn., sã.o
da compotcncia d" jurisdiçiío militar.»
Ora, não u impos;ivol quo nlgum" vo1. o
Clllb, cmbm·n com o intui tn do delhmlcro que
reputo legitimo intc~esso da clnsso militar,
li:>ea publicaç[o pela irnpt•onsn que >ejo con~
s11lornda abusiva o contt•arill ó. disciplinn
milito r.
Alóm do niío ser isto conveniente, releva
notn:c: 1'', quo n. consult..,. tt•n.to.. d1L responsabiliáac/a indiuitlual, que óassim cm•ta c fixa o
q vo n1io se d~ tratando-se de corporações·
2~~~ que o regulamento disciplinLLt• PfLI'lL o ex:cr~
c1to, approvado pelo decreto n. 5.8S,J do 8 do
tna.l'qO elo 1875, incluo, uo n.rt. 5n 'cntrtJ o.s
transgressões da disciplina militar:'
• Autorisnr. promover ou assignnr petições
collectlyas entro militares (n. l).
. Dlrlgtr qu~lquor petição em oqjecto do sot•·
VIÇO ou quetxar~;e contra o superior som ser
pelos tramites legncs (n. 7).
Publicar quatquct• r~pJ•esentnção qno tenha
feito contm sou supwtot• sem pwmlssiio tla
autoridade a q uom a me.'m" reprosonturiio
!'or dirigldr. (n. 8).
Usnt• do direito do representação cm ter~
mos não comedidos ou cm voz de recorrer a
osso moia legal consurat• o seu superior pot'
quaesquet• escriptos ou hnpros>os (n. 9).
Provocar pela imprensa confiictos ou rixas
com os seus camaradas (n. lO) »
· E',,portanto, meu parecer, rcspon<lendo nos
ques,tos proposto>:
lo, QUe podem Ol'g'U.UiSo.r·Se C1Ub3 militares
sem Pl'Óvfa. nutorisncü.o do govcJ•no, mns nos
termos
que ficam expostos·I
Q,l
~. que os estatutos do Club Mll!tat• a
quo soroforo o nvlso do 30 de a"osto ul·
timo cont~m. disposiçúos que de algum
modo pt'BJUthcam a disciplina militnt• o
po•lom tt•nzer ombnJ•aço~ a ndmlnistrneüo
publica,
'
Convém a.qui tr,'l.nsl!rovi)r para eluci1ln.ç~ii.o
1lo Hogn~u.Jo ponto lL inflwmn.t;ií.o rlo pro\·cct.n
COIISCJhlHI'O

llJUIJnntll·;.{OIICrU.l do )~XC!Í'C:ito,

«Ttopnrtição do Ajudnnto.Gonorni-Rio·do
do outubl'O do l887-Sccrotnrln-

.lanol~o. :!ti

N.ü.721.

lllm. o Exm. Sr.- Determinou V. Ex.,
em aviso do 21 do cot•t•onto, qne ou presto
os osclnrocimont.os podidos pela sccçao do
Guerra o Mnt•inhn do Con•olho rlo !Mado,
t•olativamonto !t. eognn•la questão t'ormuladn ·
no aviso do :Jo do ugo,t.o Jl mio, romottondo
àqnelln secção um oxomplnr 1lo; estatutos
do Clnh Militar.
Tenho, JlO!s, do lnformnr sobt•o n seguinte:
SI os rei!ll•idos cstu.tutos contúm <lispoelcües que do algum modo pi'OjUdiquem a
d!sciplinn milltn1• o possam tl':tZOl' emhnrat;<Js
à ,,dministrllçiio JlUblica..
SogunUo su võ, dos

rct~ridos estatutos,

o

Club Mllit.nr propüo·sc a tt'Ds fins:
O I.H'imoh•o o o sogttnrlo nfi.o envolvom ma.·
tet•ia que possa pre,judicat• 11 disciplina rniliinr o nom tl'll.zet• omb~rnços i1 ndminlstrnçilo
pub\icn,
' · ·
Qr.tanta ao 3° fim, tZ:rc,· que voJo um pcrr[Jo

:;el"io o immimmto permiltir-sa qua os offi.ciac.ç
collcctívamautc, yuar na impl'cusa qww junlo
ao,ç JlOdcras do E.~ta•lo rlef/J1Ulam. os tlir6Ho~ o
la!Jitimos Ültcras.çcH da classe militaJ•,

Além tlo nenhum exercito regulat• dos pai·
zos cultos gozar do semelhante prorogativa,
quo ser:n. n. ncga.çií.o da. dis(';iplino., o Club Na-

vat, cujos estatutO.>~ (oram. t1ppro-oatlo.'i, )hio tt.\m
a parmi~·sao .fJIIO o Ctub lttiUtar Jlarle para si no
n. 3, art. Jn dos aeus estatutos,
·

Para desenvolver o gosto Jlelo estudo dos
diversos t•amos da !nstl'tlcçiio profissional,
tem o club as palestras o conferencias militares, como indlca. a n. 2 elo cittLdo t.n•tigo; o,
po.rll. comptctn.r esso tle.-:irlcratum, n.ccresccnto, poderu. o Club MilitrLr crca.r uma. Rr!"Cisttt,
como ten\ o ee:u congenere.
Portanto, opinando poJa approvn.~ão dos
estatutos de que se tt•nta, proponho 11 elimi·
naçiio do n. 3 rlo art. 1" como pre,judicinl i•
disciplina o embaraço li administração publica.
Restituo todos os papeis qu~ acompanha·
mm o aviso do :!1 do corrente.
Deus guo.rde a V. Ex.-lllm. o Exm. Sr.
conselheiro .Joaquim Dolfino Riboh•o da Luz,
ministro e secretario do Estado dos negocias
dn ~uorra.-0 marechal <lo exercito, Viscon·
de dtt Gatlea.»

Vosso. Alte7.u. lmpbt·inl rcsolvot'ú. o quo tor
mO!liOL',
Sala dos conferencias da secçiio tlo guerra
o marinha do conselho de Estado ~9 de ou tu~

bl'O de 18!\-'5.- l'icirtt ela Silva.- Joaquim.
Rtt}I1HI1Htlo tla Lauuwc.- ll!~·no':l li'l'ltriCi-sco
Con2a,

Jllispneho:
Guam.lrHJo.-Ern r; tlc out.ubl'o tlfl 188~.
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Sr, prcside1üe, como vig-ht n.ttcnt:1. quo
promitLi set•, cmqtmnto com nssonto neste
mmo do Congoro:3so Nu.clonnl, e pu.rn. nvlsiLr
no governo civil,ln. ttopnlllJcu. dos porlgo::i quo
hojn.m no sou ca.mlnho, no dcsC'jo do o n.fiLstu.r·
dos mesmo:; perigos, Oque tomei a 11~do.vrn.
Jw,io, trio logo os reconheci.
Como n.qncllcs flUo :tntop1io sons interesses
O.OS do p.Jiz, ClU, Sl'S, SCTllldOt'C!-1, vo; :LSS 'g'UI'O
que, neste momento, dou disto provo. Mais

commodo mo sol'ia.

deixar

do.~a pct•cc!J:do

do qu~tnto se pn.sBi\t·n no CluiJ Militnr. do tiUe
provocn.t• ns do:-o.fi'olçties do ~cus membros
e,7:altarla ..; quo pensn.m do modo diverso no
que d:milliL o meu c•pirito.
Estou cronto, n Rnm

~·

tn•cvmwõ~s pos~o

mintlo intt•omott.or-so na polllicn o nn ot!minifltrtt(•iio du. Jtcpu111c:L. (I).
Pois bem; o ~ue vimos logo depois dessa
11\'iso ~ue lho fin•n tilito, lognl c cnvalltoirn·
monto 'I
1." O mnoifcsto do 1Jin. 22 de junho cilntlo,
quo petlii'Oi pcrrnissã.o elo o l11tr otn uotn. n
cstu.'i cousidcruçüos (2) o do seguida. ~~ ellus, o
no 'l un.l lJom vorccberú. qucm o ler a. concitru;iLD iL intarferoncin. politicn. o ndministrn.tivu. que hií.o levar o oxcrcito u. ser um ulnmouto pcrturlm.•lor do. socieiln.do o quo conduzirt\ n Republica no mniot• dcscl'Ctlito.
2." A scl:3süo luwhln. nesse club no ditt 6 do
corrente, rof'eritla pelo Pai; do 7, aul.o·hon·

dizor,

que, esso club, ó uma umcuçiL no Jlodcr civil
do paiz.
(I) ltEPARTIÇAO DE AJUDANTE GIINBRAL
O Sr.. Cot·:wo ltoomauEs- São os etroitos
HlO DI~ J.\~P.IRO, 30 m: NOVImllltO DE }80;)
do positivismo.
Ol.,lcm· do rl:ct
O S11. CooTA Aztwtmo - Como jit. disse, lta
pouco mais do dous mezcs que, ~úmonto dc:;tn
N. 004
tribuna ou da que nos ofi'crccc a improns~.
li que mo ora cindo entender com o Sr. Prcsi·
Nomeado njudnnte general do exm•cito P~l'
donto da. Hopublrcn. em. a.~.'ill111)llm; do .wn·t:iço c decreto
do 24 tio corren to assumo o exot•cicto
r/rJ intcrm:so JlHbUcos, pelas rrlzihs ontiLo ox- do cargo.
poat:IS, vejo· me pt•ivado de dnr-Jbc pessoal.
Nüo desconho·~o o. grn.vidrulo do momont.o
ml!nte minhas imprcS.,ües orn reli}renciu. historico quo o.tl'avcs.~n. u. Nacão o o.s decm•..
ao nssumpto, que abordei. súrin o 11igno do !'entes diOiculdadcs pa1•a o desempenho dn.
upreço precisando lnstnntomento do dcliiJc. tareia com quo mo t!tstinguiu o illustro cida·
l'açilo.
dão n..quom o sulft·agio directo do palz acaba
Nüo fürn minha. posiçito tilo slngulu.r, cnm do elevar ao pinaculo do poder.
Si contasse sómente com os fracos reau1•sos
o maior prazer o solicitude procurnt•la S. Ex.
no futuito de pravcnil·o, do que sinto em de minha. intelligcncia, o me fosso licito, cm··
rchu;;iio ao incidente, sorn trazer os inconvo- tnmonto declinaria da honrosa incumbancin
niontos provo.veis da. discu~!'ãO puhlicn..
por superior :\s minhns·forçns.
O C!uf1 Militttl' deu .ilt. not:L dostonnto dos
Conto, poróm, com o pat.riotismo nunca
clcvcrcs quo siio impostos ú. clnssc, c em par- desmentido do exercito c a comprchcusiio ni·
ticular a cndn um da seus membros.
thln. tlo smL nobt•o o elevada. missü.o: a de(t'IISa
pall'.ta 110 IJ.dm·:m·, 1t '11/f.llllllf!IIÇfÍO ria.~ leis
Bom doprc"a nlli lhi "'quccid> essa ordem ria
110 intcrioJ', a obeflimwirt /1!9al aos Sltpt!l'iort:s
do dit1, viviflc:mtc dos seus intuitos. com que
se n.m•c.-:;ont:irn no oxorcit.o, nssuminrlo o cargo lu't!ral'cldcos c a .~w;:CH~llçiTo das in#ituiçries
da njudanto general, o bonrndo militar St•, coustiltlc:onae.~.
Unido o solidaria no cump1•imento do seus
Conrado do Niemoyer.
deveres,
somp1•o fortnlcciúa poln. íntliclfnn.vel
O njudu.uto general, eu o pnsso dizer asso ..
guru.ndo o flicto, não dou curso n. e:>sa. sua. subordinação, n. cnden. ltiornrchica tiUO prendo
o mn.1•echn.l ao ultimo solda.rlo, lJauirla com·
ordotn do dia, som prt\vio conhecimento do ]Jl~Jtamcntv
po1· imlcbtta qualquer intcwt.~ançt1o
govot•no quo, o. julgou em termos.
politica
collectiu:t,
cada wn c1
E' pai• aind11 mais ~rnve o proceder do c.~pham do acçt1o quel't!.~tria[Jimlo-.~c
llw
cabe,
tlevotada
cwfim.
Club Militn1·, ropresentndo om 22 de junho f!:cclusi~aliiOIIltJ rw ,Çfll't:ll'ro militar, o exerdto
pelo seu prcsidonte e vico·Jlresidento ofi'crc- mai.~
CI•J!NCI.:rti 11ft e.~tillltl f1 COII{iança {11Ji'Ol e
contlo ás clnsses armadas tia Republicn, o ma· COlllJ'l'buh•tf
com St!!JIIl'lLHÇa cfficucilt pal'lt 11 pa;
nif~sto, que su.hiu n'O Pai.; do seguinte rUa,
qunndo desto~\'11 dns doutrinas relembrados e CH!JI'ttmlacimalito tltt Rt:pubUca,
Conto pnrn esse fim com o oslbrço, dovota·
na mesma orJem do <lia 1
monto
o disciplina dos meus cnmn.r~dns.
Com a gontilcz<L de m~ncirns qu~ fazem tio
mnreeltnl Nicmeyet• um chofo csthnndo, o Conrado Jacob .N:emcye~·, nmt'OI:llml grn.exorcito mn.is um o. vez soubo por c::so digno tlttndo.
ot•g-IT.o do RUn. dn.sso, quo lho níi.o 1'1 pcrmit.t1do (2) Vno no fim 1lc;to tliscnr.m, intcgt•al~
:mm ini'J.•ncçiT.o lle l1o\'Ol'('8 qno 1ho co!'rom: ugre· monl.c r.omo ::;o t'ln·U..
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tom, o no cor1•er do. qual, nccontuou-so JlÓl'·
folt.n. o concludontcmunto, a noto. po!ll.lcn. om
quo marcho. o ctub.
l
b 0
I
N•u.o 80 'esnporco
" IIOV<:rno c0 fltcl.o: si
se tornn.1• ilollo lnrl!Jforonto; provnrit ao palz
consOl•vador a dosoriontnçiio proprln.
o progrnmmn. pnrn osso olub ostit l<rnçndo,
posto no conhecimento do governo. 0 ]Jai:: 0
.
expuo em poucas 1111 1!US, e ns passarei em lei·
turn. (Li:):
•O Club Militai' iniciou ho:~tem a oórlo do
conforoncin.s quo se prop:\;. l'cnli:mr do nccor·
do com os seus cs1;11t,uto~.
A's 8 horas t.ln. nolto, l1Ü.I~ tendo comparo·
ciclo 0 Sr. prosident.o ma,•r.olml re(OL'Inndo
Ewerton QundroB, 0 f.ir. mnjor Borges Fm•tes, secrotnJ•io, convidou o Sr. almimnto
Joronymo Gonçalves, quo se Mhnvo proscn te,
a exm•co1• a prosldonciiL, convite que S. Ex.
ncceitou.
Aborta. a sossü.o, fol dn.da n. pn.In.vra no Sr.
tenente-coronel To1•res llomem, que clesou·
volveu com muito brllhn.ntismo o seguiu te
thomn.-A instituição militar no ro•imcu rcpubllcnuo,
o
S. Ex. foi por vezes interrompido Jlf•los
nppln.usos dos seus cra.mnr<Ldns. S. E:l). 1't:(o·

!lO SlmADO

O Sn. LOPES T!tOvilo-E' p!•eclso nccrcscon.
tn.r.
0 Sn. CoSTA AZEVEDO-· .. quo mnis nccontua sou morito o o direito do !Ol' a nscondcn·
elo. nccus,rda, sobre su 11 clns.o.
Dn leitura que ha pouco fiz, desse artigo do
Pa:'::, .lot•nalJJ[o suspeito n. essa classe, uo
monos nn. po.rto dell11 que ngitn.-so, vô·se quo,
outro tnmbem disl.iucto olllcittl. quo pesa-mo
nüo conhecol·o, o Sr. Thoma; Cauatcanto, nfi.o
destoou, indo até a nssel(urar quo n amnistia
votado. pelo Sen~do · nito passnrit na Cn.mnrn..

O Srt. Comwo Itoomaums - E' o exercito
pl'opondo-so a dil'jSil' o Congrea~o l
O Sll.. Com\ AzEVEDO- Isto tudo, Sr. pre·
sidonte, demonstro. que .ii• o CIUIJ Militar on·
cotou o SOl! trabalho politico, ato em nssum·
pto do tnn~~ trn.nscenrlencia, desrespeitando
us artlona.uç:ts, a.s ordens cm vigor• uo. classe
nrmndn dos cidadãos o ainda monospl•esando
n.visos do homens do mu.ior clevn.oiio mol·n.I,
desses estadistas que fnlln.ram nas consultas
n que referi-mo, elo Conselho do E.itaclo, du·
mnto diversos poriodos do reA"imen deposto
cm Jij de novembro do 1880.
1'iu-.wJ lrmtUcm ao pl'ojcclO do tmm:.~aa votar/o
O assumpto O de importn.ncin. maior, o cn.sl)
110 Senado, ?11W>ll'fmdo-.o;•J r~pp1•elum.w'vo '(Ja{tt 6 gl'tLViS:Jimo; pt•evi~:~to por mim e nnnuncinUo,
Sfll'lrt tio xe11.~ camm·arlmul'JWil/J de.~la a·1 ;mi.~t:a, qun.ndo n. 25 do junho tovn.ntGI .. mo nqui no
c tCJ'JiiÍ!IOIW .~rm discu1·so rli;c;ulo fJifO cMpetm:tt intento tla ch;tma.r para. n. qucstilo as vistas
do Jl'!'l',:'otl'mno dtJ Gamara dm: Deputado.~ q1111 1t do governo. Jnfclizmonta nfi.u me illurli.

Entiw disse, o ile novo volto a assegurar
CM"<'icante decln· que, em nenhum pn!z organ!sado ro~uhtr·
rou que tal nmnistln nüo passaria niL Ca· mente, onde o govorno tenho. conscioncin. de
marn.
sous deveres o rosponsnbilldndos, se dit osso
Entre os muitos mllitnt•os presentes no- O•cto do orgn.nisnçiio o funccionnmento do
t~fl!OS: o almirante Jeronymo Gonçlllves, cn- Club Militar, ó. sua revelia.
p1tuo do mnr o guerm l!odolpho Lopes dn Nos rogulnmontos sompt•o hn. o compromisso
Cruz, cnpitii.o Hog-o BfLrJ•os, Vclgn. Ca.bt•ttl, Tas· !lo rocober o club, o dinrJamonto, um oUlciiLl
so l~'mgoso, Vloh•u. Lnn.l, .Mn.r·io Notto, cn.pit,iio que inspecciono o modo porque so conduzem
do mar· o gUOl'l'll. Adolpho Pinheiro. cnpiliio Ol n.ssoc!ndo.,, pnL•n <Jne o guvornopossn pro·
Gomes do C11stro; 2' tenente Leito do Castro, vldoncial' om ordem ú. trnzet• :to IJom caminho
nlreres Heron Keller. A oessiio terminou U.s o de prompto, o~ dolle transviados.
8 3/4 da noute.»
Si do igual mario bouvesso se considerado
Cumpra nüo osquocor, Senhores· 0 n.bro en~1·o nós esta nssumpto, ':logurnmonto, Sr.
nrjul um pnrent.hesis: _ ,100 , 0 orador poli- presidente, niio terio.mos tido a revolta do o
tico dessa rouniiio, 0 diseincto tononto-coo·onel de setembro de 1803, vor maiores quo fossem
Sr. 7'o,.,·c.< Jlomom-ó um olllcinl CJUO por os descontentamentos do. classe da n.rmndn..
sua notnvol lntoll!genol:t cultivada tom ns- Ern. do esperar, sem duvido., que si hou·
condoncia ml.urnl 110 elnsso mllil.,.r.
vosso attenclido no quanto jir. houve no Club
Milit11r, pelos precedentes dos diversos cluhs
O Sr:.. PJNnmrno MACHADO - Pelos seus ta- que hiio runcclonndo, desde os tempos do
lentos, polo sou vn.!Ol•.
· regimen ~roscripto em 1880 ; o não hn. pol'·
O Srt. CoSTA AzEVHDD-Niio 0 11 ogo; antes qno nd1mrnrmo-nos dns diffieulrlndos proxi·
pelú que ouço confirmo-o do bom grado, npo· mas do governo provindas desse Club.
znr do o não conhecer pessoalmente.
No. sua primeira· rouuliLo o.itonslvn., pu' ,.,, . .
bllca, ó dignn. do nota., nüo n. presidiu nom o
O Sn. Loms TI,O\A0-1>. Lhstmotopolo seu pres!rlonto, Sr. general Ewo1•ton Quadt•os,
talento o pela sua mot•nl!dllde.
.·nem tiio pouco 0 vlce-prcsldonto, Sr. contraO Sn. CoSTA Azl~vEno - 1'am1Jem não no." nlmirn.nto Gaspar Rodrlguos, m11s o sacio
gnroi ossn outrn <!Unl!dndc,...
Sr. nlmlrnnto,lolto pelo Congresso, Jeronymo
anmtstw w1a {o.~.~c collvarUtla em foi,

O Sr. deputado

Th~mn~
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Gonç,.lvos, osso omcinl reformado antes, o O Sil. CosTA Azgygoo- ••• Silo militares do
que só vciu ó.log-n.lidu.do, a despeito do suas exercito o o.rmtL(ht. ; dn !JtWtda uachmat o da.
opiniões oxtornndas cm favor dn rovoitn, por pollcln.
cnloulados intcn~õos.
O jornal niio ó sú umn. rovista scientificn
Teria. sido tJs.~tJ acw·n, do presidir elle essn. militar, nfio O HÔ isso ; ó um argiLa Un. imreuniüo, p:n·ll accontuar que n. armado. estiL prensa., do discussfio va.rindn., aginlio sobro n.
com o exercito no progro.mma. politico que publica. ndmini:-;tt•:u;üo: dnhi o mu.l.
dcsfrnlditra '1
Si tbsso n.penu.s umu. revisto. acientificn.
Mas, 1lo facto, osso nlmirantc, pelo pro- Uem vinda. seriu. ; o era co.so do o Congl·css~
fundo somno om que nchou-so o Po~or Lo· subvcncionu.l-a., como o Jilz com a Revista Ma·
gisltLtiVo quando o pi'OClCl.m;\t•a,dirigo u. classe rillma, dc!)tl!! ISSO.
!L quo portenco 'I
O llm:il Jlilila>• nüo so occulta : sua banNilo, sonhares senadores, o felizmente disto doira foi desl'raldndll o mo;tra clcu·amento
estou convcnctdo ; esse a.lmiranto nü.o tem os. sua.s côi·cs e seus dísticos.
requisitos indispcns~vois parn. t1mto: pt•otcn- No sc~ndo numoro, o do dia 7, lt!-so sob"
dorú., mns debalde. csso. 'POS!Qão que se cun· opi~rn.pho-Amnistin-o sog-uinto (ltJ/uln:)
qubt:. por netos do provndos scrv1ços o dos· «llmquanto não so converto om lei o prointeresses pcssoocs que nilo po!sue.
jccto substitutivo do Scnado,cm que incluc·so0 que so paswu na t•euniüo a quo nlludo, a ammsth1 p:.ra os prJprios milit<Lrcs que to·
ostiLvn. n.nnuncin.do, do certo. pelo jol'nn.lismo mn.ra.m pm·to na. ultima revolta, sC'jn.-nos li1wWic:o 1lu. cla.sso militar, uüo digo bem, dos cito n.ppelhLr u.indn. parn. o. Co.mat•a dos Depuque pretendem rept•oeontiU' a mesma clnsso. tndos, afim do nilo ter SUIL approvuçilo somo·
O Bl'll:it Mitilco• ji1 estava circulando, o om lhante medida.
::e{Jwulo numero.
4. O nosso dever ó tlo pugnnr pela. conserPolo Jll'inwiro, tl•t:u;ou com ma.estrin, qual vaçüo dtL dir~clplino. e por isso contlemnn.mos
seus llns, arrouondando bom llS pltrasos o nqucllll resoluc,<iio tiio nnarchisndora para a
nem portanto deixou encoberto quo um instituir,iio militar, que só ndmlra ter n mos·
dolles, o politico, daria tal propondcrancin ma partido do Senado, corpornc;iio essencial·
sobre o governo civil, a continuu.t• o militu- mente conscl'vadora.
rlsmo a ter voz nn. tLtlministl'ILçi'Lo geral do Agun.rdamos com confio.nÇIL os debates du.
pnlz, propondoruncin que adquiriu com o Camllr<~ do3 Deputados.>>
advento d11 Republica. e dn <[Unlm'io querem Eis nbi, St•, prosldontc, bom ncccntunclaabrir mito n.lguns milita.rcs.
monto o. intm•vençiio 1lo ot•gii.o militu.t• pet03
O govorno n>lo devo ser lndifforonto n este mllitnre_s .rcdactoros, sobro umn questito de
nssumpto; o nem clollo trato por sor pnuco altn pohttcn quo ag>to-se no paiz, tt·nzendo a
ntfolçondo itS classes ;~rmadns dos cidad;<os d" opiniüo publica suspensa pot• duvldns, do que
patri": pelo contrario por quorer quo so,jam resull·r~. cn.so S<•ja ou niio seju o acto da
queridas o bem mo1'eçam os sacrillcios com amnistia tr•aduzido em lei:
que o palz as sustenta, ó que as quero fóra Convit•á este pt•oce,llmento á disciplina mida polittca o dos partidos politicos,a;;indo en1 litnd
collcctividn<lo.
N,>io hn g>·nvo fulln commottidn pot• esses
_O D>•a;il Mililm·. com rcdncciio militar mtlttnrcs t·c.d~ctore~ do ILrtlgo, dando o Sena·
nao pensa. assim. Pelo seu pi•ogt•n.mmu. re· do if.~mu u.nm,cluco ··.
.
.
presenta a colleclividndo, e entra n:~ politica. E"es ~uatto ou cmco_mlittnrcs nsstm pr~ce;
Ello o disse como rc.-;postu. :;i iult!l-pt:lladll dcndo !nllam p~lus cln~scs n.t•mtLdas ou nao {
fos:;e, t;elm: Cl;ll/rii'W/as tlu.c:/a:;.~o tJ p11/o JlttfJlico 1 QUO~OI~ p0l' Sl OU pOJa.S CIU..S,SC~- qUO dizom
acerca da.-; opi11iUes ;wUlica.o;, !JIIO ur1o cn.o;tu- rcpr~set;t~r. imp~1· sua.a opmwcs I!OS 15. ou
?lUJm lambem (allm· a todo o ;mt:o anwrlc:twn, 1~ Jmil.l~O:s do hn.bt?tf!t.cs dl~.l~epubhca., culn·
CJ pm· c:onscuuiHte a :wu }rJl'Hat:.-; 1110 •
daos nt::tl v9~ com dtl'Oltos politiCas, delegados
.
. _
. nos rcspccuvos l'C'prcscntnntcs no Congres::;o
«Tomos por certo, diz, umn opmluo poll- Nncionall
ticu., mo.s nií.o obedecemos na, orlentnçito n
nenhum ospirito de pnt•tlclo, p~t·quilnlo,iÍI do· 0 Sit. JoÃO COIWIWtO d~ ttm ap"'•te.
clilramos sct• tio nm:t clnsso, 11 qu:tl pm·tonco O Silo CosT.\ AZ>~I'EDo-0 honrado Senador
originarinmonte prol'ossor os mesmos prin- tií.o sngnz, comprohendo lJom que n. nmnisti1~
cípios quo servem do fundamento ils institui· ó neto politico do tmnsccndontn.l intorcsse, quo
çücs ropublicnnns do Brar.ll, pelas qunes toem bem lll'omulgnda, pódo conduzir• a ndmlnistodos os militares o dcvot• do zol:n· o o do tra(<uo n nbr<r horlsontos lnrgos com vtmtncombutot• 11tó o sacrificlo da proprin vida.> gom pum o pniz.
Sr. presidente, oillcl:~es militares quo assim O S11, JoXo Coi:oimw-São mo<los do onton·
so expt•essnm ...
dot•; V. Ex. ontomlo nsslm, ou ontontlo do
mo,lo contrario.
u~r Sit. S~NADOlt-Quom silo!
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O Sr.. COSTA Ax8V~oo-Sr. presidente, si o
nrtigo a que mo reforJ o o li, niio ó do todo
politico; si D1io nlfcctn o respeito que ilovo
merecei' da clnsso militar o Somtdo !•'edeml ;
si ufí.o vn.e perturbar a so'ronidn.do da nclmi·
nistraÇiio quo tem do 1\•ente IJttesUio tito
gt'tl. V!)\ qun.l é nquoHn. do quo cogi l.n, uiio
sol comprehondet' o que estú no mesmo artigo.
Felizmente pam :t Republica, o pt•oócdm•
politico desses olllcines que dirigem o B1·a;U
M:tittll' não ostt't. como pcn.sa a. mnioria do
exercito e da armada.
UM S~t. SEXAOO~t-Tambcm creio quo nii.o
cst~.

O Stt, CosTA Azt~VEno-Rcalmonto, dando
crCllito ns tlOticins que toem viudo elo ltio
GrJnilo do ~ui dopoi• do procJam:u!IL a pnx a!li,
devemos ct•or quo o elemento militar que en·
trou cm descnn\'O o O numct•oso, nchn-so con·
tonto JlCio facto; o uccoita jubiloso e crescem
auns nlcgrins tlin. a dia,
Esse elemento pois,. o 110r is!:o mesmo,
accoitn como neto conveniente a nmnistin.
Está, diz-se, mais symp~ttlilco com os federalistas <lo que com o~ que lho oram con·
l!•nrios.
O SH. PIXIIF.mo ~l.ICIIADO <lá um apnrto,
(l/a outros a}lm·tes.)
O SH. Cos'l'A A?.EYEDo-~lns, o quo i\ certo
ó que li tclegmmmns annunciando os nomes

dos olliciaos que deviam receber o nrmnmonto
desses fodornlistus. Si nito ibi ainda eiJtroguo
~orú. talvez porque surgissem embaraços, des·
confianças do que quanto promctt1do para o
dosnrmamento con~cquoncia Un. 1mz,niio SOl'in.
obsol'Vado.
E neste caso, melhor ó niio aventurar con·
jecturns quo podem ser ntó injuriosas, domas
tempo ao tempo.
Mas, senhores senadores, ve,jo que sahi do
proposito cm quo estava rle Dito tmtar desses
;J.Ssutn~tos síniio quando tiv<•sse do oppor-mo
o.o proJecto do Ci'CtLÇÜo dessa 1•eserva especial,
cogitada pelos liont·ndos senadores que julgam-no indispenOitvol parn quo ·a l'eso!uçüo
do Scnndo da amnistia passo nn outra casn r.Jo

Congresso.
Pedi a pala vrn lúo súmen to pnra dltl• o
grito do nlarmn pelo qtlc .iulgo um perigo~
ot'1lom, iL sot•onidntlo necefls:trin do :,.::ovcrno
civil, afim do entrarmos no desenvolvimento
do progrosso material do p~iz. Esse JlCt•Jgo
est<L na nttltudo Jl•ancn do Club ~lilltar 1'1!01'•
gan:·.'laúo, tendo n n·ento o Sl'.. gonor·nl Eworton Qt:adros.
.
C1·esce o perigo com a attitudo 1!0 Sr. nl·
mh•JLnto ,Joronymo uonça! vos, pt•ovocando
'i'ÍValidadcs enll'e os offlcincs da nrmada quo
podem oxplo<IIJ• o tJ'uzet• destroços.

O Jilcto do S. Ex., esquecendo-se do neto
solemne o condolente, do sahlmento o marcha
do cndaver do l!lustro mOJ•to, o Marcchnl
I~loroiano Peixoto quando om dn·nc~·iio :to comitcrin, pam nccouturn• ou promover divisi!o
dos (ltrlcirlCS dn. armada. quo ncompnnhn.vn.m n.
Ju~ubro cerimonia, quando orn voz nltn con·
vidtLrn. aquoso lho reunissem os que ornm dn.
Jogalidado, ó tfio notavcl o sonsivol quo fiLZ
cre1• ntó onrlo no Oiull ~lillt:n·, ~"'" nttitudo
rio almimnto do Congresso pólio influir
contrariamente i1 ordem e a llllrmonia na
classe.
Esse nlmil'anto /1 ultima hora dn Jegalidatlo
quando estremeceu do amores poJa revolta,
cmqrmnto niio rlcscobr·iu que m<Liorcs inwr•
esses teria, esquecondo·n, •.
Ult s". SENADOn-Niio apoiado.
o sn. COSTA AÍEVEUO- Toro! OCCil.<iiio tio
o provar com ouu·os factos, alóm rlnquello
jiÍ apresentado c uilo posto IGrn do Jbrc:t
mortLl, quando viOI' pttt•o. ct'L n. resolw:ão dn.
Cnmnra dos Sr>. Deputados, que sabemos cstnr
hí cm gcstaçiio, opeln qual so lho tilz o Jll'csonto de 200:000$ th•n<ios do suor• do po1•o ao
pre,ento quasi faminto.
Niio, Sr. Prosidcnto; niio ficarei inúilro·
ronto donnto deste dcscmb11raço o proligllli·
!lndc, iutel'Pl'etnndc-sc o acto leg-islativo quo
rleu o almirantado a esse otl!cial, J'Oibrmado
muitos nnnos antes, n seu porlldo, o como um
nccinto uo Governo. que nn fiel obscrvanchL
da lei, o bom nquilando o mcrito muito SU·
pol'ior do St•, Bn.riio Uo Ju.ccgun.y, promoveu
esta 11 chefa de ui visão.
O on~io capitão de mal' c guorm, Sr. ,lo·
ronymo Gonc;a.lvos, julgou-se ofi'ondido o
allc!Janda mn/c,,·tia incut-avct pediu suare·
form11 que nüo lho !ai negada.
Deixemos para. mais logo n. questiio UessG
preliento~ quo teve uns l•J votos do mn.im·ia,
na 2' iliaaussiio uo proj~ato, quando na primeira a Camaru. rlora-lho votttç1Lo muito mais
oJovmln.
'
O S~t. GoMES DE CAsrno - Mns pnssou.
O Stt. Ccnttl~.l DE AMUJO- Passou uma
Uour;iio.
0 Sn. COSTA AZEVEOO- Com que direito o
Poder Legislativo 111.1: donçõos 1
O SR.. l'H"IIcilto MACIIADO -O r1uo são as
pensões senão doações 1
O SR. CosTA AzEvEoo-;1• pousõos silo ou
ücvom ser, om regt•n., con'ccdidus rl.-: fam:lia.~
dnquclles cidadilos que .prostnt•nm rclovantcs
SCl'Vir;os U. pn.trio. i C:J'cvpcionlltmcnlu dovoin
::or cm nttonçiio 1~ poiJrcza. 1lo vi uvas o oz·plliios dos IJUO hom n. sol•vit•u.m~ com cartas
rlisli>lcçaes, reconhecidas de todos, embora nüo
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se tonh~ sido correcto, M maior!~ dos pcn.
sücs dccrotndns.
Durnnt!' torlo cs<o tempo ~uo n memoria
n.vlvn.-mo, t,cmho conhecimento rio pensões n
vivod o nüo u. fnmilln.:-1 c~o morto3, sómonto
essns quo fir.crn.m jnz os nuncn. esquecidos
Osorio, mnr~uez do Hervnl, conde do Porto
Alegro o Andrade Noves ...
O SJt. PlNlllllltO MACHADO - Un muitos
outros.
0 Sit, COSTA AZIWEllO,,. peioH inolvirlavels actos do heroismos por ollcs )l!'ntica<los.
Que compornçüo púdc o Congresso Nacional cstn.bcleccr. entru Os scrvir;o::; relevantes
desses bunomcwitos hrnzileiroa, I"JUO lho.s do·
t·amjuz n. csHl. provn. ele .qratidii:o lln. pa.tria,
n os que <lumnto a revolta do Odo setembro
ó. pat.rin dera o seu ahnlranto 1
Não lm termo do comparação llcccitavel
:rmra. o cn.so.
O almimnto <lo Congresso Nuclonnl, (ns;im
expresso-mo porque o Chelil do Executivo
cnt:io, foi parte for~·ndn., e estou so~uro que,
n. contrugosto entrou nn. confecçiio dn. lo i que
trouxe o rolbrmndo chefe do divisão, o Sr ..To·
ronymo Gon\'nlves á ser n.lrnirnnte eflbctivo
da .Armn·l~) não <leu scrvkos iL Republica,
com os earncteJ•isticos dn~uelles prcst.1dos por
esses heroes cujos nomes fleclmci it pouco.
Niln ha como conto;tar esta verdade.
Compromctto.. mo, St·. presidcnto, o. do.r
<listo prova, com documento rlo mesmo almiranta, o rclo.tot•io do todos os seus sorvic;os
úurnnlo o tampo que serviu contra a rovolta
•lo Pctombro, l'Clntorio appenso nodo ministro
da mnrinhn. que nos foi tlistt•ibuido aqui no
anno proxhno findo. Hei do o ler pnrn que
seja incluido nos ...lHmws, c fique nprecindo o
aCto Uc se conflrmnr ou não ess<t donc:ií.o quo
n Camtu•a pareco querer praticar. sem medir
o sou alcance dcanto do senti!• <lo povo que
lho ti contrario.
·
Infelizmente, nós os brnzllciros somos cindes
a enthusinsmos precipitados, o Jbl por eJI'olto
desse mal que, mais do que um cochillo, em
som no profundo, o Congresso Nacional foi ató
an ponto do remunerar tüo f•rtnmonto quem
nüo dera mo ti vos para isso.
Para o mais que doverln dizer esporo o
dcbtüo que essa doa<;ilo ha do nqui provocnr.
Nilo ontt•nroi nollo porque bouvosso sido
sympathico ó. revolta da nrmndn: ft•ancamen to oxprcssei-mo contrn. os quo nelln. entraram. Accuscl o St•. contrn·almlrnnto Saldanha dn Gnma logt• CJllo so dcclarot! ncu~ro,
posi~iio criminosa, que ncnhnm mlhtat• podo
g'utU'dtU',

.

0 Sn, GoEJ.IIO RooltlGUEs-Apoindo.

1895

i5

O Sit. CoSTA. A7.&VEno-Não tem o militar
o 1liraito flo rovoltnr-so contra. o governo do
palz, direito que coneet!o no cirlndão civil
quando niio encontro gnrn.ntins ós JiberdadP.s
que tt C:trln. ConstitnciomLl csbtbolecc, o só
com cllns ó t!arlo viver tlcsnssombrado.
O Sn •.JuJ,JO FltOTA-Entiio dispnmo·lhes ns
f•rdns. V. Ex. pcrmitto um po~uono npnrtc!
0 SH.• COSTA AZEVEDO-Segurn.mcntc.

O Sn ..luJ.lO fnoTA-I'oi V. Ex. o primeiro
que me disso que lL nn,nistin. n.mpln., comprohondcndo .os milit'!'es, era nttcntatoria da
disclplinn do exercito,
O Stt. CoSTA A1.tmcno-Onando Isto disse e
sem reservas? Qunntlo offlireci o primeiro
projecto do amnistia o unno pnssndo, o ontilo
achn.vn.rn so om nrmas nimlt, conh•.:1. o governo
u. mniorin. doR olnci:LCs dn. n.rma.da, que entraram na revolto. de sctarnbro.
OSn.. JUJ.IO Fn.oTA-Ainrln. continuam cm '1
n.rmn.s.
0 Slt. COS1'o\ AZEVEDO-Nilo nos diz isto o
governo.
. O Sn., JULIO Fltú1'A-Dispnm a f•J•dn, como
clJzV. IIX.
0 S!t, COSTA AZEVEDO-Nilo digo tnl. 0 que
ou r!isso e repito ó que o militar, para tlcnr
com o direito do civil do rovoltnr-so, devo
n.ntcH despir n titrdn.,
·
Sr. presidente, V. Ex. nvi<a·mo de .ii• ter
excc<lido n hora regimental do expediente:
vou sentar-mo.
Relovo·mo o Senado o tom tnlvoz vcltomcnto com que tenho occupndo a tribuna:
occupei-n. pnrn.ilomonstrn.r qne nü.o ó chegnllo
o momento ainda do prcstm·so pouca nttonçilo
p'l'n o que oceotTet· nos clubs militares.
Amonte da cln55o, porque, alem do mais, o.
ella pertenci pot• muitos nonos o os melboros
do minhn existencin, cu n quero ver dentro
dn lei para que •c.ia querida do pniz.
Nnda mal" por hoje.
~IANIFESTO A

QUP. SE niWEil.E A NOTA N. 2

« Club militar- Manifesto aos patriotas
republicanos do exercito o armnda nncionncs·

A onthnsinstlea dedicação :to
bom publico constituo u. unlcn.
~o.ti:-:~thQ ii o vcrlhuleil•n.mcnt.o
digna tio uma nlmn honradt>
Bt~lnwcerla- o Orando Presldontc Mnrtyt• das liberdades
chilenas.
De nccôrdo com u. g-onol'osa iwlicuçoão dos
nossos mnlgos, assumimos presentemente a
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o dolionda lnvostidum do momlJros

da dircctorin rlo Club Mllitur.

l

l

Ao inicin.rmos. nn. plcnitutlo do JlOsso m•clor
civico,· o g1·u.to Uommponlw d!lS funcçõe .. ; inIwrentes aos novo:i encat•go:1, reputamos nz1tda.
opportunidado 11nra n.pt'c:lentiU' nos uos::;os
coucidndão!:i cm gm•nl o espccinlnwntu ILO::i
nos::;os digno::~ compn.nheh·c~s Uo clll!:!i!C.':l m•mu·
tias de mn.r c t.errn. os tra(,'ns e:::suncincs do
pro:tt•n.mmu. L'r•anc:tmoutc politico CJUO tlove
condcmnnr as llrincipno::; bases da. novn z·eor·
:{ltnizo.~ilo desta boncmtnoit:l. in.s~ituiç•ito I'Opubllcnna.
Uuplo ó o intui(o ~ltanwnto patrlolico liga.
do ao lmprcsoindivcl cumpmnonto do some·
lbnntc mi>Srro.
Em roln.çii.o n. Jl:trto sft tlo elemento clvil
d:t nossa. glorJCJ::;rL naclonrlidm]C', cllrt consti·
tue o sincero testemunho do nossa sympatl!icn. dcJbrencin. collectiva.
.Junto n. massa. dos nossus comrnnhail'OS,
ou.ia moralidade civica lhes permitto para
oorn os membros desta club um:t nobr·o hnr·
monin. do vistns sociacs. elln. constitue um

sorio ap1>ello o ospecinlmeuto exigido pala
gt·avidtH.lo crescente da. situa~üo rcpuiJlicu.nn..
Sem pretender de nenhum modo Pl'eocn·
!JO.l'-nos !-uquol' com umn. fli:~cnssíi.o f'ildica.l1nente COl'rosiva. c ociosa. cm cujo ton~::~hroao
tcclnto nenhum gt•u.w.l.o pt•incipio social ú
capaz do snpcJ·nr as de<astl'osns llostilidodcs
mutua.s, nccoitu.mos cn.tcgoricn.mcntc, como
superioras a. toUos os soplli.-;;mn." nnurchicos e
cgoistns, os multi pios dovercs inhm·entcs as
preoccupaçõos politicas quo noco,.arinmonto
nos assistem como cit1a.düos de uma. PatriU.
nepublicnnn..
All'ILVJ\s os inSUJ>Jlorta veis desvios peculnres
aos tristes mauc,Jof:l pe:;soa.es fJUO o. prol'undn
so.bcdol'iu. popuhw cstig-mutisou com o nonto
c:Lractoristico du po/l'ticatJcm, o nosso bom
sen~:o pmtico, i~ua./mcnto extremo do Uuplo
app::tr:t.toso e CIUltoso clw.I·ht.tanh·rno ncatlemico
o pnrla.menta.t·. JJOS !Jllt'mitte 11cscortinm•
dignnmcnto· to1lo o a.lto vnlor moi':tl o socin.l
do uma noLro nrto thooric:c que tlesdo ocolnO~o dn. sc~p1ndn. mct:ulo do uos:-:o sccnJo assenta inol<ulal'clmo!llo sobro solidas o irroluto.vos coucepçüos sicntitlcas.
Cct•tt:t.tnento, SUIJeriurcs o. decisões pcdn.u·
t.o::;cas c ~uJhs dos nu~sos ch:wltü:1L•s quuosq uul'
~ü.o por corto os mcmot•avci:; osJbt•1:us i'iCCII·
Jarc:; dos nossos g1•andes nn to passados so[Jines,
o c11ja. pl'ofunda :wstomntisu~>.JÍIJ philotJhica.
constitue o monumontn.l curo:Lmouto do totln.
o. 110~sa. Jnuncnsn. PVolu~üo histm•icrt..
Jl;so ulto pauto do vist~ republie~tno oonsti·
tuo pot• suo. unturcl.u. o guh~ importurl!nvel
do nos~~~ sincer:t. o1•iontuçt1o poli timt. uo muio
do nuln.Hituar;ilo ucccsHUl'io.mcntiJ l'O\'Olucio·
uo.rio. o Jeliztnouto tro.usitorio..
;

Som uos <lclxnrmos, poi•. pm•l.m•bo.r pelos
dosnorcilitmlos sophisrnns suporflolnos o l1ypo·

Cl'itns dos que dcYÍILIU o pcdantoscamentc

pretendem uccldir• mn sociologia sem olferoccr pelo monos ILS impl'osomdivcla ga.rnntlns
montacs de um protiminnr coulloclmonto
arithmor.ico, julgn.mos lleclsivamonto a t.touUcr
:w~ interesses rnaes 1111. Hopublicn. Brazilcira.
procurnndo congrcgm• com um cru·nctcl' no·
bi'OIIIOiltO politico li ólito du llOSSJI omcJollu~·
dado militar.
A acturtl J'eorgnnizaQiío do untigo o mamo.
rnvol Club Mllit:w correspondo com olfoito,
a o~so nobre o JlU.trloticn. dc~idcratum.
Nu quulitl!tde do membros de suo. pJ•imoira
director•ia rccontemento eleita l'imos, om
nome do ttído. 11 co1•poraçi1o, n.prcsont:ll' nos
nos:~os 1llgno::; companllolrtJS, cm g-cr<t.l 1 as ll:ttrjotica.s cousidm·açijcs Ilgudod a tiio sympu·
ticos intuito::·
-Os f,"l'llmles acontcclmcntos sociacs im·

mcrllatnrncnto a.uteriot•o:; o posteriores. n.
transrorrrmcüo repuiJ!icnna do noS>u. gJ•nndo Pat1•iu. impuzornm ao oxoJ•cíoto bmzileiro
um papel quiçn. ~lJl't"p:tnJorn.nto em todn:; as
lêlizcs soluçi1e~ pl'oprlus ns <li\·crsns crises
corrC'::ponrlcm tea.
Qunsi qua intr•irv.monto alheio ús V1ls ngit.'1·
çlHh Umuocraticns, cu,jos l'rotendido:i planos
jlolitícos so limiuwo.m eomo niniln hoje, u.
cgolstic.::as substituições possoncs_ o cxot•aito
po'n inteireza do ~ou utihulo instinctopratico_
soubo gum•U11r umu. sa.biu. roscrvu prJlitica Clll..
rtun.nto ·n r:.itnaçü.o nilo lho pcrmittiu. umu.
attiLudo directamente revublicona.
A radical insullloioncia moral o monto.! dos
Jll'incipio; corypheus dcs,u.lllrmontu.çüo puJ'D.Illcnta inOl'r.l'•&nica. cont(jrn o segi•odO dessa.
u.pJl:tl'onto abstenc.·iio ]JOlitica.,
:\tU então o pap8l ci vícof!t, no~sa. corllOl'Ur;ão
armudn Jimitn.. su n. solavat• gt•;t.!luahnentc o
vcll1o edillcio Juonnrc!Jicu, l'C~istinU.o lwío!;ill·
manto nos insuppOl'taveis desm:cndos dos
trs1tes SC<J unzos dn ultimo dynusta brazileiro.
~s::~n. ohra. Ocncmorito. so 1Jo1u que nogativa,
do tunta dostrult:üo uo dosmnntolado Jnupi'O·
voitavol appurelbo govornnuwntul constituo
o. plmso IIWIIIIll'OVol dus celebres quest.ües mi·
litnres, nurcola mngestos11 da cxcmplnl' dlgnidntlo cívica. 1lo um grnudo mm~to.
A imperiosa. íntinuu:;lo po.tl•iotiea r.lo quo o
Cltib Militar tornoll·~oo rl igno ol'gíio CIII faco dn.
criminos:L rosistoncilt cscr!l.vo.git~t:~ Uo tht•uno,
~cemH.ln.ndo llDdot•osamou'tó n. impor.uosa col'I'lmtc lilwrnl da opiniilo pu1Jlicn. 1 nccoloruu o
liJliz dest:wtw humanitnrio quo um nnno d'epois lll'J'UStllVI~ O intoJro dO:l.tnOl'OIHl.IU8lltO de
todo o t!•nmboi!JO mounrchico.clorlc"l.
l'oi esse o mouu )leio qual o nosso nob!'O
oxcrclto concorreu com o contln~onto lloclsivo do seu tnmlcsto 11restiglo J.10litico, '[lu.l'O.
Jlormlttlr··nos o resgato tu.rdlo do ttmll. tlivldt~
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do honra, riscnndo do continente americano o quo lile poderiam sor• nssncarlos pelos seus
ultimo vestlgio do um irrop,.rovel crime oc· rntlis tbrozcs inimigos.
cidenrul.
Completado pela diminuta minoria do pa•
t!'iot1LS
rcpuilllcanos que, superiores a um es·
Póde·se avançar que no n.nno do I8RD, em
pleno centena rio da mcompal'11 vcl ,.;,voiuçiio tupldo preconceito de cla;so, souberam sal~ •
social que a phllosophin da hl•torl:t oncnrnn vnr-so rllgnarnente do quasl que completo
com sobornnn justi~H\ no nomo au~usto do n:mfragio da esquadra nacional, e pela dcgrande D1mton, o verdadeiro homem de Es· <lioiLção incxcerllvel dn óllte da nossa moei·
tatio dn Revolucito, a situação braziloirn re- diLdo, o nosso nobre exercito firmou do uma
sumia-se cm um unico grande prohlem1L, a vor. por todiL~ a p!•ofundiL o irrovogavel estabilidodo da Republic• Brazileira.
fundação da Republica om nuss:t ra<;a.
E<sa criminosa revolta restauradora, tem·se
Ao exercito nacional coube a honra inexce· dito mois de uma voz, constituo uma prodiva\ do ver surgir do seu selo, como a cunso· VILçiio ao mesmo tempo dolorosa o provoltosn.
quoncin. na.tural dn. mn.rchn. irrevug!LVcl do:; " que foi submott.lrla n mais jovon dns Re·
o.contecimontos humanos, o typo eminente public~s AmoricnnllS.
que com oapo.cidade e prestigio oxcopclormrs Dontre os Sl3US grn.ndos resultados socin.cs,
tornou-se o incomparnvol diroctot• dessH sohrcsae poderosamente n fecunda fusão cigrande e momoravol movimento de J•cgonorQ vicn do todo o elemento republicano, civil e
~ito social o otornnmonto venomvel emulo do militar.
'
grande Fuwlndor da Republica no Occidonto.
Ao Indo dos nos;os soldados, sob a sombra
A lrrepnravel morte prematura do Beuja- protectora do mesmo pnvilhilo republicano,
miml Constnnt, e até certo ponto n sua de· lmtiam-se os p•triorus oriundos de toda.sascaplOI'a.vol inexperlencia politic 1, a par de uma mo.das socines.
dema.sía.du generosidn.do cn.va.lheire~cn., :m~ci·
As <lodicaçOes como que cimonmram-so o
mram em grande pa1•toos proftmdos gm•mens nprociat'am-se mutuamente, em urna mesma
da sério immensa de desastres que dahi se conl'ratornisaçüo de nob1·o civismo.
seguiram ató o actual momento.
O espanto.lho do pretendido mllitl!.rismo,
Fo.ctol' necessariamente Pl'Oponderante no que ate então servin do cynico pretexto ~
movimor;to do 15 do novembro da ISBD, o cgoismo dos impostores para miiScarar !IS
exercito pela sua· altitude irrevogavelmonto maioi·es immoralldados,como que ditrundlu·se
patriotica, vao confirmar no meio de t <das generosamente po1• todos os elementos silos do
essas dolorosas crises sociaos a sabia pro· nossa grande nacionalidade.
visão politica, o nobre incentivo moral o O exercito brar.ileiro é boje• o nucleo de .
as fnr,das esperanças clvicas do t'uudador da uma forto torça ILrmrvla constituiria por esses
Republica Brazileira.
· mesmos elementos, ·• a cuja dedicação pe!'A ultima grande provnçiio republicana, siste confiada" nobre det~sa d• Republica.
oriunda do monstruoso, injustificavel o l'arli· Do elemento naval, salvou-se do grande
calrnentecondornnavol conluio das mais es .. nn.ufragio tudo o que ora digno de um~ ver·
tupidas e grosseiras palx<l•s peasoaes, nttesta <ladeira incorporw;ilo repnbllcana, depois do
no mn.is alto gráo o nobre ci vlsmo dessa bc- uma expurgaçiio moral talvez neceBSaria. .
O que al!i hoje nos rosru do verdl!.dolra·
nernerita corporação armada.
Corno chefe lncompaJ'a vel desse audo.closo monto selecto, após esse monstruoso desmomovimento do rosL•toncla altamente patrio· ron:Lmento moral o mnto1•ial, é o nobre com·
tico, a posteridade consngra.râ. verdadeiro plernento nautico dnquolla grande forca do
benomerlto da Patrla osso grande o am11do terra.
Marechal, gloria da nossa Republica e honra Como que o providencial destino capricha
eterna da nodsa classe, cujo triste aniquila· em tirar doso.contocimontos humanos os mais
monto physlcoccnstitue neste momento o to- utcis c fucundos rosulrurlos soclaes, ostentando
cante attesru•lo vivo rle uma abnegll\'Úo sem obedecer oscrupulos•mente a osso alto prin·
cipio do sabedoria pr:Ltica I
par.
Tambem surgiu do seio do nosso glorioso No moi o de toda essa sé1•ie immons• do do·
exercito esse crninente cidadilo, cujo nome sastros sooiaos, o exercito republicano ó
pertence hoje 1\ g1•ande esti1•pe llistoi·ica dos tal voz a unica importante instltulçiio no.clonal
voneru.vois patrlotn..>~ n.1neric:a.nos,o cuja santa. qno tem pot•manocido do pó sem a menor
memorio. sór'IÍ. amanhã o especial objecto do pertubl~~ii.o, como que, ao conti•o.rio, canso·
um cn.J•inhoSo cnlto civlr:o no ~ocreto l'ocinto lidllntlo·so cntln vez m•is pelo choque dessas
mesmn.s renccües mornos.
do todas as o.lrnas honradas.
Os o.contocimentos constituíram, do um
Pala. sua. in3.bu.lu.vol flrmozn. social, o cxor~
cito braziloiro constituiu-se o forte uucleo da modo inllludivol, a gariLntia da ordem o o
g1•ande força republicana q,ue salvou a patria apoio do pt•ogresso ligados aos •Itos destiuOB
repelllndo onorglcamento o lllllior dai ultrl\1 os c! ~llis:~.doros da Republica Bro.zUoirl!.,
3
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A sua Ol'i"om dlrectamonto popular o o seu t!oscH(I'endct preaccupando-nos al:'tl.<~ dos !Jl'anJilllr. 11partnmcnto dos couluios ololtornos e dc.'i tntcrt:sses poe~tico.'i àc nmr~a Pattiu.
do• soplllsmns constituclonnes te~ sido .ns As commcmoraf;õcs soclo.es compo.tivo1s com
principaos garantias do provldcnmal CXI!O os nossos modost.os recursos, .moracs o mntoque atil hoje acompaniHL o longo dosonvoivJ- rinPs, cnmploto.riio, o. nosso ver, essa so.bio.
mento lllstorlco do tito gl'llln mlssüo social. rcgonern.çü.o ropubllcann.
Tudo isso Justifica plenamente, se bem q~e -llls nhi a exposiciio sincera das consiuc·
nüo moralmente, a grande preoccupnçuo racües putrinticns quo jut~n.mos opp01'tono
su~metter os csclai'Ocidos critot•io dos nossos
doquelles cujos lncansavols er~idosGs cslorc"s dignos
companheiros de clnss~s M'mndas do
tecm consistulo e conRistom amda om nffi•s· nmt• o terra.
tar do uma vez, sob o desmoralisado pretexto
Que a ordem o o feliz dcsenvolvimonto d~t
de protenrlldn militnri•mo, os sérios c~~n! Ropu~llca
Brnzileirn, mais que nunca ligndos
gos patrioticos inllcrontes iL no~ro ded1cncuo
no
paternal
cong1•açamcnto da. forma armada
do nosso exercito.
ropnbli011na, pe<•mitta·lhes sentir toda a noContra o exercito braziielro convergem pro· breza do nossa alta preoccupaçiio patriotica.
sentemonte os dc:!OSI}era.dos eeforços, monn1'· Tnos siio os mais cnros votos o nspirnções
cbicos ou mesmo dcmocraticos,. dos aventu- do todos os nossos consocios do nctual Ciub
reiros quaesquer.
Militar, o quo, na quaildodo do membros do
Ello tem opposto nos p1•imoiros uma formi· sua primeira tliroctoria, julgamos do nosso
davei barreira contrlt t1 qual se toem pulve- imprcs,lndivcl <lover otroreccr no ajulza<lo
risado ns suas criminosas tentativas roll'O· cri teria dos nossos dignos companheiros ver~
dndeirnmento ropubiicnnos.
godas.
Os segundos, nos seus calculas egoistas, se Rio de Jonoiro, 2t do junho <lo 1895.-Em
compraze,u em ver na forca armada da Re- nome da corporne;iio do Club Militnr : presipublica um poderoso e incommo<lo rival us dente, general Francúico Raymunllo E11!11l'trm
allmosas competlçúes elo poder encarndo como Qltatll'os; vico-prcsidento, contt•ct-:tlmirn.nte,
simples instrumento de accommodnçües ma- Gtl$par da S:tvritra Rodrl{luc.~; 1 secretario,
terines.
mn.,Jor, li'rancisco do Paula Borges Fartas; 2"
Cimentar ·a grande conrrnternisncüo do secretario, tenente Joao Gualbcrto do Mattos;
nosso glorioso exe1•cito ao lado do são elo· commissüo de rcdncçüo : miljor Tltoma: Ca·
menta popular o naval, como garnntin su· •alcanli ele Albuquerque, enpitüo Josd da Veiga
prema da estabilidade da Ropu blica Brnzi- Cab>•al, copiti\o Gomes da Castro, relator.
Ieira, constiJ!Ue Q profundo resumo do unlco
programma politico que se accommoda nos
ORDEM DO DIA
brios da élite da nossa cntllusiastica mocidade
militar.
Orgão politico de tão nobres nspirações pn- Votação, em 2" •liscussão, ela. proposicüo dtt
trioticas, o Club Militar vno sotre·er uma nova Com"J'a dos Deputados n. 33 ele 1805, que
roorganisaçito adaptadaaorealpreenchimento fixa a despoza do Ministerio da Guerra, para
dessa gran~o missiio civlca.
o cxercicio de 1800.
Superiores às estupidas orliosidodes nn· E' "pprovado o nrtigo da proposição, salvo
cionnes e aos niio monos ostupidos prccon· as emendas otrerecidas a di versos das suns
celtas do clnsso, procuJ•a!nos melhor servir a rubJ•Icas.
Republico, tornnndo entre nós uma doce ren·
litlnde o esc!•upuloso desomp,nho desse lncom- Siio successivamonto oppJ•ovndns ns se·
pnravel dever que a grnnde •!ma de Bonjn- guintos emondos:
mlm Constnntse comprazia em nos nproscntar Rubrica 4"-Directoria do Ob1•ns Militares
como a alta missiio politica reservado, no -Reduza-se n 50:000$ a verba do 100:000$
continente nmerlcnno, aos livres exercitas pedida. para a Escola Superior de Guerro na
permanentes.
Prato da Saudade;edlficlo de quo niio ha ur·
Adoptnndo-so lntimomonte its sérias dispo· gente necessidade.
sicões necossnl'ins o. tão generosos intuitos Eleve-se a 100:000$ n. verba do 75:000$ des·
civlcos, o Club Militar disporá brovomonto tinnda áS obras com o novo quartol·typo
do uma sódo adequada, com pequena lJiblio- para a covallarla. om construcçüo nos ter·
theca o outros diversúo< utois, como ponto do ronos da Quinta do Boa-Vista. (Commlssiio
reunião o moia do instrucção sciontifica e tc- do l'inan~ns).
chnica olferecidos aos nossos jovc•ns olllcioos.
Rubrlcn 5" lnstrucçilo Mllltnt•-Reduza·se a
Entretendo-nos no nosso grcmio por meio ria 300 o numero de n.iumnos Internos do Columa {acunda troca mutua tlo opini1j11s e tlt1 a.~ logio Militur, pO.!'a ovito.r ngglomet•acão nos
pimçac.'i, procufarcmos mantcr·}IO.'i Jllll'OS da dormitorios e rolbitorios ou que sqja noces·
todo dcsa.rroda iutcrvcuçiTo na politicagem snrio ampliar mlils as dopondoncins do esta·
11
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beleclmento. Com est~ me•lid~ poup~r·se·ha,
Cort•itlo o cscru tini o pam 11 votação sesómente na otnpa, 21:900$000, (Commlssüo de Cl'eta ó o projecto rcgeltatlo por 20 votos
Finanças).
contt•n 18.
E' rejeito.•lo. a seguinte emenda:
Scguo-so cm 2'' discussão o ar~. 1° do proA' t•ubrico. 5'' -Instrucção Militar - Au· jecto tlo Senr~•lo n. ~4, do 1805, quo crón no
gmentc·so 20:000$ ó. consignação do 10:000$, Exercito o na. Armntlu. umn reserva. especial.
concedida pum os gabinetes de physica o
chimica d~ Escola Miiito.r, flco.ndo assim ele· O So·. Ro""' .Jnnior·-Sr. prcsiden·
te, é com acanh~mento que venho a tribuna
vad~ n 30:000$000.-Joao N ciua,
occu par-me de uma questão quo me tem enE' npprovn® a seguinte emenda :
indo no espirita t\e modo quo vejo-me imposA' rubrica 14.-COl'pos at·rcghnent.a.llos.o.= sibilitado do bem comprehonder o IIm a que
Achando-se reduzido o numero do ailet•es exco- se destina o pt•ojccto. N~ legislaçiio, quet• do
dontes nos quadros dos cot•pos n I.334, c~Icuia exercito quet• du. o.rmadn., encontram .. so leis
n Commlssilo com bons ·fundamentos que que mais ou menos occup~m·se da materia
]ln.ro. o oxercicio vindouro apen11s existír1!o que constitue o presente projceto; temos no
I .250 alleres nessas condições o, neste pcn- 1·xorcito o. 211 classe o na mnrinho. n. rescrvu..
so.mcnto, propoo o cin·t.o de ll2G:400.~, licnndo Esta reserva especial tle que tratn o proj~eto.
a verbo. restricto. o. 12.732: !06$000:
traz-me uma cm•ta preoccupn~üo.
SiLo succsslvamcnto o.pprovndos os ns · Qual a necossidnde disto 'I A t•eset•va ti e que
I, II, Ill, IV e V do. proposiç:1o.
trata o codigo 1lo. mnt·inhn. mio ó suficiente
E' esta, com as cmend11s appt•ovndns, ado· para que o Presidente da Republica lance mfio
ilello. qu:~ondo for a isso obrigado? Niio ó suffi·
ptadn po.ra pnssot• para 3• diseussiio.
ciente tumbem o. 2' dn.s.r;e no otcrclto'l
Voto.çilo em 2' discussiio da pl'Oposiçiio da Nüo sei como encn.ro1• cstn projecto; ó uma.
Co.mo.m dos Depu tndos n. e4, do 1805, que novirlado na legislação militar; jrl vejo que
outorisa. o Gove~·no n. abril' um credito está b~lda de reuursos para as occasiões pre·
supplemento.r do 250:000$ ti. verba- Exet•- cisas.
·
cieios flndos- do orçamento vigente do )II· Não faço impugnação n. um projecto por
nisterio dn Fazenda, plr" pagnmcnb do. in· co.pricllo ou por systemn. apenas porque sigo
demnisnção devida nos negoci~ntes Po•lro um lll'incipio que niio sei se será crt•oneo:
Diniz & Comp., pot• projulzos. perdas e dam· comprebondo a nccossidade de leis positivas e
nos que solfrernm, vendendo no proprio tet•mlnnntes, que venh:~om satistazet• os neces·
merendo productor um carrogamonto de
ou então prover alguma lacuna no
xnrque que haviam despachado p~ra o Bt•nzii sidades
nossa legislnçiio; mns não nct•edito· que haja
e que aqui não foi;recebido por determinação aqui essa motivo; estou intrigo.rlo mesmo com
do Governo.
esta celebre rcsar•va especial (risadas.) Já não
E' rejoltaud~ e vae ser devolvida nquclia sorvo n 2" chtsse do exercito nem a reserva.
camnra.
d~ marinha? Estou contuso. Acredito que
Votnçiio em 2• diseussão da proposição da isto nada tem com o projecto da amnistia,
mesma C.~mara n. 28, rle 1895, que autorlsa Quando se discutiu nqul n amnistia, decin·
o Governo a abrir o cre•lito supplementot• rou·se que elia et•a o complomento d11 paz ..•
de 44.820~·123 no Mlnisterlo da Justica e (Ela var·ios apartas,)
Negocias Interiores, no exerclcio de 1804, Seja-me licito dizer : senador pelo Estado
appllcnda a rubt•ica- Serviço sanilnt•io m~· de Sorgipo, busco por todos os meios concorri timo -, da lei n. Wi B, de 30 de setem· rer pn.ra. quo o governo civil, inaugurado
bt•o de 1893, art. 2', n. 19, p~ra occort•er, em 15 de novembro do anno p~ssndo, não
a contar de 19 de ,julho de 1894, no pag~· encontre o menor obstncnlo emquanto dirimento das despems nutorisudas pela lei n. gh• O~i destinos dn. Nação, desejo concorrer
198, com o augmcnto do numero o venci- com minhas t'r:~cns luzes par~ que o distincto
mentos do• empreg~dos das repartlçoes de m~gistrado Sr. Dr. Prudente do Mot•aes
sail'le dos portos.
Ji~t:a. uma. ndminist.ração d1gna. do sou CI•iteE' approvnda o, sendo adoptada, passa rio ; ó um repubiic~nti distincto e sem pro'
para 3' discussão.
concebi a esperança do vei-o investido na·
Votação em 2• dlscussiio do projecto do quoile allo cargo ; mas os devores que me
Senado n. 31, de 1805, que autorisa o Po•ler siio traçados no dcsempen:to do cargo de se·
Executivo a conceder a Edunt•do Poyart, notior antopoom umn br.rreirll ~ que cu me
amnnnense interprete da Soet•etarla da Po· deixe levar paios ti~soj•Js pesso~es. Nt1o frtlio
lie!n. do Distrlcto Jlodornl, um anno de li· aqui slniio no intcrosso do palz o do meu ER·
cença, com ordeno.tlo, pam tratnt• do sua tnuo. Desejo que o Congresso niio crie em·
salide,
barnços no Prosidonte da Republica e que o
1
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coadjuvo o mais poss!vel ; mns niT.o soi so conhor.imento do que soja o edital, passo a
açodamonto h11 IJIL nprcsontaçiio do pl'Ojecto llir o mudolo desses odltaos (ló:)
ou se ha all(uml1 conveniench•, mas os~• con- • F,., .(nome,posto, otc da autorirl11do) faço
venlencla ó tiío occulto, quo ou niio a posso stt~or ao Sr.!' ... (posto nomo, etc do ILCCUSa·
perceber.
do), o a todos aquolles que puderem, o qui·
Sempre quo vom um projecto hom do li no· zerem litzor chegar ao sou conhecimento, que
ado e quo eu posso bem compNbondm·. niio mlo toudo ello comparecido no di11 .•.•.....
foço a menor objoc"iio ; mos este, doline11do do mez do ..•• , sendo clmmado para o set•vi·
como está, se bom'quo tenha om muita con· ço, (ou por ter-se finnlisn•lo no dia anterior a
sldernçiio os bonmdos coll~ns signatm·ios, licença com que se nch11va), foi declarado
comtudo peço pm·mlss[o para dizor quo alie au>ento cm ordum do dia uestt• guarnição
pecca ao meu ver em muitos pontos. Longe sob numero ..... de .. ; do mez do ..... , e e
de satisfazer necessidades, vem cro~r omba· chamado polo presente edital para que so
ra.ços, vem prcgtar-se u. umn. critica.I.I.Corba., apresento dontt'o do p1•nzo de um mez a
porque nem todos pódom c,lmprchcndor, contar da data dOJito, sob pena do procedor-so
como aCILbo de dizer que niio comprohcnrlo a J•ospoito de sua fulta de comparecimento,
11 sua convonlencin.
nos termos do Lei do 20 do mnlo do 1835.
· Crca·so um1t reserva especial e jliz-se que:
E pt:Lrn. que o l'Oforitlo lhe conste, fiz ln.vru.r
(lu) «parn ella serão tt•aneferido~ os olllci:ws o presente cditn.l, que assignoi e fiz solh•r
de teri'I10 mar, quu, tondo desertado do suas com o si note das armns imporiaes, o que sorà
11Jeirns, voltaram depois pnra e!lns por qu11l· publicodo nas gazei!Ls desta ..... ( ou, c quo
quer circumsi!Lncio, que não s(\ja em canse- será afixado !lOS log11ros publicas desi!L •... ,
qucncla de sentença prolilt•ida em tribunal (Lugar onde) aos .••. do ••.. do 18.,, .~
competente,,.
011rt. 5• rla Lei de 20 de maio de 1835, diz
Sr. Presidente, não houve um estudo vro· que a sentenç11 do conselho do Lnvcstignçiio
fundo sobre o principio aqui estabeleCido ; sel'virú para se faZQr a nota do livro ele reniio se póde dar o caso do desoi·ção sem que gistro, o para ser excluido o réo do estado
Jmja acto continuo o processo, quo oslá es- eJfooti vo, o de corpo do dilicto para seu pro·
· taileiecido na Iogislaçiio militar par11 qu11!i· cosoo qunndo se apresentar. •
11CI1r a deoerção.
Jti. vil V. Ex. que expi!'lldo este prazo, si o
O Sa. CoSTA AZEVEPo-Corno qua!iflc11mm official niio se apresenta por qualquer motivo,
11 de Bntovy e outJ•os. Foram fuzilados 22, o porque póde h<LVCJ' uma circunstancia que o
estilo qualificados no Atmana" Militar como prive de comparecer, o o que eUe justificar/i
posteriormente, mas faltando o olllcial por
desertores.
O Sa. RozA JUNIOa-Eu niio entro na este espaço de tempo, inicia-.;o o processo.
apreciação do• t'u•ilamentos. Estou apre- O Sn. WANDENICOL"- O caso à que
ciando a materia em discus;ãó e V. Ex. mo to:los ossos considerados desertores niio toem
pormittirá quo cu niio discuta esse ponto, processo.
para nãó alongar-me.
O S~t. nosA .JUNIOit -Reune-se o conselho
O SR. SEVJoruNo VIEmA-A 'lualiftcaçiio do ele invostignçiio, e começa por lavrar a sodesorçãó importa o julgamento do deseJ•tor 1 guint.c uutonçiio. (Lô.) .
osa. RoSA JUNioa-lmporta.
Aqui es\<1 como ao procede. Verifica.d11 a
ausencia, nomeia-se este conselho, que pro•
O Sa. SEVJoruNo VtEmA-Mesmo estando cedo ex-ol!icio, e vem a ser a formiLçiio da
ausente i
culpo.
O Sa. RoSA. JUNIO~t-En responderei " . O, conselho, de P<?Sse dos documentos quo
V. Ex.; e vou C11zel-o desde ja, lnterrom- JUStifiMm a ausencii1 do officllll,, quahftCIL-o
pendo a ordem dos meus 11rgumontos, par11 desm·tor. Este processo é remett1do 11 autor i·
não demorar a resposi!L de que s. Ex. ó me- dade competente, .c fica ~Lrcllivndo para a
recedor,
todo o tempo servtr de base no conselho de
guerra, que tem de julgar.
Um ol!ioi11l niio comparece ao serviço ; ó Aqui está jó. um processo ; aqui es\<1 jó. qua·
convidado a compat•ecer, e niio comJiareco. liflcodo
o Cl'ime de dosorçiio. Por consequen·
A lei detcrm!n11 quosejaSublicado um edital cia, si o conselho qualitloou esse crime,
pelas folhas pubJiCIUl, C>n O llS bOUVCJ• dccli>· como discrimina Isso o projecto 'I O projeeto
ranelo que o otllci~>l tal fl•lta uesdo certo diz
(18J :
tempo ao 1:1erviço, e quo nü.o compiLJ'eceü
•
Voltarem
depois 11 ellas pOI' qunl'luet• eh•·
mesmo do pois de coo vidado.
cumsi!Lnc!n, quo n1io sej11 om conscquonc!a
Este edital 6 publicado pelo espaço de 30 de sentença proferida em tribunal com)l<l·
dillll, e p11r11 que o nobre Senador tomo bem tente.,.
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0 SR. SEVERINO VIEIUA -Responderei ~
V, Ex., o nosto ponto espero fazei-o com v1tn·
tngem.
O SR. RosA JuNion ..:._ Estlmaroi multoporque o mou espirita ficar<i escl~rocldo. En
tretanto, repito, que niio sei a que ponto va~
vJsnr ostn dlsposiçiío. Mns, passo 11 outro
ponto.
Diz o§ 1", (li') : Emquanto permanecerem
nossa reserva, os otncioes voncorilo 0 soldo
de suas p~tentes, e contarão n.nt.iguidndo
"· paro. a rolorma, podendo omproga1•.so cm in·
dustrin.s particuliLrcs, com Jicenr,~L do Govorno. •
Chamo o. attençiío do Scn•do pnra esta
parte -podendo empregar-se em imlmtrio.~
particulares.
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oxcluido do estndo o!l'oct!vo, ~ que vem ostR
clisposlçiio 1
Com rolar,iio a este ponto, encontro duas
dlsposiçiles <llversns neste pnlz, sendo uma
roforonto no exercito o outrn á armado..
Dispõe o nrt. 3" do decreto n. 108 A, do 30
de dor.ombro do 1880, quo a reservo. (continua
a ler) r.ompi•ohende: c a) os offici•es em
observnr,iío de saud,, durante um nnno, por
te1·om rcquorido reforma; b) os licenciados
por mais <lo •lous annos para empregar-se na
m•rinhn. mercante, cm industrias relativas á
marinha, em servi~o do governo estrangeiro,
ou pnrn tratar do intoresses particulares.
Eis a reserva que tem a miLrinha.
Agora encontro com relncü.o n.o oxefcito o
aviso do Mlnisterlo da Guerra, que tom a
dato do 8 de agosto de 1887: « communlca á
ltepartir,iío <lo Ajllllnnto-Genoral que Sua
Alteza a Princezn Imporio.l (continua a ler)
Regente em nome <lo Imperador, conformando-se com o pn.1·e~er do Conselho Supremo
Miiítnr, cx•rado em consulto. de 25 do abril
ultimo, houve por bem, por immodiata e
impe1•i•l ro•oluçilo do 4 tambom do agosto,
declarar que o officlnl do exercito considorádo
desertor por um conselho de investigar,iío
deve oer transferido para a. 2" cl•sse do
mesmo exorcltQ, PI no p1•azo de um •nno não
se aprosoniiLr ou niio for capturado p•rn
responder a conselho do guerrn, preenchendo·
se entilo a vaga por elle <leixad• no quadro
c1fectivo do •eu corpo. •
Eis outra disposição relativa ILO exercito•
que já mo•lificou a dlsposir,iío dn.queUa tol

Si este ,Projecto, quando foi formulado, nilo
visou umcamcnto a uma parte. olle pecca
polo• seus princípios; si cllo visou unlcnmonto a clllSRe dos officines do. mo.rln!ln _
tollitur ~ue•tio ; porque ó do suppor que 0
ofllclal de marinha possa eommnndar navios
embarcnçilos das companhias subvenciona~
das. etc.
Com relo.çíio ao exercito póde se dar a
mesma cousa 1
E do suppor que os officin.os de engenheiros
possa empregar-se em industrias pnrtlcula·
I'e•, em qunlquer ramo da sua sclcncin. ; mn.s
pergunto: e os outros ofllclao• do oxercito,
guo nem o curso das armtLs tem 1 Qunes as
lmbllltnçíles para estes oll!cines irem dcsomponhar um outro cargo 1
O projecto pecca ne•te ponto.
Nilo se pódo conceber que um ofilcial, que (li!):
tem certas gn.rnntin.s, que representa um «Scgund• classe: Tem piLra ella transferen·
papel decente no. sociedade, vá empregar-se, cia o otncial do exercito <JUILlificado desertor
por exemplo em uma companhia de bonds.
por sentença. do conselho de investigação, e a
U~1 S~t. SICNADOR-Pódo ii• como gerente.
vaga que deixa no qu•dro e11'octivo ti logo
O Sn. RosA .IUNJon-Como gero11te 0 <li filei! preenchido.. Rosoluçiio de 22 o Orrlom do dia
porque or•linarln.monte gerentes são nquolle~ n · 372 do 29, tudo de setembro do 1892.»
muitos protegidos pelos directores ou ó mesmo Estn. disposição contida na Rosolur,iío do 22
um dos directores.
de setembro do 1892, é terminante. O official
E' diO!cll emcontraJ•-se um emprego Jmra considerado desde logo desertor, em virtude
esses olllciaos.
da sentença proferidiL pelo conselho do invos·
Dispõe o§ 2" o seguinte (li!):
tignçiio (e níi.o se póde admlttir a hypotbose
de deinr do h~ve1' e;to conselho, a menos
«A tr•n•forench• p•ra a reserva ospeci•l que se tenha esquecido das rogrn.s militares e
lhr-so-hn. depois da apresentaçiio do respectivo do coJigo, que regula n mate rio.), é oxcluldo
olllclal á autorhlnde compotente, podendo o do estado otfectlvo, sendo o. sua vo.ga preonmesmo reverter ao qun.dro activo quando o chida.
Go ver•no jul Rar condven ient~. ~
Pergunto ou: como sujeitai-o " os to. dlsposiciio ?
0 nt1e n. c111 co.c1n. cs 1e § ..,o ,
SI o olllcin.l. já tom contra si iniciado o pro- c ·
fi
t ·
cesso, que t!ca atochlvnúo segundo determina
;mo quo OIL umn. cousa con rarm a ou·
"!ai o si ello tom do 811 ,. submett.!do o. 0011 • ~trn, vor-.o-ha o Governo om embaraços.
solha <lo gum•ra, porg1mto a que vem ostn
Além disso, Sr, Presidente, cm virtudo
parto 1
dessa resolução, encontro no Almanaelt deste
Dosdo que o otnclnl está sujeito n este nnno muitos omciaos nestas condições.
prooosso, o sondo qualificado desertor, é logo
O Sn.. SJMnUNo VIEIDA-Nostn. 2' classe w
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OSn.. RosA JUNIOJt-Ncstll2" classe, Mas,

o. vaga ó preonchiuu.

lo~o.

Encontro logo um quo ó o Sr. Tenente·
Coronal Not·borto no. 2" classo (lê\ «dos<lo 21
de setembro do 1803, nos tormos da rcsoluçii.o
do 22 de setembro de 1892, por ter sido do·
clnrndo dcsortor, do conformi•lndo com o. Or·
donança <lo l~xocutlvo de 23 outubro do
1810.~

O Sa. SevERINO VmmA-Esto nüo tinha

30 dias.

o .·sn.. RoSA JuNIO!\-Como não tinha!

O SR. Sll\'ERINO VrlllnA-0 <locreto odosto
anno.
OSn. RosA .TuNron-Mns foi considerado na
2' classe desde quando declat·odo desertor.
O Sa. s EVER!li'O vIEIRA-Desdo quando?
O Sn. RosA JuNroa-Niio sei; apresento
os dados officinos, porque anteriormente ja
teria sido considernrlo dosortor•.
Tomos mais outro (18): «Cnpitiio 'l'obillS
Becl,er-Declurndo desertor, de conformidade

OSn.. RosA JuNJon.-Ora que n resolução o
a ardam do dia são do 21 o. 23. Foram chamauos, ntlo compnrocornm ; naturalmente
re~-so depois o conselho. E com rolnQiio n
ostn rosolUQi'io eu tenho ngui o Dia>·io O{{icial
que jt\ nesta Caso. foi cita· lo pelo honrado Se·
nadnr pelo. Pnrahyba, o qual contóm o nomo
do todos os Offic( .. o; da urmadn, quo foram
considerados <lesertoros (UJ) :
« lJiario Of{icial <lo :!õ do setembro do 1803
-Ministorlo da Marinha-Por• tlccreto de 21
do corrente, rorum consldern;1os dosertOJ•es e
por esta rnzilo passam para o. reserva os oiD·
cf~es mencionado, nn. relação nnnexa.-Re·
Jaçüo dos olllciaes da armada o cl.tssos an·
nexa~ que foram considerados dosortores polo
Quartel General da Marinha.~
A relação à longa o nilo preciso estar• J1l.ti·
gando a nttonçiio dos Srs. Senadores; mo.s eis
aqui clto.dn 11 resolução do Governo com re·
lnçiioaos deaertnres da armu<ln; eis n relnçüo
dos olllclues consldor·udos desertores.
O meu ponto de visto. é o ''ll'Uiuto: por
esta resolução lbram ellos passados pam esta

com n. Ordenança do Executivo de 23 de ou- reserva que existe lln.ra a. marinho., nii.o ó a.

tuuro do 1810, passou para "2" classe a 15 quo existe para o exOI'cíto, <JUe, segundo a
de novembro tle 1803, nos termos do rcso· disposição da lei, é divors" ; mas tomos a 2"
lucão da 22 de setembro 1802,»
classe que é equipumda á dn marinha.
E por aqui encontro outros muitos.
Riestes officiues do exorcito for•am oxcluilsto que trago no conhecimento do senndo dos, estiio nn 2' classe, nestas cow1içüos como
está contido no nlmnnack dosto anno, 0 que 'viio estes officiaes para est:> reserva cs~ecial1
jnst!Oca o pro"odlmento correcto que teve 0 E' preciso quo o governo disponha alguma
Ministro da Guerra procedendo des•lo lo•o cousa cm contrurio•lo quo,láhavia feito; por·
de conformidade com a lei, cla,.ificando"" que se estiio no.2• classe, os olllclaes do exerausencin do conformidade com 11 mesma loi, cito ; e si est[o na reservo. o• da marinha,
Posteriormente, J~z-so o conselho de inves- po•• serem todos t\esertorcs, como conciliar
tigo.cão, considerou.. se Uosortor 0 · em vir- IJO.t•n. sorom n.~orn considorndos ncstll. rctudo disto excluio-so <lo quadro ofl'ectivo,
•o••va 'I Nilo comprehel!llo.
Na Aymn4n não oncont 1•o di;posiçilo outra Des•lo .i•\ gi\l'llnto no Sonndo quo tenho
que mto so.1a uquelln mesma durante um muito boas <lisposiciies, múrmento par~>
anuo; m:ts com relnçlio ao da Armudn eu coud'pnar ao Sr, Dr. Prutlente do Morn"s na
tra~o no eonhecimon to do senado que 0 Go· sua dlfficil adminlstraç[o pelo que lhe loga'Verno procedeu desde logo. (LG):
·
ram.
O Presidente da Republica dos Estados Uni· O Sa. Sevmtuso Vmuu- Perfoitllmento.
dos do Brazil:
O Sa. RosA Ju;o;JDn-Mas, Sr. Presidente,
Resolve, de conformidade com a. rcsoluQiio preciso dizer com multo. fMnqttoza nesta
de 22 de setembro do 1892, tJ•ansforlr paro a tribuna, devemos todo; ser cohorentcs com
reservo. os officiaes consto.ntcs da relaçfio jun· nossos princípios ; <levomos todos concorrer
ta, asslgnado. pelo cont••a·almiranto Firmlno com o nosso ti•nnco apoio para que o Presidenl.o
CIUJ.vos, Ministro da Marinha, visto 1m verem da Republica possa bom desompenllat•.se d~t
sido declarados desertores, do nccortlo com as sun mlssiio; não lhe devemos crear diJncul·
ordens do dia do Qua•·toi·Gcnernl de Marinho. <lndes e é a razão porquo tenho necessidade
!lo 21 o 23 de setembro do corron!o anuo. do di~or: combatendo ssto prqjecto, niio o
O contrn-ulmlrnnto Firmlno Chaves Mi· tbço pura trazot• ,umculdados ; filQO·G porguo
nistro da Marinha assim o laça executar.
pertenço a uma classe, sou general reformado
Cnpltal Federal, 24 do setembro do 1803 ,- o ~lio quer? .ser a~olmado de lgnor•<~nc!a das
Assignados p p _ F Claves
,
ler~ doexercrto.,SI bom que eur~nda preito
' ' '
· '
·
.
l\s rllustrnções, u. grande snbetlorm dos banOf'rt. SmvERI~o VmmA-!lsto n~o tinha os mdos collogas, prlnclpnlmeut.o dos gmndes
30 dras,porque 11 nuscnclo. 11110 pod1n dotar do jurisconsultos quo 'existem nesta. Casa, peço
antes do Gdo setembro,
·
licença, como soldado quo fui o p:tro. benii
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gnidatle dos meus patric'os, fui honra•lo com lei tln mn.rlnhn, porque "'"" officiacs cstito
uma cadeira ne><la Cusa, declamr que niio excluidos de SUILB J'uncções, ,lustamonto ha
desejo cort•ospondO!' mal li sua expcctutiv" dous annos, si niio tem havido inouria da
nilo desejo que o governo duvide do mau cri· parte do Minlsterlo dn Marinha, o que não
teria, 1lo concorrer com todo o mou npolo, acredito, pois tem sido esta pasta occupadn
porúm, sincero, dentro da lei puro. que ello por proftsslonaes distinctos.
governo, po>Sa administrar este pniz com fe· Por consoquencin, si jó.- esUlo oxcluidos,
licldaue. Nilo quero crenJ' cmbat•flços c peço como voltarão com este projecto de lei 1
permissão nos honrados collcgo.s po.rn. dizer
que comprohendoos bons dc,o,ioa, mas muitas O Sa. WANDE:O.I(OJ,I(-Não estilo exciul!los.
vezes ha facilidades o ó contra essas 1\J.clli- O Sn. Rosa Jmuon-Perdoe-me; quando
dllllos que eu venho protestar.
litllo do oxcluidoH, obmler;o ao veso antigo
Fazendo a n.precinçiío desta prqjocto, ou niío meu ode meus camaradas do exercito; quero
venho ntr.,pnlhn.r n. administrnçiio; niio quero dizer, estilo arredados da ell'ectividade.
tolher os meios necessorios, apenas venho 1lO· O Sa. E. WA:O.DE:O.I(QLK-Excluluos doesmonstrar que indirectamente muitas vezes tado cffecti vo ; isto sim,
se concorro para certas ditnculdndcs.
Desde que •• Jbz n. paz no Rio Grande do O Sn., Rosa .Ju:o;Ioit-Sim; acham-se já
Sul se trn.tou logo nesta casa do um projecto como que cm reserva; e n.prescntn.ndo·se
do amnistia. O pl'O.Iecto pt•imitivo foi utlmdo a~Ol'"• para que d<tl'·Se·lbes lima outra clas{J. tola da discua•iio pelo honrado senador silictu;ü.o 1
pelo Amazonas : cu tive occn.siiLD do exter- ~!i:u comprehondo a convonionci~ desta
nar-mo sobro el!e, f•zendo a anuiyso passive! reserva
que o projecto quer estabelecei'.
ú minha inte!ligencin, o nos meus conhecimentos; quiz cmendnl·O, si bem que não seja Os meus honra.dos collo,qn.s, signn.tarios do
adepto de cortas disposições; ,mns nem tudo projecto podem sustentai-o com muito bl'i·
dovo sor positi·.ro; ns I'CStl'ictücs ~õ.o nec~s· lhantismo, mrts peço-lhes lioen1;a para expor
su.rin.s muitas veze.-1; porque si para os con- o meu modo de pcns'l', apenns razendo esta
sclltos tom ns o.ttenunntos o n.s nggrn.vo.ntes, rapidn nnalyse c isto em cumprimento do
o que nü.o é ignorado do ninguem, nüo po· um dever, porqlic .tenho uma responsabili·
dem em tempo algum predominar estes prin· d.'de dupla: a primeira a de nüo passar como
ciplos positivos e terminantes, Quando se on· ignorante das leis milit:t.rcs c u. outro. como·
cura a amnistio. se di~ que elln. niio ó em pro· SonndOI'.
velto do indiv!rluo, mas elo Estudo; e si as· Eis n razão porque faço ••s.'s objecções.
sim é, muitas vezes temos necessidade de Dcsejnrln multo não ser desagradnvol aos
fazer l'estriccões, e silo estas restrlcções neces· otnoines a que se refere o projecto.
sn.rillB, o.bsolutn.mente indispensa.vcis, e si Ha circumstanclasaggravantosna doscrçiío
por estes motivos J'orom despresados existem desses omcines, como ninguem poderú. neSto.r.
as rlitnculdades,
Nostn. obro. (mosll'lltlflo) Promptuario elo.-; Pro·
Desde que se conseguiu fazer ir ti. outm ce. ~sos tlos Con.o;elftos, encontro disposições
casa do pario.mento o projecto rle amnistia sobro casos sorio~. de conspirn.cüo, robelliü.o,
ampla jómais se •lcvia cont~ccionar um pro· sediçüo o insurreição; e nade-se nogfLr que na.
jccto nas condições deste que se discuto.
revolt:t de O de setembro. houvesse, já nüo
Eu creio que este p1•ojecto devo ter causado digo todas, mas pelo menos algumas destas
muitas apprchensões ao cbel'e do Poder Ex- condiçties, constituindocircum~ta.ncias 1.\g'gt'n.va.ntes?
ecutivo.
Eis aqui o que se diz nossa obra (Ló).
O Sn. EouAn.no \VANDENitOLK- Isto ó para Sr, presidente, pergunto eu, niio lln no
agradar a todos os paladares.
crime commottido por aquellcs omciaes, quer
O Sn. ROSA .Ju;o;ton-Mas niio estamos nqul do exercito, quer du armada, clrcumstnnoias
para agrada~• a paladn.r~s. estamos aqui pnra aggravnntes ila ordem duqueilas que acabo
Jogisln.l', pn.rn. dn.r n.s boas normas f111s lois, do mencionar 1
para tratar dos interessas •lo pnlz ; niio nos Tenho muitos rlesejos do que isto niío noon·
tecesse. mas ucsde que o fncto se deu, o quo
devemos occup"" com cousas dessn. ordem.
Jó. declarei, senhores, que ni\o vinha lm· lilzer, no cumprimento do dever!
pugno.r; venho extot•nar apenas o meu modo Desejo que niio se busque turvar as uguas;
ilo pensar, l>orque nilo quero que sob1'0 mim devemos ilclxnl·as limpidas, devemos nos BU•
l'eCl\ln uma cl'itica attribulndo··mo o contrat•io jcltar ás leis; nilo vamos prooural' innovaçilcs.
PorvontuJ•a nas disposições da lei nil.o endo que penso.
A minha quesbio es<oncinl ó CSSIJ.Ila reservo., contro. o Governo !lpoio para resolver as dilll· ·
mormente quo.udo sito pnssndos dou• nnnos, culdndes quo lhe 1orem crendas, que llle,
tentlo cm vista n. c1Ucaci11 das disposições da n•l venham de momento 1
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Temos dlsposlcõos lcgnes pnra isto, e mais O Slt. SNVERJNO VIEIRA-V, Ex. está agora
positivas 1lo que a quo so contóm no pro- ,)ustllienmlo o pl'ojocto 'I
Jecto.
OSr.. RosA .luNJOR- Ni\o o estou fozendo,
Sr. presidente, ncre;lito que os meus hon· porque ó justa monto o que quer V, Ex., ostn.
rndos collogas nilo ficariio multo satlsfOitos convonioncln, que 11ctuaimeute ó imposslvol
com a o.ttitude quo o.ssumi na t1•ibuna.
pol• Jm deslntelilgencins entro os dons grupos.
VozRs-N1io apoiados.
Podem porventura vir wn almirante, um
O Sn. SEVEniNO VIE!RA-Esb\ cumprindo o eapitilo de mar o guoi'rJ>, que pnssnrom·so
para a revolta, commandar oul!•os que nilo
sou dever.
quizeram acornpanhnl·os, e estes sci•virom
O Sn. RosA JuNion-Eu nilo podia delxnl' iicm!
do expor o meu modo do pensar.
SI os nobres Senadores, signntorios do pro- O Sa. SrJVER!No VIEIRA E OUTROS S~ts. Smjecto, viram a possibilidndo da sua otllcncla, NAnoltl~s diio o.pnt•tos.
eu não o. descobri; o etroito, quanto o. mim, do O Sn. RosA .luNion- Per•l(>c·me, estou fn.
projecto~ ó cm sentido contro._rio, o ,i1\ do- zondo estll nnaly,e, nilo estou impugnando,
monstre1 a sua ne!lhuma. ctllcnCin.
como podam suppor; mns vou jil chegar oo
Em seus .P!Opr1os doh~m11nontos cllo estil projecto.
om contrad1çuo, contem •htllculdndos, om \'ez Pergunto eu n v Ex tondo já demandoDemnis,
nrre<lal-ns.
, a., uos
·' 1nte'!IJ,encln,
·ff
preciso dizer com franqueza· no l·t
" rndo as di/!! cu 1dad. os,
senado, não devemos crear antipnt!llns para garantem ~uo sou jlr~jocto removo cat!l8 diCa governo. Qualquer acto, no sentido do pre· ficuldtldos I
jecto seria mais consentaneo, seria bem Os ofllcioos viio para estn reserva, l1oje dos·
llCCOito, si o Congraçso pretendesse pnrtiliu1r apparocida, pcrquo mo :pnroce quo cstn ro·
dn responsabilldo.dc com o Poder Executivo. soJvn tilo oxcoJtcionalmonto or()ll.(/o. tende n
Mas é o que nilo voj9; o que vejo ll que vno Jil.zer dcsnpnreccr·n 2" classe pom onde foram
iie desagrada!' a muttos; lllll.' o oxecutot• rlt• todos os outros. Em vista disso, o Govet·no
mo11ida é quem vne ficar collocniln om uma tm'll de tirar estes out1•os dnquella 2• cl118sc,
contingencla critica.
collocnndo-ns om condições do procurarem
Senhores, é innogavol qun o descontenta· sous empregos. Os da Marinha que est11vom
mente existo entre o oxorcito o ill'm11da. nosta rosérva, o quoj~ dovom ter sido exSoja me permottido fulla!' om fiwor rl~ssas cluidos, porque decorreram dous annos, vom
~ia.sses, defender seus intei·osses.
f>ara esta reserva agora creo.da. Como fazer
Houve uma sopnr11çiio entre cllas. Uns ro- com que niio o.pparecnm as dosintelligenclns,
-voiW.ram·se, e outros sustentarum " legn.li· como fazer que aquollos que toem oompi'O se
<lado; uns hotiam·se pnrn depor um govor· preoccupJLdo com seu futm•o, niio procuram
no e ncolamor, nilo soi si o que1•inm, uma um meio qudlquor do reinvlndicncão.
dlctadura, ou constituir um outro ~ovomo, U>r sa. ·S•NAoon-Est11 csrmrnncn ó que
e_ outros conservara.m-se fieis its instituições. v. Ex. quer apngnl'.
sll!oItnn do·se a todos os con tratempos, ao
desagra•lo mesmo daquelles que multas vozes O Sn. RosA JuNion-Nada quero: nponas
pm• quem combatiam, sustentando-soem seus estou •lemonslrando a inofficncia do p!•ojocto.
postos o pelejando por esse grande desid<J·a~ Niio asslgnoi Jl!'Ojocto nlgum, aponas fiz aqui
1""'.
uma iloclnrnçiio do voto, porq uo niio accoltn va
Quando para essa cidade ernm arremessados tal qual como oro, por provê r ostns doslntela.s balas que roubavam pobt•cs 0 innocentes Jigencias. Porgunto: V. Ex•. sanam a diffi·
o:xlstenclas aos que principiavam " vlilu culrlnde! .la no proprio p!•ojccto estava do·
quando as pobres senlioras cahinm victimM monstrada que níw so pódo con1lunar cousa
1l0 acuro, os nossos, estas que pe.rma.neceram n.lgurn, jiL eUo ostU.ViL em vcrdadoiru. contrunels às Instituições em todos os pontos, olfe- diçiio.
reeilliD realstonclo..
O Sn. LmoroLDo n~ BULIIÜJ~s - Ha pouco
. Pois, senh~as, oomo ll que depois de uma V. Ex. nnnunciou-nos quo ia ~omonstrnr
olCistencia tao difflcll, o torrar dominando a que na Jegislnçiio actunl ha moias do solver a
JlO:pulacilo, ji\ ninguem ton>io confiança om qucstiio.
cous~~o alguma, tendo o oxorclto o otllclnos do
oSll. RosA .TuNron-Tunto ha, quo 0 Go·
mtl.rlnlla so mantido no sou posto, dot~n- vm·no j>i os ompregou: estilo na 2" classe do
<ionlio ns instituições, gnrnntlndo n populn- oxorcito,
•
~üo, corno é quo ho.io tudo sn csqucr.o pnm se
\
sor ngmdnvo/ 1 Como ó quo busca-se csuc ioi lJ.1r Sn. SENADOR-E na )lai"inlta 1
eiliz-so: venham todos para o quadro oJTo- o Sn. ROSA JUN!On-Na morinltit, ostilo na
otlvo ?
reserva, jil dovom estar como doscrtoros.
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U>r Sn. SEl'IAnon-E o processo 'I Siin do·
sortoros som jlroccsso 'I
O Srt. RosA JuNÚ:m- .Ji' domnnsLreJ, o o
que ncnboi do lilr determina, que se deve
instaurar o processo polo conselho do invos·
tJ!(liQiiO,
Talvo?. V. Ex. niio estivesse presento
quando eu disse confiar muito na boa ndministraçilo da Marinha, achar impossível, o,
tendo lido, como li, n resolUI;ilo que os transferia paro. a reserva, admirei-mo quí' houvesse governo que niio mll.l·chnsso de confor..
mida1lo com a Jni.
O Sit. CosTA AZEI'EilO- Nilo so 'fe?. processo nlgum.
o Sn. nosA JUNIOH - v. Ex. me garanto'{

1895

25

mesmos circumstnnciiUl o que por moti'Vo superior entendo o Governo incluir nello tmlos
quantos se tenham desvindo 1hL discipilna,
como nn. situnçiio actunl.
Assim, pois, ó •le oqulthulo o mesmo do justiça as disposições 1!0 projecto, as quaes est.io
do perfeita harmonia, sem a minlma divorgoncin. entre as duas partes.

O I!!Or. Rurnh•o Durccllooo diz
que o Senado ji1 ao sento ombar.:ç~<do noto ns
consequencins da pac!ficnçiio do seu Estado,
a qual só existo no protocolio do General G:Llviio e "''" manifestações do jubilo desta Cnpi·
tnl mas que 110 facto niio existo.
A imprensa desbL cidade qunsi toda, ex·
copçi\o
de dotJS ou trcs jornaos,o enthusinsmo
O S1t.. Co~TA AZE\.'EDD- Gu.mnto·lho.
dos partidn.rios 1los federalistns c todns essas
O Sn. RosA JUNIOit -Entilo !ovar:'!. n culpa manifestações de jubilo, tom feito do Sr. Pro·
quem o merecer; mas tl.l'gnmonto cm prin .. sidont.o da Republica um passioriario, aucipio,
mentando-lhe a somma do. responsabi.iidades,
Acredito que, desde que se baixou os tare· dos:Lmpara•lo como se acha dos outros podeso!uçilo, o que elles foram consido:·ado• de· res.
set•tores, ns fol'mn.lido.des J'ortun preonchidns.
O ora•lor nfirmn que a p111. tilo gabada não
porque a lei niio podia SOl' ...
está foi!JL, O General Galvilo tem trabido o
O Sn.. Coarti~A DE ARAUJO E om·nos Sn.s. Presidente dn Ropubiict~, oxcodondo as suas
Si~NAnortEs - 05.o n.pal'tes.
ordens e fazendo insinun~ões á Co.mo.ra dos
OSR. RosA JuNion - Esta ó que U IL ver- Depu tndo'.
dadeira doutrina, a que ouço do nobl'<l So- Diz o oru.dor que a paz nii.o está feita,
na•lor por Pernambuco.
porque os ruvoluci01mrios ainda nii.o entrega...
Sr. presidente, rli•so m:ús do que lll'eton- ram ns nrmn.s. Só o SI'. Appo.ricio Saraivo.
dia: apenas queria justificar o modo pot• que tem om pé do gue:•rn cerca de dois milhomens, entretanto aquolie General tom desarcomprohendo este projecto.
Comprehend•' que eiio os ti< om erro, que mado toda a guarda nacional, a defensora das
inst.itniçõos 1·epu blicn.nus.
trn.z omboraço, não satisl'uz.
Eis a razão porque nií.o faço censurrt nos O Som•do lm1ie arrepon•lor-so do ter consignatnrios do lJI'Ojecto, nem vim dooJarar cedido n.mnistia. nos inimigos da Pntrin que
que o i:npugnnva ; fiz minha:; considerações silo aquolles mü'mo; partidarios do Sr. Gassalvando minha rosponsabilidado, reservando par Mltrtin~. que não ~o contentando com a
amni~:ttin, querem su.hlr vencedores da revomeu voto.
Sr. pi·osidento, eram estas ns consi<iornções lução reformando n Constitui~ilo do Rio
que tinha a lnzer sobro o meu modo do en- Gra.nde.
carar este projecto; no omtnnto. o Senado Assevera. o orn.tloL' que em breve, talvez,
tem de fazer sua criticn sobro eilo e rewl· me11mo nntO:o\ de tlnda.r·so n. presente sessão,
verá o que Julgnr conveniente, mn.s declaro vqjamos os teJ•riveis resultados da nossa pre.
que o meu grande dosejoó quoniio se busque cipitnçiio.
embaraçar a u.dmiuistl•tLçü.o; busquemos O oratlor entra f'm lal'gns considerações n.
todoA: coadjuval·IL, le\'lLr tudo para o mais ru:tpeito tln politica. do seu Estn1lo, para o fim
1\lell, lilzel' dosapparecer os obstnculos que de prov11r quo· o partido repnbiicnno é o
actualmente, não iiCi si vordndeirnmonte ou unico capaz do governar, e tnnto tLssim que
npparcntemente se manifestam. (•1luito bem; o mo.l'echu.l FJoriu.no reconheceu isso mesmo,
entregande·iho o poder, disponSil.ndo a pe·
muito bem.)
quenn dlssidoncia que se hnvin unido no p:Lr·
O ~r. Scvcr·ino Vlclrn- Diz que tido do Sr. Gaspar.
Ro!nta os divm•sos combato• do Rio Granclo
o Nobre Senador por Swgipo, nilo obstante n e mostra
q uo cm grande pnrt.o foram alcansua compotencitt, om nrtdn. pro,ludicou o pi'O·
çados
pelos
pntrintus.
jecto, cuja proce iencin ó intuitiva.
Fica n. tliscu!:!são n.Uint!a pcln. horn, contiO projoct!' não trata <la rosorvn oxistcnto
pnra olllciaes julgados para conselho do nnu.ndo com a pnln.vra. o Sr, IUttnit'O BtU'·
guerra, mas para outros que não estão nas collos.
Sono.do

v.
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O Sn. PI'l"IDENTrn deslgn~ para a ordem do
dia da sessão seguinte :
Continunçiio da 2" discussiio do projecto do
Senado, n. 43 de c805, que c1•ea no exercito e
na a.rmarla. uma reserva. especial i
s• discussão da proposlçiio da Cama!'O dos
Deputados n. 30, d. 1805, que autoi·isa o Poder Executivo a n.brh•, no oxercicio corrente,
o credito supplimentlll' de sete mil novecentos
a cinoo contos quatrocentos o dez mil qui·
uhentos o sessenta e cinro reis (7. 005:41 0$565)
para oecorl'erlls daspezns com diversns rubricas do Mlnistorio da Guerra ;
2• discussão do projecto do Senado. n. 15,
do 1895, que manda ontr.tr novamente, cm
vigor, com asaltornções que aponta, o decreto n. 2.827,do 15do março de 1879;
3• discussão do projecto do Senado n. 30
de 1805, substitutivo de do n. 43 de 180·1 que
dispilo sobre confiictos resultnnt1•s de d~pli·
catus ou conte•tacaes de legltimidnde
de exarcicio do Governadores o Assembluas
nos Estn.dos ;
211 discussiio do. proposi"i1o dn. Cn.mn.rn Deputodos n. 36,do 18U5, que concede~ O. Maria
J,ins Volloso da Silveira, filholcg!tima doca.
pitão do artilharia, jn f;tllecido, Pedro lvo
Velloso da Sllvoim, a pcnsilo do 100$000
mensncs.

••

Lovanta-eo a sessiio us 4 ho!'as o 15 mimitos da t~rdo .
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9i' SESSÃO Ell 10 DE SETEA!IIRO DE 1805
Pl'eill'dcncla elo Sr.Jot1D Pedro ("iec-prc:tidcntc)
SUM~!ARIO- Abo;·~urn.

Leito o Oiticlca, Messias •lo Gusmiio, Leandro
MILciel, Ros~ .Junlor, Coelho o Campos, Sovo·
rlno Vloiro, Vlrgllio Damasio, Ruy Barbosa,
Eugenio Amm•i!n, Domingos Vlconto,Gil Gou·
lfLrt, Qnlntlno Bocnyuva, Lnpct•, Lopes Tro·
vão, ll. Wailllcnkollt, Gun(a1ves Chaves. C.
Ottonl, Paula Souzn, Mames Barros, Joaquim do Souza, Aquilino do Amoml, Vicente
Machado, Arthur Abreu, Esteves .Tunior, Ju·
lio Frota, Ramiro BarceUos o Pinheiro Ma·
chado.
Abre-se n. scssüo.
E' lida, posta om discussão o sem debato
approvoda a ac.ta da sessão nntorior.
Deixam de comparecer, com causa partlci·
poda, os Srs. Gustavo Richard. Justo CllOr·
mont, Gomes de Cnstro, Piros Ferreiro. Aris·
tidas Lobo. Joaquim Felicio, Campos Salles e
Leopoldo de Bnlhões. e sem ellu os Srs. Mo·
noe1 de Queiroz, Generoso Pouco, Joaquim
Mu1•tlnho e Raulino, Horn.
O SIL. 1" SEcRrnTARIO dcc1nra que niio ha
expediente,
O Su.. 2n SECRli!TAUIO lô e vão a imprimir
pnr:t entrarem na ordem dos trabn1hos os
seguintes
PARECERF.S

N. 122- 1895
A Commissiio de Justlco e Legislaçiio. a
quem toi presente a Rcsoluciio do Conselho
Municipal, estabelecendo regms pam o trafego das Companhias de_ Carris Urbanos o o
otncio do Protllito, em que dá as razões do
vato opposto ilquolla Resotuçiio, considerando
proccdcnt~s estas r11zões, pois que 11 meneio·
nnda Resolução nltera o modi11ca clausulas
de contractos celebrados com a Municipalidndo o que niio pôdem ser alteradas ou medi·
tlcadas sem acoordo com a outra parto contractnnte, ó do purocer que o Senado, confDI'mando-sc com ns mesmas razões, niío
app!•ovo a referida Resoluçiio, confirmando o

dn sos~;ii:o - [.chm•a. c
uppro,•nqilo cln actn.- Purl'leeros- Diflcnt'Ro do
Sr, Coelho HodrigouoB- DiRcltrRo o I'(H{UOrimcnto do 81•, J.. tdto o OiLioicn- ÜtlllRM uo nu.
21\ dillcnsluio do )rrojecto n, ·13 elo IS!)j -Dillcur.'lO do Sr, RnmJro Dnrcol!oll, t•oqnorondo
vcrbulmoniH o ndlnmcu to dt~ di!lCllfl~lio- V11tnção do rnqttol·ünorHo- 3:.. diilcURiit1o d;l p!•opo .. vdlo.
siç1i0 n. :10, do iSO~- l~ncorr/l.ffil!n\O cil~ UiflSala das Commissuos, 9 de setembro de
cnslli'io- ChnmndtL- AdiumllnLo chL votnt:iio
- 2n. disc!ISRii.o do projecto do Sttnndo n, i5,- 1895, -J. Coi'J'Úa do Ma tifo ..;:-'1· Coelho R o·
do ·!805-Adiamonto !.ln dlliCIII!fiÜO- Ordem do d1·iouas.
tlia !1.

Ao meio-dia comparecem os 48 seguintes
Srs. Senadores: Joiio Pedro, Joiio llarbalho,
J. Catunda, Joaquim Sat•mento, Francisco
Machado, Costa Azevedo. Antonio Baena,Mnnoal Burat.o, Cruz, Coelho llodrigues, Nogueira Accioly,Joiio Cor•loiro,Almlno Alfonso,
.losé Bot•nat•lio, Oliveira Gaivão, Abdon Mila·
nez, Almeida Barreto, ,Joiio Noiva, Cori'ÔII
de Araujo, Joaquim Pm•nnmbuco,Rogo Mollo,

N. 123- !895

A' Commissilo do Finanças Jbi presento n
proposição da Cnmarn dos. Deputados, n. 20,
do cori•cnto anno. em virtude do qunl, em
sntistl1ção da mcn;ngom do-_20 dojunho deste
anno, do Sr. PI•csldonto;dll 1\cpublica, se
projecta nutorisat• o mesmo Sr. Presidente
d• Republica a abJ•it• um cJ•oditosupplomenla!•
no,•d11 verba n. 13 do art. 2' da1ei n. 2ü6, do

SESSÃO EM

DE ~llTilMnRO Dll

10

24 elo clczombro do 180·1, na imp01•tancio do
104:03tls parn o desempenho do diversos
serviços' rolnclonndos no demonstrativo n
quo se rarore n. mesma. monsngom.
A Commlssi;o, tendo examinado a mataria
o o.t,tcndondo n. que os sm·víços indicados nito
siio do nu.tut'eza. tiio urgente quo nií.o possam
f1R'Un.rrln.r sun. c.J.otn.çiío no orçn.mont.o do pro-

ximo futuro cxo<•cicio de i89G-o de ncquislçfio da um terreno pl'oximo o.o qurLrtol do rHgimento do cnvallnJ•llt, orçado cm 10:0110$ o
o da construcçiio do nma mut•<Llhn no quortol
da bJ•igadn, or~ado cm JB:QOU$. formando
estas cluas consignações um total do ....
28: 000.~000;
Attcn<lcndo a que os domais serviços n cuja
cxecuçito se destina 1t importanci~ do nllurlido crerlito são do caracter urg-ente por
nttender ó.s condiQUes de ns-;eio e ú. hyglono
da BJ•Igada Policial, o que alia•, jit foi r·nco·
nhecido pela Gamara, ó do parecer que seja
udoptadn. n. proposiçilo n. :!() cotn u. seguinte
emenda:
Em vez de 104:0308-dign-so: 75:03ll$000.
Sai<L das Commissõos, n do setembro do
1805,-Co..:ta ,t::ctletlo,-Sot't.wino \'leira, reln.tor,-Leopoldo de flHlltüe.i,-Lc:tc c

ou:.

clca .-.ilforaes Bnrro,-:,-Rttmito Barcolfos . -

J. Jonf)ltim

d~J

Sou:a,-1.

·s.

Ra9o Mdln.

O !!õr. Coelho Roch·i~uc" dá
explicações n respeito do palo.vra.s suas, cm
scsllii.o ILnterior, paln.vras estrLs que det':tm
pretexto ao Sr. Vicente Machado para fa~or
um discurso.
S. Ex. nfio tlnhn. l'O.zrto n.lgumn. pa.ra. so
melindrar com os cxpJ•cssõos do orUilor, tan·
to m:Lis quando, ·si quipi'OfJuo houve do. sua
parte, i~ dera umn resposta conveniente c
satist'uctorill,
Entretunto, clcpola de 2·1 liOJ'M do reflexão,
S. Ex. voltou i1. carga. mais \'Chcment!j nint.la.
do quo na vcspcm.
O seu distincto coUeg• mostrou·so offencJi.
do, porque o nradoJ•, alludindo aos propt•irJS
termos do S. Ex .. do que votava pcht :unnis·
tio. n.mplo., emborn. n. j uh:n.~sc inconstitur.ionfLl-ileularou CJUft, sl ':Ls~;im pensasse. A"eriu.
contrm•lo ao projecto, visto como todos os
netos legislativos so achn.m imprescindível·
monte subordina,los ao pi•cceito supremo da
constitucion:tlidode.
Isto nü.o impol'tl umn censurrt, sign!Ocn.
apenas uma doci:ti'nQITo loi'mlll do que so pensa.
Mas tom motivos pa<'IL n.ttJ•ibnir a mmlta·
çií.o de sou c-oUcgn., orn uma. rlefesn qno, nii.o
tendo sido provocn.d1L pot• nm:~ nccus1u,~íi.o,
ó ~ríLtultn, tt um11. cn.u:o;n. mnis l'omota, a. umu.
conta velha.
S. Ex. litllou de po<içüns dellnldns, cm ter·
mos que poder·se·lllam prestar "uma lntcr-
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protnr;ito, a quo o or~dor desde jiL oppõe emburgo:;-tL de ser• governista.
Pass:t !L ler diversos topicos rio discurso o.
que so tom referido, precisando tlous pontos: um em que o orndot• ó accusodo de fil~or
opposir;úcs posthumas no govot·no pns,.:ndo,
outt•o cm que s• lho imputa animosidndo
contra os positivistos.
Aguarda melhor opportunidado para tra·
tnJ• clcsta ulti<na parte, c entra em considera<;õcs demoradas quanto 4 primeira.
O anuo passado, em pleno estado de sitio,
o orador pronunciou·so !'ronca c decidida·
mente contra n. prorognçüo d1l medida; c fez 11
umo. decln.raçito de voto, que roi inserido. no.
neto..
Mais tar,!o, ainda sob o governo do Mnre·
chal Florin.no, apresentou um pl'ojccto rogu·
!ando o estado de sitio, redigido de modo que
implicitamente condcmnava todos os actos
pr.tticados ató então, em virtude dessa
moditla do excepção.
A 5 do setembro do anno passado, o orador
sem n.mbngos, t'rn.nciL.len.lmcnte, disso dn tri· 11
bnnn elo Senado, quo era opposicionlstn ao
governo do Marochul, n:Io sómente por cunvicçiio, mos po1• incompotibilidado cstabolecidn. entJ•c a opinh1o do orador c a pr11xo se·
guidn., por esse governo, em desaccordo so ..
lomne com todas as leis e com a Constituição.·
.1!\ so vü, pois, que, censurnndo !tojo alguns
dos actos do governo lindo, nilo faz opposl·
çilo posthumn, ó cohorento com a attltudc
mantida antes de 15 do novembro ultimo.
O honrado sonndor pelo Parani> alludiu
tnmbom ,·, partida cio orador plrn a lluropa,a
7 de setembro de 1893,
EstitniL que essa. o.ccusn.çã.o, formulo.dn. por
um seu inimigo particular, tiJsse trazido. no
rccinte do senado; porquo assim lhe proporciono. uma occn.sião pro;1ritt ,para desl'u.zel·o.
completamente.
Quando o oradoJ•regressou da Europa,onde

se nchavn. em commissiio do governo, alli
deixou qunsi totla sua famllin; pelo que encer·
radu. u. ses.;.;ão logisln.tiva. cm 1803, ct•a. de sou
mnximo intore•sc deixar o Brnúl. E n supcrvenionoia da revolta, nqul no Rio de
.Janeiro, urro lho pnreceu motivo do adiar u.
viagem, não só porquo o Vico·Prcsi1lonte 'ln.
Republica ncab:L!'a de garant<r oo Poder Le·
gist<Ltivo que tinha meios sumclontos paro.
J•oduzir <L revolta, como tambcm porque o
orado<· não fazia parto da lilrcn m·mada.
AdvoJ•sario convencido do Morocbal Floria.no, t:lzin. ontt•et.n.nto votos poJo. sua. victoJ•in conl<'!1 n revolt<L, porque tinha mzõos
sobo.ins para temor aint!IL mais o triumplto
obt.itlo pelo SJ•, Custotlio Josó de Mollo.
Ycrd<ldo ü <!UO momento houve em quo o
ora<lor nssustou-so com <L l!ypothoso do ven-
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cor o Vlco-Prcsldente ; foi quando so f:tllou
tio uma dietndum por lo nnnos.
Sobro outro ponto do tllscuron tio sou illus·
tre collega, confessa quo nunca foi nom ó um
pnJ•tidnrlo muito di,clplin~ttlo, pois ontonrlo
sot· um dever politico nuncn HLcrificnJ• n
autonomia do suns convkçties iL obedloncla
que so Pl'esta oos chefes escolhidos.
Termina, pedindo ao senador a quem responde,o obsequio do moderar a sua pnixíi.o o
estudar melhor os factos o consns do sua
torra, nftm do que sojn mais justo com os
seus collogns.
O ~r. Loitc e OUiclcn est1•nnha
que a compnnllin nllomii. ..vnrre Bremen tonlm
illegn.lmento inn.ugurndo nos portos do sul n.
navegação do cabotagem. Entonde que, segundo o pensamento do Poder Lvgislativo,
que ontendou quo só po 'iam cstnbolecor o
serviço da na.vognçíio de caiJotngem companhias nncionnos on que su nncionn.lisn.ssem,
essa qne agora appnrcco organisada o ,iii com
quatro navios promptos não satisfru: o pl'ecoito da Jcgislnçijo,
Demonstra que jáma.is o nacional J)(vTorli
competir com o ostrnngoiro cnsn tonto, e8~
forçadamento, a navegnç;1o de cabotagem.
Fazendo outras considerações petlo a attenciio
do Senado parn quo niio soja infrin~ldo o
preceito constitucional~ torminiL onvin.nrlo 1l
hfesa um requerimontn.
Vem á Mesa. ó lido, apoifulo o posto em tliB·
cussüo, quo fica n,liuda pela ho1'a o com a
palavra o S1•. MoraCil Barros, o seguinte
Requerime11M

Requeiro que, por intermerlio do Sr. Mi·
nlstro da Industria, se pe,1tm ao Govt•rno "'
seguintes inforrnacõos:
1.' Si a Companhia Nncionnl Lloyd, do
Bremen, está orgnnisarla tle accordo com as
disposições da lei n. i~3. de II tle novembro
dO 1892, afim de poder e:xplol'!lr a nttvogonçiio
de cnbotagom ontJ•o os po1•tos do snl tia llepubllon ;
2." Si o Governo entendo que, dentro dos
termos da lei tio 5 do dezombro do 1894,
podem estnbelocer-so novas linhas do cn bo·
tagem, com n naclonalidade estrangeira.
Sala dttS sessoes, lO de sotemhro de 1895.LCI'tc c Oiticica.

O S•·· R:unh·o Dnrcello'M fu.?.
nm l'opnro Ó. lllltrlOil•n. pouco fio( por que
um dos orgiios da improns:• interpretou as
suns palavru~. Anirmou, que o procedimento
do Poder Legislativo precipitado o nilo rcsultnntlo do ncaordo com o Poder Executivo,
visto queRe tra.tn.vn. do uma llisposi~·ão de ordom govcn•narnental, torin. de, fa.ta.lmonte,
t.mzer enm·mos dlfficuldudos para o chefe da
Ropublion, porquo afinal sobre este ó que po·
snm totlns as responsabilidades do Governo.
Foi o quo rlisse sem contrndicçíi.o evidente no
que publicou um dos orgilos da imprensa.
llm lace da modi•la rle que tratn. o pro,jocto,
medida de ordem governamentnl. ontonde quo
se dovcm illtl'lnonisar todos os poderes constituclonac~; dessa harmonia do pendo a foliei tia·
do o o bem estar rln P 'trla. i<az considerações
politicas sobro a vida da R'!Jlublica rlosde a
data inicial da sua proclt•mrtr,ao nto prcsontomente, dizendo que nindrt niio ostiio doflnitlos
os pn.J•titlos,quo só agora como~a n nggrogação,
pouco a pouco, lentnmente.
Iteforindo·se ao Presidento da. Republica,
diz que, em face da revolta que OrtgeiJ/LVa o
Rio Grande, S. Ex. continuou a ebrn bem in·
tonclonatla do sou nntoeesso1' procurando leVa!• a paz ao seio daquclle iMndo, mns sem
desprestigio para o Poder.
Rofcre-se tí maneira porque foi feita a pru:
pelo rlolcgado rlo PI•esitlento tln Republica.
Passa a oxnminnr o que se tem feito no Soll!ltlo sotrre:_rn.mcnto, sem a regulnmentnção do
aJ•t. tl.' Posto que entenda que o projecto
na•la tenha com a amnistia, acha que oUe tl
uma gaJ•:tntin t1 industria dns rovo!uçlles mi·
litores. Passa a annlysal·o e depois tle varina
cousidorn.ctics tr.rminn. pedindo o adiamento
tla rliscllssiio por •JS l10ras. •
Posto a votos, tl approvndo o requerimento,
flcn,nrlo a• lia• la 1t vo!:tÇI'io do p1•ojocto.
Vr.m n. Meso.. a soguintn
Dcc/araçllo de voto

Dccl"l'O qno vot.oi contra o l'equerimento
rio n.d!nmontn da di~cussão do projecto n. 34,
em vlrtwle do nchar.sa o mesmo cm ordem
do dia em <onsequencin tla urgoncia concerl iria pelo Senatlo.
Em 10 de Setembro de 1895. - Soucrino
l'ieirtt.

Entrn om 3·• lliscussito, que so encerro. som
debato,
a proposioiio da Cnmara rios Deputa.
ORDEM DO DIA
tios n. 311, de 1805, que autorisa o Poder J~x·
ocutlvo a nbJ•ir, no exorcicin co!'rento, ocreContlnila em 2·• discussiio o art. 1" tio pro· dito supplementar do sete mil novecentos e
jecto do Senado n. 3·1, de 1895, que creu no cinco contos quatrocentoo o doz mil qulnhon·
exorcito e na armada uma roserva especial. tos o scssonta e cinco róis (7.005:410$565)
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occorrer ús dcspezns com diversas rubricns do Ministerio d~ G""''''~·
Annunciu.do. a voto.oiia o voritlcando·so wi.o
haver mo,i11 nu moro po.t•n. vot:u··SB, procede-se
á chnm~dn dos Sra. Senadores, qüo complLl'oecrnm n scssiio (48),o cicixam de rospon<ior o;
Srs. J. Co.tundo., Antonio Bn.otm, .Joü.u Gnt•deiro, Almino Aifonso, ,fase Bm•mLrdo, Oli·
volr~ Gtlivão, Abdon Mlianoz, Aimoidn Bai··
I·eto, Joaquim Pern~mbuco, Rego Mellu, ~!os·
aias de Gusmü.o, Rosu. ,Junior, Ruy Dtll'~osn.,
Eugenio Amorim, Gii Gouhrt, Lopes Trovão,
Goncnlves Ch~vos, C. Ottoui, Joaquim do
Souzn, Vicente M11chn·lo, Arthur Abrou, 1':;toves Junlor, Julio Frota, Rnmiro B:trcollos,
Pinheiro Mo.chndo o Jo~~uim Sarmento (26),
tendo osto communicndo iL Mes" quo so reli·
rava por incommodtt•1o.
l•'ica. ttdiatlaa \'OtW:iio tla. pt•op~içü.o.
Entra om 2:' discussü.o, t.:om o.sul.Jstituti vo
oiTerocido pela Commissiio do .Justiço e Legislação, o nrt. I' do pc·ojccto do Senado,
n. 15, do 18!l5,quc mnndn entrar novamente
om vigor, com us :Llt{!ru.çües que aponta, o
decreto n. 2.827 tio J5do Março úe JS7!l.

Prcsidtmcia do Sr. Uttnocl Victllrino
SU:O.IMAB.IO - Ahorturn da KOIIIU1o LoiLilth o
app1·ov:~.ç:to da neta- C!xl'r·:umN't'J~- OhlcuRIIÕ:n
dr, t'•Jquurimonto oll',1roci•lo nn liosRii.o anturior
pato St•, Lrdt'!" Oiticica -Di:~cnrKOI\ dos SrR.

~!ut'MR Barl'Oii o Lnitfl u Oitioicn- Adiamanto
•la c\iscus'![o- ÜIWlt~l oo lllA- Vot.nçiio du.
rwnpot~lç:i.o ílll. Camlll'll doR dllpULadotl, 11. ao do
tS!J;",- t 1 dibUU!\Kii:u, do \lt'Ojocto du Sonarlo,
n, f:i d11 t::.":l;'j-- Uiscurso11 dos Sa•n, J.oito o
Oiticic<l u ~ltJl';wR BarraM - AtlinmoaHo da.
tliKeussiio - Ot·tlom do dia 12.

Ao mui o r1 ia compal'accm·os 50 seguintes Sra.
Suun.d•wes : .loüo Pedro. .loii.o Bttrllalbo, J. Ca.·
tuwla,Gustu.vo Richrtt•ll, Joaquim Sa.rmcnto,
Francisco 11n.cb1Ldu, Custo. Azovodo, Antonio
Rtwrm. ~·fllnocl Btu•utn., Gomos de Cn.stro,
Cruz. Caolho Rodrigues, NL'g'Ucirn. Accinly,
João Cordeii'O, Almino Alfonso, Josó Bernardo, Oiivolra G~lviio, Abdon Milanez, AI·
moida Barc·eto, ,Joiio Noiva, Corrên. de Ara·
uju, Jüaquim Pernambuco, Rego Mello, Leite
e Oiticiett, Messias de Gw;mão, Leandro Ma..
eiel, Rosa .lunior, Coelho e c~mpos, Severino
Vieiru, Virgllio Damnsio, Eugenio Amorim,
Domingos Viconte, Gil Goulart, Quintino Bocayuva, Lnpor, Lopes Trovão, E. Wnn·
denl<ollt,Gonç~lves Chaves,Ciiristlano Ottoni,
Paula Souza, Morll.Cs B~rros, Leopoldo de Bu·
lhOcs, Joaquim ele Souza, Viconto Machado·
Artilut· Abreu, Ra.ulinoHorn,E:!toves Junior,
Julio Frota, Ramiro Barceilos e Pinheiro Ma,
chado.

O ~r. P1·e~idcute - Et~tá muito
reduzido o numero dos Srs. Senadores pro·
senws, o tr~t~ndo-so de mo.terin importante,
fica. de o.ccol'Uo com o::J precontes, u.tlhulu. n.
discussão do pro)ecto.
A ordem do tlut da sos:;üo seguinte iiCrá. :
Vot.o.çü.o, em 3i' di:;cu:ssü.o da. proposição da
Camarn dos Deputados n. 30, de 1805, que
n.utorian. o Podot• Execntivo a. abrir, no cxct•ciclocorrento, o credito supplomentnr de sete
mil novecentos e cinco contos quatl'Ocentos Abr~·se n ses:silo
o dez mil quinhentos e sossentn o cinco l'Óis E' lida, posta em discussão e sem debato
(7, 905:410$565) para OCCOl'l'Cl' iLs dcspezos approvadn a neta da sosssllo ~ntorior.
com diversas rubricns do Ministorlo da
Doix~m do comparecer com causa particiGuerra;
Continuação da 2' tliscussãu do pl'Ojecto do pado., os Srs. Justo Cbormont,Piros Ferreira,
Senado n. 15, do 1805, que manda onti'al' Aristides Lobo, Joaquim Folicio, C~mpos Salnovamente em vigor, com os n.ltera.çõos quo los e Generoso Ponco ; e sem olln, os Srs.
aponta, o doere to n. 2.827 do 15 do março Ruy B;•rbosn, Manooi do Queiroz, Aquilino
do Amai·n.l e .Joaquim Murtinho.
do 1879;
3' discussão do projecto do Senado n. 30,
de 1805, substitutivo do do n.43,olo J8!J.t,quc O Sa. i" SECI<ET.\ltto d~ conta Jo seguinte
dispoe sobro confiictos resultantes tio du·
piiCil.t"s ou contostnçõos do legitimidades de
EXPEDIENTE
exorcicio do governa<lores e nssomblóas nos
Esto.dos.
2' dita da proposição d~ CniMt'a dos Dopu- Officio do Sr. Senador Generoso Ponco, do
tados n. 36, do 1895, que concedo a D. M"rla hontom, communlcantlo que, por lncommodos
Llns Valioso tln Silveira, filha legitima do do •~udo,ó fot·~ndo II.I'otlrnr-so destn C'!)lltal,
capltiio de nrtollmrin, já jnUecldo, Pedro Ivo dolxundo por isso do compnt•ecer cís scssues do
Velloso d~ Sllvoirn, a pens~o do IOU$mensaes. Sonndo, ntó quo cesse c&<e impodlrnento.lntoimdo.
Levanta-se a aos,ão ús 3 liOl'llS da tardo.
Outro tl~ Can'"ra Municipal dn cidade de
ltnpm•unn, pedindo quo so consigno no pro·
jecto do lol da outra CaDlii.I'IL, relativo n con-
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cessões 1'L «Esknda. de Forro Leopoldinn», n. polia, e ossa lo! su foi promulgada 11 li do
obriga1;iiodo constr•uii•umn cstnçi\o om J'l'onto novomllr•o do 1802.
O Jogfslndor ontondou nincln muito snllín·
á rolor•ldn cidade.-.'.' Commi'8iio do Obras
monto quo to.mbem nilo podia ussn ioí ontmr
PubllCils o Emprezns Prlviloglndns.
dosdo logo cm vigor. o cm um das seus n.r·
O Srt. 2' SmcnE'J'AR!o dec1nJ•n que niio hn tigos dispoz que :só começaria a vigornr no
pnreee1•es,
fim de dois n.nnos, concedo11!lo csso prazo pnrtL
Continua a discussãn,ndinda nn sessão ante· o pttiz pl·opnt·ar-so, prover-se, do meios do
rior, do requerimento do Sr. Leite oOiticicn, tt•a.nsroi"tos seus, o n.s~irn hn.bilitar·sca solfl•er
pedindo intbi•mnções sobre a oJ•gn.nisnclio da n. exclust1o dos nnvios estrangairos do seu
Companhia Lloyll de Bl'emcn, e !"obro n Ol'gn- commorcJo rio crLbotagem, porque essa exnisnçüo de novas Jinhns do cabotngom com n cl usito sô llevrrh verJticar-sc qtmndo o pa.l1.
pos~uir no. vias cm numm•o o com ca.pn.cidnrlo
nacionnlidado est.rnngeir•;\.
sufflclcntes pu.ra. disponsn.t• o concurso dos oiiO !!Ir. 1\loJ•:om• B:u•••o,..-0 requo· trnn;,;"oiros o meio de transporto elos mesmos.
r! monto do honl'ado scnndor· pot• Alnglins con- Ma,, inf~lfzmente osso pr•:tzo foi perdido u
tem duas partos: nn prlmeir~• S. Ex. requm· inutiJ, por~ no foi todo ollo gasto, na nossa
nuo Sejnmpedidns nogovernoinformnçÜCS SO· vida nnci(lnnl, cm commoçües intestinns da
bro se n compnnhfn nncfonni Lfoyd, do ll!'O· mniot• gr~·.'ü.lnllo, om quo a ncpublica lutavn.
men, oatá organisadn. do nccordo com m; Ui~ pela sua vida, lutava paio rostaboiecimento
posieões do lei n. 123, do 11 de novombJ•o de da. ordem publico., niio lmvcnclo, por isso,
J89.2: utlm rio poder oxplorm· :L n:t.vegn.1:iio de tompo de cuidar· om pt'OVO!'-SO do meios,alfm
Cllbot·tgem entre os por•tos do sul dn Ropu- do dispons<~l' o concurso dos navios eatrun·
lllico; o, na. segunda~ s. Ex. porgunta si o geit·os~
~ :
gover•no entende quo, dentro do• ter•mos d11 OCongresso Nncionnl, nostns condições, o
lei de 5 de dezemlir·o de 1804, podem ostabe- anno pnssndo, deliberou mui snbínmento pro·
lecer-se novas linhas de vapores pura" nave· 1•og:u• oste prazo pot• mais dota ttnnos, e o fez
gacilo de cabotagem com a nncionniidndo es· por meio 1h lei n. 227 A, de 5 do dezembro
trangelra.
de 1804.
Sinto divergir do parecer do honmdo se· O Sn. llS'J'llvr.s .lUN!OR-N" minha opiniilo
nndor, por•que, no meu fraco entender, o sou não delibor·ou muito bem.
~equorimento nüo pódo morecor, em nenhuma
O Sn. MonAES BARROs-Poço no nubroSe·
de suas purtes, " npprovn~iw do Senado.
Nüo tive o prazer rle ouvir todo o discur•so nado1· fJUU uttenda ns minhas consídorn~ões.
b.ontem proferido por S. Ex .. mas. poia pilrte Essa lei ó coocubída. nos soguintos termos:
que ouvi, pela leitura quo fiz dos resumos •E' fixado o prazo do dois nnnos paro. que os
desse rliscurso, publicados om doi< joruaos, navios, que S.;~ ent1•ega.m ú. na.veg&çiio do cn.um dos quncs ó o da cnsn, não pudo attinar botngom entre os portos marítimos e lluvínos
colll o fnndnmento desse requerimento; por- do paíz, se nacionnlisem do accordo com a
que o Conuresso Indaga do uctoo p1•nticudos •lisposíçiio da lol n. 123, do l 1 do novemht•o
pelo Poclcr Executivo, quando entendo quo do 18D2.»
elles são contrarias ú lei ou poJo menos pn- Aqui esta clara, expressa o terminante·
11lcoll! Ines; ó cxercfcio do sou direito essa monto ostabolecído o pt•nzo de dois anuas pnrn
:1l'cl\lisaçiio o està bom cnteudido que só se todo o qualquer navio estrangeiro nncfona·
:tlicnlisam actos, que são reputados l!•J'egu- lisnl'-Sa, o 'JUe uma vez foi to, fica hnbi!ítndo
J~res.
.
n explo•·nr n. nave;:nçiio de cabotngum entre
s. Ex:., tendo noticia de que o Lloyd, do os
portos l>razileiros.
Jlremen, vno estabelecer nnvegnçiio de cabo·
O Sn. Llll!TI~ E 0l1'!cro.l-Do perfeitíssimo
tngell! entre os portos do sul da Republica, ncoordocom
V. Ex.
tiÍLO podia ubsolutamento achar cm lei alg-uma, reprovação desse direito, do que vao O Srt. MonAEs BAnRos - Como entii.o
V. Ex. pergunta ao governo si uma com·
goo~ar essa companhia estrnngofra.
ll:' exacto quo, n11 Constrtuir;il:o Federal, panhia ostrnn~oirn, quo csUt. 1i11.0nt.lo osso.
o:dsta uma. disposição, tornando n na.vcgnçilo tliLVOg"!LÇ!lO, estli. org<tnisndn de nccarda com a.
d<J cnbotngem monopolio oxclusiYodos ni\VIos Jul, habilitou-se de accordo com as suas disn~eionnes; ntas assa disposição nüo podet•fa posições, si a lei do 5 do dezembro 1le 180·1
orrtr<1~ em vigor doado logo, como S. Ex. Pll· prorogou o prazo por mais dois annos, quo
leCla exigir, niTo pedi~ entmr em vigor nn· aind11 nilo uxpil'DU11 Como V•. Ex. faz esta
ie.s do ser• promuf~ndn a lei reguiamentnr pergunta, si a lei do i I de novembro ainda
d"s~e tnonopolio, n Joi que· 1lefinisso o que õ n;io ontrou om vigor, si a Jfborda••o· do C<L·
n.._vio nocional e estabelecesse as condJçilos, botngom continua plana como· ora nntus até
.
·
ooel:tllnsil:o e o limite do somclhanto mono· Gdo dezembr•o do 1~9011
I
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OSrt, LEITE OITICic,,-Ahi ti que está o O Sa. Ll~ITE E OITICA- Os o:..:istontcs,
sophisma.
O Sa. MoRAEs BA.rmos- A loi 1ll7o rl:,;-o.~
O SR. MoRAF.S E B,\lmos-Entiio v. Ex. de· n.<i o;r:i.~tclltes-diz 011 11a":'os, rJIW se cnti'C!Jam tt
11ll'liO[lliÇ17n do cabotr!l/Cin, compt•chondonclo
clara que osta lei ó inconstitucional!
nesta
amplidiio os navios passndos, presentes
O SR. Lnn·E 1~ OITICICA- Di1 outro aparto.
o futuros.
O Srt. MaMEs BArtRos- Doci<lldnmonto, o
pensamento do nobre Sennrlor ó !ncomprohcn· O Srt, EsTEVEs Jumon-Suspondeu n Con~
stitulçiio por dous nonos.
sivel.
Já aprosontei, li mesmo, lei expressa o O SR. MoRAEs BAnnos- Si a !ettra da lei
torminnnto promulgada exactamente com o niio vnlc, cntü.o não sei que argumentos pos~
unico t!m de prorogar este prnzo por mnis snm valer partt com o honrado Senador.
dous annos, vli-so pelo texto dossn lei q uo A expressão dn Joi é va.g11, é gonerica é
este prazo cstU. longe de venoer-se, e que comprehenslva dos navios do mundo lntolro
assim sondo, continua a plena liberdade do os quacs todos podem vir fazer o nosso com:
cabotagem ató a cvpiraçilo desse prazo.
mercio do cn.botll~Cm rlurnnto o prazo, quo
Felizmente, a.ind•~ não ebogou o dia. de in· marco, e ~ue est~ longe de vencer-se, até que
stallar-se o monnpolio da cnbotagcm nacion11l, se uacionalisum.
Si o prazo niio está vencido; esti• claro, Pó·le vir o Lloyd de Bromou, o LJoyd do
todos os navios que suJcüo os mures pódcm Hamburgo, o de Triesto e ~unntos Lloyds
vir sulcar os mares rio Braz!l.
hauver no mundo; omquanto o prazo não se
0 Srt, LEITE E 0ITICICA - Niio pódem OS· vencer, todos teom pleno direito do fazer o
tabelcccr-se novas companhias para cabo- commerc!o do c~botogem no Brazi!; para este
fim foi promulgada a lei, o fim unico do
togem.
legislador foi exnctamente demorar por mais
O SR. MonAES BARROS - Na opinião do dous
nnnos o monopollo da cabotagem, e con·
honrado Senador, o que as impede 'I
scrvar
osso prnzo a sua liberdade,
Só póde ser nlguma loi, qual ó ella 1 ampla, <lurante
plena, como ora antes da lei de 1802.
Cite-a 1
O SR. LEITE E OITICICA- F~vorecendo o
o SR. LEITE E OITICICA- A Constituiçilo, monopolio
estrangeiro indirectamente.
O SR. Manus BARROS- Entüo V. Ex. 0 SR. MORAES BARitOS- Nós Vl\mos entt'll.r
declara que é inconstitucional esta loi, que n~ grnndo quest.iio; ago1•a não é a occasiüo
pro rogou o pr<tZo 1
.
propri~.
o SR. LErTE E OITICICA- A lei niio sus- O SR. LEITE E OITICA- Nem póde sor m~!s
pendeu a Constituição e nem podia sus- discutida,
pender.
SR. MORAES BARHOS -Foi este O unico
O SR. MaMES BARROS- Então niio com- fim0 parn
que foi promulgada a lei que proro·
probendo. Só póde estnr prohibid~ pela gou por mnis
dous ~unos a liberdade da cabo·
Cunstituiçilo, si estalei fJue•11rurogou o prnzo
tagern,
Portanto,
a cabotagem continú~ intoi·
por 2 annos for decl~rnda mconstitucion"l· rarnento livre em<juanto
e prazo não se venO SR. LSITE E OITICICA- Está engnnado, cer. ('lpoimlos.)
não se pódem estabelecer novas comp~nhias Contlnúa livre, podem vir todos os n~vlos
de navegnçiio par~ caboto.gem. O preceito do mundo presta1·-nos o grnnde beneficio,
constituicionnl est~ de pó.
muito efficaz p~ra a prosper1dndo do
O que a lei fez foi prorogar o prazo p~ra auxilio
p~iz, fll>endo·nos o transporte dos productos
que os navios, que estavam fazendo a n~ve· br·azileii'OS e pondo-os ao alc.\nco do consugação <lo ettbotagem tossem nacionnl!sados. midor br~zileiro.
0 SR. MoRAES BARROS - Nilo Ó isto que Por mais ~uo o honrado senador so dôa,
~iz n lei.
·
<lUI•anto OS dOUS annos gosaromos, avroveiO SA. LEITE E OtTICIO,\ - Porfelt~mente, loi'Omos dcstagran<loliberdade, que o rmperio
V. Ex. !ola a lei.
nos legou e que estava reservado á Republica
o
·
O SR. MoaAES IJ,\RROS -Eu leio outr~ triste p~pol de revogal·n.
vez o. lei: (lú)
Sempre pensei, Sr. presidente, que nós es«E' firoado o p1•a.~o do dous annos para quo tabelecemos a Republica poro gosar •la m~i•
os natn'os, qua .110 entregam d n.nvogaçao da~ Uberdndo do quo no tempo do lmperio; nunca
cabotagom onwc o~ po!'lo ..; mm·itimos ou flu~ esperei que este ideal polo qunl t1oabalhoi
m'as do pat'-: so nacionaliscm do accordo com. as durante t1mtos nonos viesse !nstai!M•·so p~ra
tlis11osiçlJes de~ lo~ n. 123, da 11 de novemb!'O sulfocal', para cercear• liberdades que .ió. gosa·
r~mos no tempo da monarcllia. E' uma
do 1892.»
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triste glori~ que conquistou a Republica Brn·
zlloira.
0 SR. Goi!ES I>E CASTRO-V, Ex. cstó. hoje
multo saudoso do. mon11t'Chia.
O Sn. MonARS BARnos- Em todo o coso,
menos do quo V. Ex. lloo.lmonto,dll lib<mlttde
do cabotagem no tempo do lmperio tenho vordadoirM saudados.
O Sn. Cottm:;,, DE AMUJO- Libe•·dnde parn
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nicnç,;os, que om voz do sorom feito.s por
tot•t•u cr'•llll Jilit.ns po1• mttr, por esse caminho
quo u natureza nos havia dado tíio facil para
unir entro 8i ~~~ nações :;obera.nu.~ o os nossos
Etltados foderados, para aportar mais os laços
do confmternldadc brazilelra. ó rcpollldo
com esto dcsamor, com o ffi'tls flagrante erro
•l<> direito, com as mais des~tstreso.s couso·
quencia.~ economica.s.
Flagrante erro do direito, Sr·. prilSlrlcnto,
porque o que importa o monopolio da cabo·
os cstrnngoil'OS.
tagem pnra os n~vios naclonnes l Importa
O Sn. MoMJ!S jlAJmos - Sou iibet•al, sou nada menos do que isto:-pula cxclu&1o da
republicnno dos fltctos, da realidade o pratica .::oncurrcnoia. dos navios estrangeiros, os
o níio só de pnl11vrns o tbeot•ins, quoro uma
vão díctar 11lei do !rote.
fórma de governo, onde n liboJ•dade, onde to- naclonaes
Vila
cobrar
o freto que bem lhes po.roeer.
das as liberdades sojam uma realidade praO
SR.
L~!Tl~
E OtT!CtCII. E a concurrcn·
tica. .. '
Cill
1
O Sll. Lmtt•m E 0JTJCIC.t-I.iburdado do moO Slt. MOMWS ll.mRos- Mo;< quo concur·
nopoHo cst1•u.ngeiro.
rouci11,
si V. Ex. é o pt•imeíro u qum•cr nea·
O Sn.. MmtAl!!S BAn.uos- . .. onde o cilln.tlii.o
com a concurrcnch• cstr~tngeira 'I
goso tlo todas as libm·dados e pooso. usar barEstabelecido
o rncnopolio, Jlcar[o os produ·
ft-anco.mente do todas as faculdades de que o ctores dos genercs
a transpot·to.r e os consudotou a natureza.
mitlot•es
dos
genoros
transporttulos, quer di·
(Divcr.vo.'l apal'tc,.; intctrompem o omdor. O
Sr. p1·c.'iidcnte, fa::c;Ulo .voa~· o lymparw 1 rc· zer 11 nação Inteir-a sujeita ao 11!\o frete que
dictar o navio nacional no goso do sou mo·
clama a attonçllo.)
nopolio, livre do toda a concurrcncla•
O Stt. PRESIJ>I~N'l'E-Quom tom a palavru. o Si até aqui o freto ora como 10, no regi·
o Sr•. Senador Moraes Barros.
meu livr·o, uma voz 1111lstada a concurrencla
O Stt. MoRAI<S 61\.!IMB -O ideal po- dos navios estrangeiros esse freto subirá a
litico que eu sonhei, sr. presidente, era o do 20 ou a 30, o Dous sabe a quanto.
uma tórma rle governo em que pwlilSse coi- Oro., pot•gunto : quem <I que pa,"'1 essa M·
locar-se o homem com a libet•Jade exprmsivo. crcssimo 1 São os produc\ot•cs e os consumi<le todll8 as suo.s fuculdades, quer• phyatcaa, dores, isto ó, o povo todo.
quer intelloctuaes: onde coubesse intogral· Portanto, á umo.cxtorr;ii.o, que commotteis,
menta com o direito do todas n.s su"" oxpan· t\ metter violentamente a mão no bolso do
sõas; mas isto na realidade pratica o não só· cada cidarlão bt•azlleiro, para pr•otogcr com
monte nn.s leis e no papel.
esse dinheiro os 11.1'madorc• tios navios. Isto é
Infelizmente, ainrla estamos longo desse direito !Isso é justiça !
)doai, c o que ó mais para lamentar-se que o O Sn. LEITE E ÜlTJCIO.t- O que nilo ó dl·
proprlo legislador republicano da constitumto reito
ó irmos de encontro á disposiçiio consti·
foi o primeiro a cercear uma dessas liberda· tucional.
des que o. propria. monu.rcilin nos ho.via con·
cedido desde 1866 e com cujo goso, e com OSR. MoRAEs ·BARRos- Tomos porventura
cujo oxercicio esta no.çiio cresceu e pr•oiperou, o direito de sacrifto;tr a propriednd" 1la Naporque ora nada menos do que c concurso do cíio Bmzileira. o. pretexto de crear uma ma·
braço e do cnyital estrangeiro, facilitando ns rinha nacional 1
communicu.çocs mari ti mas entre os di vot•sos Sr. presirlonte, vou estabelecer pmtlcnEstados deste enormissimo pniz. O legislador mentc a questão om relação no Estado quo o
entendeu quo podi~ dispenBIIr esse concurso, nobre Senador que me bonr•n com os seus
níio obstante pedir, rog~1·, insblt•, fazcJ• sa· apartes, dignamente rcpre.enta,
cridcios por os.•e mesmo concnt•;u do capital
estro.ngerro para estabelecer sull.S vitts de Alagôns expot•tn nssuco.r G algodi!Q, sabem
commnnicaçiio terrestre; concedendo t\lvores do pórto do Mnceió estes genoros, seguem
o privilegies tis componhhl8 ostrangcit'US pam o porto do Roeirc o dnhi espaibam·se
pa.r!L vh•em constrnlr o serem pt•opt·letaritLs por outros portos do Brazll, indo uma boa
ae suas estradas do ferro.
. p~trte do assucM' para Qporto lle Santos, quo.
Entretanto que, ho,io, porumo. contr•adícçíio ti um gro.ndc f••oguez, níio ·só do Msuc•r de·
Jnoxplicavel o absurda ossos mesmos capitaes, Macoió como do do pcrnambuco.
cstrangeli•os, 'lue tíiofi•aneamente, tíio eficaz· OStt. LKtT>: E ofrtoto.l- Si V. Ex. conheJIICIIte os aiiXlliaro.m nas mesmo.s commu· ceJ>se a exportacíio do AlngôliB n~o dlrm isto.
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BARnos- V. Ex. nega que o csh•angoiros qutzerem

.ti17.Pl'

o commm•cio de

porto do Macei o exporttL nssucnr o n.Jgodü.o ~ cu.botn.gem no Rro.zll,emqunnto corror o seO Stt.LE!Ttrm OtT!CJCA-Nilo vão a Pornam· gundo pl'll.;m do tlous n.nnos, concedido poln.
buco om navios nncionncs ; vüo directn.mento lei de noven~bi•o Uo anno pnssado ; o Govorno
niio tem de dor cxplicoçilo nenhuma sobro
paro. Snnlp'.< o Europa.
1sto, ó um /'u.cto lcgitJmo, pro.tica.do no ro-

O SR. MaMES BAnnos-Poitco importa quo gimcn dessa lei.

sejam nuciurw.es ou estrnngoil'Os os nnvios S. Ex. pm•gnntou mais: si o Governo enquo vila pot•a Santos ; o quo ó exacto ó que tondiu que dcmtro rios termos 1lcssa lei po·

~

desde quo se ostllbc•loça o mono pai ia. osso as<U· dia·se estlbelecer novas linhas do cabotagom
cor para ir do Mnceió a Snntos terá. de pa~nr do no. vios cstran~olros.
um ü•ote ti'io oxhorhitn.nto quo Al:tgôM o Per·
S. Ex. quer conhecer n pensamento rio Go·
nambuco per1leriio a l't•eguozirt de :Santos, que \'ct•no, sem paro. isso tet• direito algum.
dahl cm deuntc po.smt•a a recoher nssucar do
beterraba, vindo da Europa com Jrete muis O Sit. Coititi;A n~ ARAUJO- Pódo oxamiuat•
os u.cto.s.
barato do que o nocional.
O Sn. Cottnf:A DE ARAUJO- E' bom pos· O SR. MoR.\ES B,\nnos- Terú V. Ex. ·a di·
reito de intrometter·se lá no Intimo da consivol.
scionciado Governo, pn.ra. pcwguntar-Ihc qunl
O Stt. MaMES B.\nnos- Niio ó bom passi- ó o seu pensamento" respeito rlessa lei 'I
vo! ; ó rcsulbtdn certo.
Mas, senhores, o domicilio rio cidadão ó in·
Lembro a V. Ex. que o assucar do bater· violo.vcl o n suo. consciencin ltindo. mais ; c
raba salio da Europa, passa pelas fronteiras reclamo para o Governo da Hepublica o dido Pernambuco. o !labia que possuem, essas reito o o respeito '' inviolabilidade da su"
tert•as predilectas para o cultivo da canna o conscicncia.
vão faze1' concurrenciu. ;LO o.ssucn.r bra.zileiro
no Rio chL Prata. Si V. Ex. elevai' o ft•oto do O Governo não tem obrigaçiio do dizer qunl
assucar nacional, o resultado certo õ que se· é o seu ponsnmento intimo.
rão projudica·los os pruductoros de Pernam- o Sn. Cotmf:A nm ARAUJO - O Governo 6
buco o Alagüos, c tOdos os consumlcloi'es dos respoosavel por seus actos. ,
outros Estado•, especialmente o de S. Paulo.
O Sn. MmtAl~S B.umos- Pot·nctos pratic•t·
Eis o resultudu do monopoliu pelo qual dos,
; pm• elles cltame-o o honrado Scn<Lv. Ex.tanto anceio.;
eis o rutUI'O que prepa~•a t:Jor n.sim
conto.s ; mns n1i.o venha inquii•ir qual o
1
Jlllr:t o seu Estn.· o!
pensamento intimo a t•espcito do certas ques·
Infelizmonto,lombro·mocle que esse ominoso tões.
Si elle n:io cumprir alguma disposição do
monopolio estiL n" pi·oprin Constituição da lci,cntão
S.Ex. tem o clit·citoclc chnmal·o
Rcpuulico c, desde que ostil na Constituiçiio, 11. cont~ esim.
censural·o.
Emquanto não o.rtimtJ:tr
nii.o temos outl'o remedia sinii.o n.bn.ixar 11. CU.· um neto irl'egui:~r. uma
rio lei
bcça iL loi dus lois; e. quando rur tempo, em pr~tlcadrL pelo Governo.contru.venção
S.
E:c.
nüo
tem o
5 de novembro tle 1800, enti•nt•emos nesse direito de indagar o que ello medita, qual
a
duro, absurdo, in/'usto e n.nti-economico re- jrlóu. l'eSOI'Vada que pot• acaso tenha., porque
gímen do monopo io nacioun.l.
isto é Jlenefrar no recesso da consciencia, e
Ainda. tenho esta esperança: que tnl seri\ o ~ia
'nviolavel ó a do Governo como a de
clo.moi·, a queixo que se ho. de levantar qualquer
cidad1io.
de torlos os pontos do Bro.zllcontrasemclbante
0
Stt.
ANTONIO
B.\EN,\ - 0 pensamento do
monopolio, que nos veremos obrigados quanto
Govot•no
"·
respeito
da lei de cabotagem
antes a revogar esta desastrada disposição
Mhrr·so consignado no relataria do Ministerio
da Conatltuiçã.o.
O Sn. LEITE E OtTICICA - A h ! Isto cn tão d~ Fazenda deste· anno, pag. 120.
o SR. MonAEs BAtmos - O pensamento do
· SCI'Íl. legal.
O Sn. MonAES B,mnos-Si o Congresso niio Governo est1í claro, ó o mesmo qué exprimo
tiver a sabedoria de pt•orogar o prazo por a lei por sua l~ttra ; olla tom, como todo o
miLlB dons annos, IL 5 de novembro rl.c 1806 cidndiío, o direito do mnnlfostal-o, quando
entrara o monopollo por torlos os port"' do entenda conveulonte, o conhecel·o bll8tarci l'O·
Brazll ; ó uma lei, havemos do obsorval·n, correr ao relatorio.
havemos de cumprll-a. Entrlo, ouviremos o Creio, Sr. presidente, lmvor demonstrado
clamor que se ha de levantar no Brll?.il in- do modo o mais clnro e intuitivo passivo!
teiro, sacrllloodo todo em benotlclo exclusivo (porque nem a argumontnçrio ó nccessnrili e
podia mo contontar em lüt• a lei), n hnproco·
do uma classe mini.ma.
,
Pot• Isso. vê-se que o requeJ•imonto do bon- doncia do requerimento do honrado Senador,
mdo Sonntlor não tem riiZiio alguma de ser. tiio manifesta ó n sua som t•aziio o seu dcs·
Pódem multo legalmente vir quantos navios acerto.
Stuu.tlo Y, V
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Por lsso,sento-mo, presumindo ter domon· conseguir reparar a mnchlna do defesa na·
strado que o requerimento nilo póde, por clona!.
mo.is que mereça o sou autor, merecer as (Esgotada a hora do expediente o orador
honras de ser approvaclo pelo Senado. (llluito podo proroga('ão, gue lhe é concedida.)
Continún defendendo o sou ro~uerimonto
bom.)
o diz em conclusão que a navagação nacional
O liir. Leite e Oltielen lamenta do cabotagem sobrecarregada de onus que a
que o nobre Senador por S. Paulo se insut~a Impossibilitam de competir com o estrangeiro
contra o que chama o monopolio dos Brazi· tera o golpe ele morte si, cm vez de acudir ao
loiros em relação ii navegação de cabotagem sou appello o Governo proteger as poderosas
pretendendo, entretanto, Implantar no pniz companhias dos que ja nos nvassalam e com·
o monopolio exclusivo dos estrangeiros, nnni· mareiam pela cstental)lio da fo~a e da for·
quilando a marinha moreno te nacional, sub- tuna.
l!ntenrle, como brazilclro, que esse protecmettendo·n á sua força, ao seu dinheiro.
Nilo comprehendo como, em pleno Con- cionismo é anti-:eatrlotlço.
gresso, um representante do Brazll pretere os · Fica a discussao adiada pela hora, e com !L
Interesses dos seus patrícios om favor do palavra, o Sr. Corrêa do Araujo.
estrangeiro que avMsalla o palz.
Refere-se ao que estabeleceu a Constituição
ORDEM DO DIA .
. relativamente á navegação de cabotagem,
•
dizendo que as companhias que exercitavam
a cabotagem absolutamente não 1lzeram caso Votação, cm 3• discussão da proposição da
do preceito e agora, sabendo as opiniões Gamara dos Deputados n. 30, rle 1895, que
emittldas pelos representantes da Naçii:o mais autorlsa o Poder Executivo a abrir, no exerindi1ferentes se hao de tot•nar, de hora em cicio corrente, o credito supplementnr de
diante.
sete mil novecento~ e cinco contos quatro·
A companhia a que so referio - Norte centos e dez mil e quinhentos e sessenta e
Bremen -tem séde no estrangeiro e esque- cinco róis (7.005:410$565) para occorrer áo
cendo ou fingindo Ignorar as leis do palz despezas com diversas rubricaS do Mlnisterio
lançou aos mares brasileiros quatt•o navios da Guerra.
para o commorcio ao longo do llttoral da E' approvada e, sendo adoptada, vae ser
. .
Republica, em detrimento de emprezas naoio· submettlda a sancção presidencial.
naes protegidas pela Constttuicilo.
Continua. em 2• discussão, com o substituRefere-se ó. palavra do ministro italiano tivo otrerecido pela Commlsslio dê Justiça é
que garantlo ao seu Governo que a lei sobre LeA"islaçito, o projecto do Senado·, n. 15,"de
a ~ave~ção seria revogada o que prova, {1. 1895,que manda entrar novamente em vigor,
evtdenctn, que os estrangeiros caso algum com as alternções que aponta, o decreto
:thzem das leis e preceitos da Republica.
n. 2.827 de 15 de março de 1879.
'
Falla-se da decndencia em que se acham os '
armadores nacionaes, infelizmente é a vet•· O liir. Leite e Oltlctoa diz quo é
dado e, essa decadencla irá do mais a mais sua e do honrado Senador por S. Paulo a
com esse proteccionismo com quo se pretende sessilo do dia. · ' ·
'
·"
lb.vorecer os estrangeiros.
A primeira parte foi tomad~ pela discusTempos houve, todavia, do prosperidade no síio do seu requerimento, que o nobre Senapaiz quando o nacional tinha a protecção dor por S. Paulo Impugnou ; e a segunda
do Governo-dos estaleiros onde n tl'abalbo parte vae sar prcencb1da pelo ProJecto, que
era Incessante calliam ao mar navios, não só s. Ex. apresentou, o o orador Impugna. ··
de commerclo como de guerra, baTia uma O projecto faz reviver uma lei da monnr·
maruja pratica e o commerclo dilatava-se chia, que a Republica repudiou como retrosem que houvesse necessidade de que o ea- grada e absurda.
· ·
·· '
trangelro conhecesse todos os nossos portos, O decreto rle 15 de marco de 1879, que o
Interferindo, por assim dizer, na Intima do honrado Senador por S. Paulo quer ver ~m
pelz.
execução com modificações, que não lhe ai·
E agora que se constróe 1 os estaleiros estilo toram a essencla · foi' revogado pelo decreiQ
em silencio e, um navio que em um delles n. 213 de 22 de fevereiro de 1890.
levou nonos a construir-se, j4 velho ftuctuou · A lo! reTogada fazia revigorar disDOBiçõee
sendo armado o preparado para exercitar-se obsoletas e lnaoceltavels no dia de boje; e ·
pelos revoltosos que dolle se apossat'ltm e, si silo essas disposições que o projecto quer
um navio carece do um concerto iL fulta de fuzor reviver, creando servos da gleba em
pessoal entendido nopalz ó o Governo forçado substituicilo'lla antiga escravidão.
a ontrego.l-o ao estrangeiro :thzendo cmpres- O orador lô o liv •. 4', tlt. 29 das .Ords. ·
~o nos po.izes que m.o.is o túfrontam para. do Reln,o, que trata do criado, que vive com

,r
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o sonhor a bom fuzot·, e como se lhe pagn.r~
o serviço ; IIi os tltll. 30, 31 o 33 que tratam
do pagamonto e do modo de proval·o ; e
mostra que taes disposições estüo repudiadas
pela civilisnQli.o, pelo cansemo dos povos e
n.ttl mesmo por Portugal, extl·nnhando por
Isso que o projecto procure revlgoral·as n.c·
tualmento.
Rotcre·se o orador no art. 4." do projecto
primitivo, que considerllVIl. O locn.tar10 SUffi•
cientemente garantido, quando contractava
com o locador, pessoa Jnfel'ior e mais fraco.
do que elle; e impugno. o Rubstitutlvo da
Commissüo, que trntn de gn.rantit· mais o Jocn.tarlo, abandonando o locador, que nem
mais tem por si a cscrlptura publico., como
provo., que ~cn.vn. registrado. em seu favor.
Por estar adiantuda a hora, o orador limi·
ta·se a cstn.s primeims objecções no projecto,
deixando tempo ao honrado Senador por
S. Paulo paro as •uas explic:u;ücs, que serão
ouvidas com muita satlslllção.
O Sr. 1\lor·neM Dnr•r•oM-Sr. pre·
sidente, eu estimaria multo ~ue o. sessão de
hoje nii.o fosse nossn, do honrado senador pelo.
. Alagúas o minha, como disse S. Ex. ; preferia
que, em vez do Senado ter o desprazer de
de ouvir-me, lasse ouvido um dos honrados
membros rla Comrnissüo ,l~:~ Legislação. que·
adoptou o meu projecto, fuzendo·o seu, cobrin·
do·o com a autoridade . de Ires rlistinctos
jurisconsnltos, que aão verdadeiros ornamentos desta casa; mas, uma vez que ne·
nlmm dos honrados membros da commisS!10
se acha presente, nilo tem o Senado outro
remetlio si não pnssnr pelodcsprazer de ouvir·
me. (Ntto apoiados,)
O nobre Senador pelas Alngoas começou
dirigindo-me uma censura. Sim, _..di8so que
eu hn pouco ncabn.vo. de pugnar por uma elas
liberdades sociaes abolida pelo regimcn republicano (reteria·se á liberdade da cabotagem,
que acabava de ser su'stcntnda pelo orador),
entretanto que com este projecto pretendia
revigomr medidas •lespotica.s estnbclocidas
nas leis do imiJerio, e que toi um dos primei·
ros cuidados do regimen republicano sob o
governo provisorio revogar, varrendo·llll por
um decreto da nossa Jegislaçiio,
Sinto dizer que o honrado ·sanador veiu
mal preparado para a dlseusaão. O honrado
Senador, na leitum que fez do projecto, nilo
a fez com a ncccssarla attencão ; eu quoria
usar das palavras -que veio cn.lumnlnr o
projecto-, mw tenho receio quo tome a
palavra iL mil parte.
O SR. LEtT' t~ OtTICtOA-Niio, senhor.
0 Si<: MOIUES BARROs-Mas sempre dirol
quo S. Ex. não conheco o projocto, e quo por
isso lho a.ttribuo muitas culpllS, que não tom
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o quo S. Ex. seria o primeiro a verificar sua
lnnoconcin do tudo ~unnto lhe imputou, si
sun lelturn tivea'o sido nttenta.
O Sa. LEITE E OITIOIOA-Vejamos Isso: llcn.·
roi satisfeito si V, Ex. me convcncor.
O SR. MORAES R.1.1mos-Bosta ler o projecto
e 6 o que passo n fazer. Diz o nrt, i" (lB):
« Sorão por esta lei :
§ 1." A locaQ11o dos sorviços appllcados ii
agricultura.
§ 2." As ompreitadas o trabalhos concornmltcs a obr11:1 e fltbricn.s respectivas a agrl·
cultura., que seriio rognladas pelo codlgo do
commercio, quando for omissa o. presente
lei. »
Diz'o n.rt. 2u (l~),.
·< As domai> locn.çõcs •le serviços continua·

l'Üo a regulo.r·se pola Ordenação, livro 4(),
títulos 20 a 35, o a.rts, 220 e seguintes do
Codigo do Commercio.
As demais que não aquellas qUe tcem por
objecto serviços agrlcol08. •
0 SR, LEITE IC ÜITICICA-ADnde !IS demais, Si
csln lei só se n.ppllca aos serviços ngricolas f
O SR. MDRAES BARROs-Senhores, eu estou
lendo o projecto que V. Ex. niio leu, por isso
V. Ex. oxtranha quo eu acho no projecto
aquillo que V. Ex. não viu. Faça o fltvor de
me acompanhar no. leitura do art. 2'. (LB outra
vc.: o art. 2" .)

Pois, senhores, o projocto dispüe exclusiva·
monto sobra locação do serviços ngrlcolas;
qunnto i1s locações outra<, todas que não se
rcfot•em ú. agricultura, qua.es sii.o as que r&ferom ao sor·viço domC8tico e as quo teem ca·
meter commorcial, essn.s, diz o projecto, con·
tinuam a ser reguladas pelo. respectiva leJ!islu.,;iio -que ó IL das Ordonanças o o Codigo
CommeJ·ciat.

0 S,R. LEITE E01TIOICA-C~mo, quae~ são as
dema1s 1 Ascommm•ciaes estiio rcguladiiS.pelo
Codigo do Commorcio; o projecto só tt'll.tn. da
agricultura.
0 SR,'MoaAES BARROS- E'is\Q.que diz O
art. 2' do projocto; quando a leitura feita
por mim não sirva, tooha V. Ex. a bondade
de le1•.
0 SR. LEITE E 01TICJOA-Porguoto a V.Ex.
quacs são as outras locn.ções '!
0 SR, MORAES BARROS-AS outras que niio
s5o agrlcola.s -as do serviço domestico c ns
..,' .'·
commerclnes.
0 Slt. LEITE U OITIOIOA-Não:podom ser de-..
cretadas pelo Congresso Nacional o serviço dos
criados c outros são Msumptos municipaos:
O SR. CoRRilA DE AttAuJo..,.Mn.B'niio süo lo·
co.çõescivis1
:1 · 1 1
·"
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O SJt. LroJTE E ÜITtcto.~-Siío, dotorminndus Ordcna~õos do Reino, pnreco que tudo unicamente cm vista tllzer vir o Sonndo, som propeln leis municipncs.
volr.o
algum para a dlscussiio.
O Stt. Comu::A m1 AMu.w- Nilo sol nonde
outra injustiça quo S. Ex. foz no proV. Ex. vno busc!\I'compot.encin pnmnttribuir
foi dizer que ficnva o Joondor ...
ú camarn. rnun icipnl o di rol to do legislar sobre jecto
Eu
prctlro clmmn.l-os r.olono o patrüo, que
estes nssumptos.
são cxprmsücs mais clo.ras\ nindu. que nüo
O Sn. Lmm 1~ 011'JCJCA -Süo negocias pe- tcuhnicus, em voz do locndor o locatorio,
culin,res nos ostndos o tis municlp!1Udatlcs.
mais sujoit.us IL enganos: tanto ma.is que na.
O Slt. Ji!or:AJo:s JIAHI:Os-Qtmndo VV. Exs. llugu,,gem vulgar colono signiflca Cl:lpocia.lmento o loa:Ldor (le serviços o.gricoln.s.
term inn.rcm, con tinunrci.
,
S. gx, censurou o prcúecto de suJeitar o
o, Sit. LI~ITE E OtTIC!C.\-Pt\de contmunr. colono" ser•·o ng1·csto, o quo é urnn JnjustiçCL
O Sn. ~lO!tAI·t• BAitiiOs -0 proJocto dispõe quo bt•adn nos ecos. S Ex. disso quo o prounicamente sobro n locnçiio do •orviços ngrl- jecto foi foi to por quom mlo tinba a menor
colas ; toda n locaçiio, quo mio f~r de serviço idón do serviço agrícola.
ngrjcolo., con~inun,rá a sor· r~:;uludiL 'Peln.lc:;l~- osn.. LEITE 1, 011'JCICA-Eu disso que o prolnç;;o rospecttva, o o <JUe chz o at•t. :!'.
jecto foi feito por quem nrro tinha conheciO Sn. -LAP~n- E' uma retbl'ma ncccssarin. monto do serviço agricoln, •ou por quem
O Sn.. Mon,\ES B.mnos-E' 11m artigo mc- o conhecia de mais o fazia um projecto
r•n.mento explicativo ou (loutrino.rio, nii.o con· para si.
t6m d~:;posição obrigatorin.; c C!'iSC nt•tlgo niio O Sn. Mon.\ES BAnnos -E' sophisma do
é do meu pro,jccto, mns. sim d" lei de 15 de advogn.rlo.
marco de 1879, n qual u obru de um grande o projecto foi elnboràdo por mim, que
jurisconsulto - <> consclheir•o Lrtfnyotte Ro- tenho n. honra de ser agricultor ha mais do
drig-ues Pereira, que pe~!O licença ncstn. üpoca 30 annos e lidando sempre com colonos.
de intolcrunciu. para dizm· que, si niio ó o pri· Julguei-mo, naturalmente sem razão, babimeir•o, ú um dos Jll'imoiros jurisconsultos do litudo n tllwr na lei de lSiO as modiflcações
Btnzii.
convenientes, ntln.ptn.ndo-o. a.o nuYo regimen
politico e nos nossos usos c costumes ngt•ico..
0 Sn. CATUNDA-Apoiudo.
ln$, c essas modlllcações mereceJ•nm a. honra
O SB.. Mon.\T~s B,\,HI:os-Entendo S. Ex.quo ele ser approvadas pela Commlssão de Legisessas locações do serviços ornm reguladas pola Jaçiio e Justiça.
Ordeoução do Reino e pelo Codigo do Com· Quanto n essa nccusação de reduzir o
Jn()l'CiO O ontf'to deu JIO Rl't. 2 estl1 C:Xplica- colono o. servo da Gleba, ó uma gro.nde lnju•·
t;ií.O, n qual eucorra u vm·dadoh•n. ,1outrina de tiçn, que só podia commettcr quem nü.o Jeu o
ditei to cm necoit!li-a o conserva.!·n. no lll'oje- projecto.
cto-o que, pot• cet·to, não fill'h:Lm si onten- Hojo quem ost~ cm pelar posição é Justa·
dcssom(] uo o. doutrina. er11 ort·onen..
monte o p trão, quo ouve a tUocrip\'ÍiO do
·O proJecto só regula as locnç,õos ngricolns ; calono. 1·
as que não srw o.gricolos continuam a se1• Temos oxtrnordinnria falta de brnço, não
regidas pelas rcspectivaslegislaçúcs. pelas leis só pnro. o. lavour,, como para o serviço doquo lltos 'torem applicaveis. Nem nos im· mestico, nos é que temos precisiio delles, e
~rttl. agorn. sn.ber qu11es ~r~o essa~ leis.
levado~ por esta noce>sidacle, vimo-nos for·
O Sn. LAPton diL um aparte.
çndos a ndenntar·lhes dinheiros tnnto para a
O Sn. MottAE< BArtnos-V. Ex. não tem lavoura como para o serviço domostieo,
razão, po1•que n. ot•denação do t•eino a.indo. sabew'o de anto·miio que nenhuma ~arantla
pnm nós porque o colono recebeu dinheiro
está em vigol', E' verdrvlo que Jú existem dls· ehnno.
dia seguinte, som dar sntistitcílo, vao-se
posições n!Jsoluto< inapplicavels ~ civlllsnc;õ.o
moderna., mas Uvor4!ttde tambom quo lá. ex .. embora, som outra responsabilidade a niio
tlcaJ' sujeito ii acçiio summlli'Ía, puraütc_m disp?sic;cio~ salutares que nlndtt hoje ser.
monto
civil', paro a cobranc;a cln divida.
estao em v1goz•.
'../ EntrottLnto, ningucm faz quostilo por leso, 0 Sn. LEITE E Ü!TIC!CA-E Oprojecto evita
nüo vamos discutir qunl ó n. dispoeições que isto 1
·
estll. em vigm•; O descabida o. discussão, o O Sn. MonAEs BAtmos- Niio evita, nem
l!'ran,!e Jr.t•Jsconsulto quo foz a lei de IH79, u attosta, porque é Jmpossi vol evitar.
~ongresso quo·o n.pprov-ou o o governo que o
o Sn. LEJl!l: E OtTIOICA- Entlio por que I
ao.ncciouon entenderam que es:?u.s disposições
1\as o1•dens et.~tuvnm u.lndn om vigo1·. Pol'O Sn. MonAE' BAmtos- V Ex. sabe que
tJJ.nto/Y!tEx) p~c·Uo~gqo o tempo e trabalho niuguom vao propor uma acçiio r.Jvll n quem.
IJUO tovo em le~ ~·disposições absolutas das nada mnls possuealóm de seus braços.
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Portonto, quem esti• cm condições supcr!o.
O.SR. Mnr.AP.< R.\lutOS- Por'll10 ó que o
res ó o potri!o.
colono niío l1n de propor ncçuo oxocutivt•
S. Ex. procur~t garantlos para o dinheiro contro. sou pn.trão ?
do po.tri1o nüo a encontt•a.rá Ronii.o na prisiio
O S1t. LEITI~ E OmcJC,\- Porque islo niío
do colono, 11quelle est{l hoje inteiramente ó natut•al entt•e nós.
dondernnado pelas leis civis.
O Sg, :\In1t.\ES Rumos- V. Ex o.gorn. ef:t.á
O·SR. LIUTE I~ O!TJOICA- SI o projecto nüo fllZendo uma in,in..;tic;n. no nosso pn.iz. Nüo
somos tiío bnrlmros ,'l.,'lslm ; vivemos em um
vae garantir o patriio ó inut\l.
O SR. MORAI" R.1nnos- Si V. Ex tivesse poiz civllisndo onde o pohre tem o mesmo
lido o projecto, te1•ia vlst.o o seguinte (/D): direito que o rico, onrlo tem o direito de re.
corroi' a justic;n. cont.rn. o rico .
«..~ 7' Rupprim~tm·se os arts. 60, 70, 71, 72,
Stt, LEITE E O!TICIC.\ - Mas quando
73, 74, 75, 70, e 77 ( os quncs todos contem V.OEx.
verú. um trnbnlhoilor de eoxnda chn·
materla penal).»
mn.t•a juizo um homem como V. Ex, por ex.
Toda n. disposiÇJ1o pcnnl q110 havia na lei. emplo, scnn•ior da republica.,
de 1879 foi supprim1da ; hoje o contracto é O SR. L,u•1::tt- r. porque não 1
puramente civil, sem pena alguma vem no
O Sn.. Mn!lAI~~ BA.nno~-Pm•venturlL um
menos a pena de multa.
8enndor
1lo. l'opubticn. f'Stá. ncimo. das leis, nü.o
O SR. LAP!lR-E' puramente moml.
pu·le ser cl111mndo iL justiça !
0 SR, MORAES BAI\ROS- Si V. Ex. tiveRSe
Sn.. LJ·;ITE g OtTrctc.\- Nfio estó. ncimo.
ouvido o pequeno discnrso, com que fundo- dMOlois,
mn.s estú. ncimn. rins conveniencins.
mentol o projecto, veriiL que estamos de
O Sn, MoR,\ES B.umos- O colono, o pobro
neeordo.
póde no nosso pniz recorrer ú. n.rltninistrn.Este projecto não o inteiramcnto inutil, oií.o
dn ,iustiçn., no nos~o po.iz onrlo a. justiço.
porque si o colono abandonar o sorvico. som ó nccossivel
para todos..
'
pagar a dl 1•ida, tendo recursos pccuniaJ•ios ou
O SR. LAPJ::R-Apoiodo.
em especios, o pat1•iío propOI··lhe-h~t a acçüo
civil poro ser embolsado.
O Sr.. LEITE r. O!TICIC.I- Mns como !
0 SR, MORAES BARRO<,, ,onde rt SU!l. ndmiO SR. LEI1!E E 0I1'1CICA-Pam isso nilo prenistru.çÜO Amnis ou menus reg-ulm·. O rico
cisava de lei.
patrão podo ser rhamndo a juizo pelo vobre
o SR. ;ronAES BARnos - Mns aqui n di- colono
pagamento dnquillo que lhe es.
vida ·• proveniente 1le loca.QITo de serviço e tiver a para
devm·
.
. nós niio temos lei n.Igumn. regulando eRRO conO Sn. LJ·:Il'F. E ÜITICIC.\ dti outro aparte.
tracto, o qunl n~o tem entre nôs existencia
jurldiea, sendo portanto lndlspensnvel lei
O Srt. MORAEH R~\nnos-Já. w~ V, Ex que,
que lh'a <lô, e fuça nascer n ncçüo corrcspon. em vez <lo colono tlt•nJ' reduzido a servo ria
globn, elle tem de facto uma posi~o mnitn
dente.
O Sn. LEITE E O!TJCIC.\- Seja proveniente superior o. seu pn.tl'iío, porque está, não Uirei no direito, mas tem a possibilidn<le de
do que for a divida.
·
lorgnr o p<ttrão, nb,ndonnr seu seJ•vi~o sem
O SR. MORA E< BARROS - O projrct.o diz pngaJ•·lhe o que estiver devendo .•.
mais quo esta nccilo ser~ summaJ•in dando no
O S1t, LEITE J~OITICICA-De sorte que n lei c
autm• como gornntia unlca o dirsito ao em- contro
o pntriío.
bargc assecuratorio.
O SR. MoltAJ~s R\nnos-, .• no pnsso que o
Ao passo que n acçiio <lo patrão contrn. o p>LLrüo
ni\o pt•oporil ncc"o clvcl contra o cocolono e sumn.aria pelo pro,icct~. " ncçiio do lono, quo
niio possuo bens, que garantam o
colono contra o pntrno ó exocutlvn, come· pagamento.
çando <lesde logo poln ponhorn, mesm~ antes
O Srt. LAPI::n-A lei só vem impedir onbnso
da sen tonça.
da locomoçi\o, que ó vicio invctermlo no nosso
O SR. LEITE E OITICJC.I- !si" o um limco trabnlho; mais nruln.
clrmao,-1, um pt'esento funesto, Pois um colo0 Sit. MOMES BARROS-O honrado sonndor
no vne propor n,cçiin executiva contra o pn·
pOI' Ala~<·" leu 11 disposição dn. ordonnçiio
tJ•iio, contra o prop••ietarlo 1
sobre" provtt que f.~r. a docllll'll~iio do patri\o
O S!t. MoMN< RAnRos- E porquo niio 1 em rr:lnçiío no crlo.rlo, no toc,Hior do so1·viço
V. Ex fl•z "'te juizn da. ndministrn~üo da t!omestico. disposiç[l) que fl•z uitrnrença entro
justiça em nosso pn!z1
o pnt1•ão nobre" o piebou; o,nntut•.•Imento,no
O SR. LAPJ~n- ll todos oR rllos estamos <lese,io de commettor lnjustlçlls, como fez em
todo o sou discurso, npplleou Isto no projecto.
vendo Isto,
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. Tambem foi fulta ele leltu!'ll,
gurna, porque a caderneta ó o titulo que o
OSR. CoRRi:A. DE Atu.UJO-A distincçiio en- colono tem contra o seu patrão.
tre nobres e plebeus está rovogarln desde a Elia deve est~t· 0111 poder 1lo colono ; mas,
constitulciio do lmperlo.
·
como so 1hz ordln11rh•mente na.< ntzendn.s;
O SR. MonAES BARRos-Si V. Ex. tivesse paro niio estnJ• o colono Jovando·a o trazendo.
a, sompi'O que p1·coisn. rocob(Jf ulgumn. cousa,
lido o pt•ojecto...
·
deixa·a UIL estant•• do patriio em quem confia.
OSn. L~ITII: 11: OJTIOIOA-Si V. Ex, quer a
prova de que o li, dir·lhe-lJe! alguns nt•l!gos Isto, porém, ó por vontade delle; si não
conaar no po.trilo ou em seu J1dministro.dor,
de cór.
leva-a comslgo.
0 Sn. MORAES BARROS-.. , h~tvin de ver
que o caso está. perfeitamente providenciado OSR. LAPÉtt-E' uma qucstiio de confianno projecto, a fuvor do colono, que ftca per- ça .
feltàmente ga!'llntido contra o sou patrão,
o SR. MottA>Js BAttnos-v. Ex. usou até
O projecto enten•lou garantir perfeita.mente rlestc argumento: que o cplono niio tinha '
a exaccão das conta.s entro patrão e colono onde guat,lar· a sua co.dorneta.
estn belecendo uma csclipturaç,io dupla, em O Sn. Lt.rí:a..,.E' que V.Ex. não sabe que
um livro da fu7.enda do patrão e em uma ca· ha colonos capitalistas.
derneta do colono.
Esta escripturaçiio dupla, fei~L no livro e O Sn.. MOitAES DArmos- lia colonos que
em seguida na caderneta, ó o documento do passuom 20 ou :10:000$, que moram em casas
colono, escripto por quem faz a osorlptumciio b"m mobilladas, com sua mulher o seus
da fuzenda.
·
filhos.
Isto está. providenciado no art. 18 do pro· 0 Sn. LEITE E 0111CICA- Porgunto si estes
jecto, o qual diz o seguinte (18):
consti tuom a maioria o mo parece que as
« O locatario ó obrigado· a ter um livro de leis niio silo foitns para JtS excepções,
conta corrente com os locndoJ•es do mesmo O SR. MottAJ(s BAR nos - Guardar uma
pre•lio rustico c a fornecer a anda um destes caderneta, pequeno Jlvro, em um quarto,
niio ó ditllculd:.de que nos inhiba de estauma cnderneta.
belecer
§I" Do livro e das cadernetas devem constar acertada.uma disposicúo legislativa muito
chrornologica o successivamente os artigos
de credl,o e debito, Iancados naquello o em 0 Sn, LEITE E 0ITIC!CA - Para O patrilo !
Foi por isto que " immlgracilo docrosceu,logo
seguida nestas.
que
foi vubllcado este decreto.
§ 2• O governo de\ermina!'à em regula·
mento um•• fórmasimples eu força probatorla 0 SR. MORAES BARROS-Esta escripturiiÇiio
da escrlptura~iio do livro e das caderneta.s.) dupla foi mais uin" considot'IIQiio, porque o
proJecto dispensou u escrlpturo publlca pBS·
O SR. LEtTm E 0ITtOJc.>. dic um aparte.
sada pelo esct•lviio do paz, contentando·se
0 Sn., )IORAES BARrtOS - V, Ex. não ó Ja. com simples escripto particular assignado
vro.dor, si fosse havia de s~tber, • ,
pelas partes contractantes perante duas tes·
O Sn. LEITE 11 0JTJCICA - Eu niío sou Ja.. temunhns ; e ainda mais, dispensou todo e
qualquer. escripto, po1• ser rlosnoccssario, c
vrador!
C.itnbeicccu
uma loouçiio puramente verbal,
O Sn.. MoRAES BAtmos - Polo menos, pr;•- porque nas fllZenrlns
a rCI(ra ó uma só para
tico nilo à; si V. Ex. o fosse, sabOJ·ia que todos os colonos, e nilo ha necessidade do
essa obrigAÇão ela Cllderneta, antes do ser lei
Já existe praticamente em torlus 11.'! fuzendas : cor.tracto escripto.
pelo menos em S. Paulo.
' ' O SR. Co!U\~A um AILAUJo- Como actualmente se fa~.
OSn.. L~ITE 11 OirtoiCA - Nilo diga todus.
0 Stt. l\!ORAEs BARROS- Em S. Paulo• 0 SR, LEITE E 0ITIOJOA dá um apat•le.
pelo menos. niio sei de uma que nilo tenha. O Sn. MotWJ:s BARRos- Si V. Ex. tivesse
oscripturAÇiio. E' qua•l geral nas fazendas mais conl1ecimento da noss111avoura oaberia
a escrlpturaçiio no livro e na caderneta. ' que nlnguem lavra contractos, ljue na lavouO SR. L•rJi:R-E' 0 unlco modo de regular ra niio exloitem estes contractos escrlt•tos.
as relações pecuniarl118 ont!•e o patrão e 0 O SR, LEITE E OITICIOA-;- Declaro a v, Ex.
opci•ario.
quo sou lavt•ador.
.
O sa. Mon.AES BAnrtos-Do sol'to que por _o Sn. MonAES BAJmos ..;... Porém V. Ex.
~ssa cadcrncttL ns cnntns se fazem muito no.- nuo tmcta om ]lossou. do sun. l~tvourn.
.
luralmonto, som duvllla, som oontcstaçü.o al- O Stt. LEITE E OJTICIOA dá outra upu.t·to.
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O Sn. MOJ!AE!I BA.Rnos- Deixe-mo Mno.r

Os colons no Estado <lo Rio do .Tanoiro tra-

lmmlgraçã.o em s. Pnulo, o patrão oxplico.lhe quo.l o reglmen da. to.zenda, que é o mes·
mo para todos os colonos, e o colono 011 deli·
bera accelto.r e se estaboce na colonlo., sabendo a lei em que vae viver, ou, so osta não
J11e agrada. vae-se embora.
SI elle accelta, c fica, é obrigado a prestar
serviços por um anuo agrario, só por um
anno ngrarlo; auno este gue termina ou no
11m do. colheita do caril ou no 11m do. safra
do assucar. Si, no 11m desta anno está deven·
do ao patrão, é justo que contlnúe a trabn·
!bar até pagar a divida.. Nilo pórle lu•vcr lei
mais liberal.
O Sn. LBITE E OIT!ClCA. dá outro npo.rte.
0 Sn, 'MORAES BARROS - Sim; ai elle tem
dinheiro.
0 Sn; LEITB B O!T!C!OÀ.-Oh I 00 ti:a.balbado·
res de enxada sabom muito 1!isto.
OSa. MonAEB BARROs - No IIm do anno
agrn.rlo, si o colono tem dinheiro, pagu. o que
deve eretira-se; si níio tem, naturalmento ó
justo, e rasouvel que cailtlnúe a trabalhar
ate pagar.
Esta foi uma !IIUI razões por que o Jlrojecto
dispensou a eseriptura. publica: E ainda mais
outro.; no regimen d" lei del870, em que
havia prisão para o colono que abmdonava o
servl~o havia. necessidade de uma base firma
e solida em que o jui~ pudesse basear o man·
dato de prlsíio; mas no reglmen brando e 11·
bera! do projecto, cm que tal prisão nilo oxls·
te, níio ha a menor neoessidade da escripturo.
publica.
Por Isso multo aoertadamente o projecto
dlspenscu o. escrlptura )lUblica-formalidade
lnutll, diftlcll o dispendiosa.
. Ho.. um" disposição do projecto nova, muito
salutar a favor dos colonos.
Tenho visto Ilquldn.çiio de fortunas de
fo.zendelros em que o colono Oca sujeito a
ro.telo,. em pó de lgno.lda.de com as outros
credores.
·
lsto.é umo. IÍijustlça. O ccilono, que por
seu trabalho concorre para nugmentar a
fortuna do patrã.o, po.ro. produzir a colheita
deve ter um direito preferencial sobre o produeto deato. colheita., para pagar-se Integralmente, de preforencla aos outros credores.
0 SR, LErrll E OITIOICA. - Niio precisa lei.
Isto é soldado. que tem preferencfa sobre as
outrllS dlvldo.s.
OSa. MoRAES BARRos -Nilo ó soldada,
nii.o senhor, são serviços prestados ardina·
rlamente por lmpreitada.

do direito dos colonos.
0 SR. LEITE E 0IT!CICA.- Jó. existe esta
disposição. O pagamento do serviços é pro!e·
renclal, Isto 6 da nossa legislação.
O SR. LA.PER - Ha serviços da lavoura
que nito estão sujeitas a osta lei.
0 Sn. LEITE E 0ITICICA.- Todos estão BU•
jeitosa ello..
0 Sn . .MoRAES BARROS - Declaro que ignoro semelhante lei.
Níio conheço lei que dli ao trabalhador
direito de proreroncta po.ra ser pago pelo
producto da colbelta po.ra a. qual concorrem
com seu trabalho, e o honrado Senador nã.o ó
capaz do cital·u,
S.Ex. disse que, desde ~ue o.proJecto deixo.
o jlatríio sem garantia, é mutil. Ja tive occa·
si ao. de mo.nlrestar-mo o. este respeito, de
dizer que a utiltda.de do projecto Jli!.o está
nossa garantia, porque emquanto no Bro.zll
tivermos til.lta de braços e creio levaremos
seculos utó termos sob•·o. doiles, os patrões
vlvoríio i• discrlçíio dos locadores, nii.o é pos·
sivol garantia alguma.
.
A grande lmportancia do projécto, sua im·
portanoio. capital, está nos seus artigo• 63 e
64, que obrigam (lBJ:

balham por parcerias; om S. Paulo por emo one costuma acontecer a oste respeito.
Vem o colono il. fllzenda, oxponto.neamonte, preitadas. Portanto, isto o uma disposição
ou porque o patrão vae procural·o ó. cn8o. do mteiramente nova, multo salutar o protocto-

't

'

J'n.

..:Aguelles que directa ou. indirectamente
sedu:írem ou allíciarem para o seu seniço,

qualquer gue seja, indivíduos

obrigados a

o1drem por contracto, \lerba~ ou escriptO, da
locaçao de ser"iços,prasta-ceis n.o mesmo estado,
pagarao ao locatario, aldm das despe::a:1 e cu~
tns, a que tiver dado causa, O dobro do ~e· ··à
locador lfw estiver a dever, e n.ao serl!o ãdmit..
tidos a allogar qualquer defesa ames de cau ..
cionar o jui::o,»
_
·

Isto po.r~ o que seduz ou allicla o colono,
pago. o dobro. Qu~nto a aquol!e, que almples·
monte consente ou acceito. em seu serviço
colono alheio, esse, como menos criminoso,
fica obrigado a pagar unicamente a divida;
sem accrosclmo algum, e mo.ls ns custas e
despezo.s.
E' o que diilpoem os o.rts. 63 e 64 do projecto.
Esta nesses dous artigos a lmportancla. Cll·
pita! do projecto: é para evitar o eriormê
abuso que se dó. entre os !ozendelros, em que
um é que tem o trabalho de agenciar colonos;
de vir ~ ilha das Flores, ó. estação de Pinhel·
ros, ou 1!. CIISa de lmmlgraçiio em S. Paulo
contractar colonos, !ovar 20 ou 40 1\lmUias
para o. fuzcnda, e os vizinhos seni a menor
cerimonia mandar seduzir, alllclo.r estes colonos, rotlral-os som pagar despeza alguma
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dos feitos pelo que os levou. E' pnrtt ovi\nr 3• dlscussao.dn. proposição da m~sma c,..
esta os:mndnlo, escv.ndalo t.i\o grnnde que ul- m~ra n. ~5 de 1804, que doflno e ga.r~<nto os
timamente os fltzendOJros dn villa das P•dras direitos n.utornes ;
proxlmo do i•it·n.cicabll se reuniram Oll:pODtlt· 2' dit11d" proposição rla Cnmnrn dos Depu·
ncamonte )lam obrlgarom-se a niio contrnctltr tallos_. n. 30, do 189~. que concedo no. Mn.colonos uns dos outros, sem pngat• nquillo que 1'10. Lms Volloso dn S1lve!r:t, !llh:t Jc~itimn. do
c11pitilo de nrtllhn.rin, jll fllllccluo, Podro-lvo
estes devem.
· O Stt. LtllTE E 0IrJcto.t-A lei nüo ovita Vcllo•o dn Silvciru. n. pensão do !00$ men·
snes;
c.ntsa alguma; cri:t conflictos.
dita da proposiçüo dn mesma Camar",
O Sn. MoR.A>:S B.\nnos -- Evita pm·feitn· n.3"10.
de 18U5, que •·eleva n. D. r.ranc!sca dn
mente e nüo cl'in conllictos, porque si alguem ~erra. Cltrn•iro
llutr•~t a preacrlpção em que
ncceitar cm sou sorviço locador obrigado a mcot•t•eu pa.ra perceber
110 meio
.outrem por cont•·aeto do locação <lo serviço soldo, o. que tem direito 11dediifíWenciJ.
18H7 a 1801.
verbal ou escrlpto. fica l'cspons~tbillsndo P"r
nquillo que o colono est11va devendo ao seu Lovantn·se n sessilo tis 3 horas e ·15 ·mi nU·
primeiro patriio.
tos dn. tarde.
. • .
O SR. LEITE~ OtTICICA-Esto pt•opüe ncÇJb?
O SR. MotuES BAnnos-Propiin ncçiio, sim,
porque o colono não tem com quejlllgar; mas
nquelle que o seduziu, ou que acceltou o seu
set•vic;o, tom recm·sos o llll.g-at•à u. rli"vida do
colono, amiga.vel ou judicialmente.
Presi<lencia tlo Sr. Jllonoal Wctorino
E' esto o intuito pt•incipnl do projecto •
Ahi cs\ú. tod!l a sua importancin.. O mais
vttle n.lgurna causo., niio · Jul. duvirla ; mas n SU~LMA 1tiO - .\IJ;H'I.tll'(l dt~ !'!MIHfir, - I.óHttl'íl ~
r!., :\r.b - g.'.:l'/Wm~·J·t~- Pnrncl!·
impot•tancin capital uo projecto eslli ucstns :tptli'O\'IH;iió
rol'\- Nt)!n~J:l(Ü'ic' rlo dl\1\~ nllllllbro~ inti"J'inn!l.
•lnns disposições ; e p11l'ece-me que niio póde pnt•a n Commi&flito dfl l~inn•~t:nr~ - Cont.inuu.ei'io
havet• nmguem que ••·jn capaz do contestnrn. il[l. lliiiCIIRsito n•hadn na SOI\R;~ú t\IH~rir•t' do IWLIW·
utl!idado e justiça dessas disposições.
ri monto rio Si•. r.... Ílll I~ OiLici(!li- D!R.i!Ht'SO do
Sr Cot'l'{~l\ {!a Arnuja - .\tlit~nHmto 111\ di~ ..
. TenllO concluido. (Jf,,ito bem i)
CIIRflii.O - gxplleuçiio p'.'\!iaonl f\n Sr. VhmnW
·· Ninguem mal• pedindo a palavra, encer- Mncha.dn - 01\P&:n 110 llf,\ - (ln \11\rtc) 2~\ flh ..
<.>.\\SRt1o t\1). projcor.o do Scl\a1ln n. 15, 1lo 180tíro.-se a dlscussiio.
·
E ncnrrnman tc"l dn. d i~Ol!Rilàu •l \'ottt.'!ii.o do projncto
':Seguem-se em discussão, que se encerra - (2n par~o) :3" Ulilc\IRNiio do pro,;t.lcto tio S1!0tl•
som debato os n.rta. 2" n. H5 do substitu· fio n. 30 do. lS!J5- Dlscur11n tio Sr. .loão
narllnlho-Adlnmonto eh d{l!C\ISh;Í.O- Ordom
tivo:
~
Presidente declara que estando adian· do uin 13.
tadn a.hora o muito reduzido o numero dos
Ao maio-dia compnrocom o' 40 seguintes
Sta .. Senadores prosentes,flcn. adinda n discu>·
süo e design~ pal'll ordem do di~ d~ •essiio Srs. Senadores: Joiio Pedro, Jofio flt~rb~iho,
.1. Cotuuda. .lonquim Sarmento. Jlrnne~sco
SO/:(llinte :
1" parte ttltl its 2 lwt•as da tarde- Conti· Mllcl!ndo, C<1sta Azevedo. Antnnio Bnena.,
nuaçao <1o. 2' dlscussiio do projecte do Senado, Mnnoclllnratn, Gomes do Castro, CI'U7., Coe·
n. -15, •lo 189:i. que manda entrar novamente lho Rndrigues, Nogueira Accioiy, .lo[o -Cor·
em vigor, com "" altorações que apont.a, o doiro, Almíno Alfonso •.los<i normwdo, Oli·
decreto n. 2.~27 de 15 de março do 1870 - veira Gl>lviio, Abdon Milouoz, Almeida llnl'·
roto, Joilo Neiva, CorrG11 do Arau,io, ,lolqUitn
2• parte (das 2 ilal'M ús 4 dlt tarde) ;
. 3• discussão do projecto do Sen11do, n. 30, Pel'!lnmbuco, · Rego Mello. Lai!G . e Oiticicn,
de ]895, substitutivo do de n. -13. do 189·1, Messias da Gusmão, l.oan,lro Mncicl, Roso.
que dispõe sobre .ccnfilatos resultantes de du- J~nio1•, Coelho Campos, Sove.rino··VIcira, Vir.
plicatas ou contestaçúes ele legitimidade do gtl!o Dnmasio, Domingos Vicente, Gil Gouexercicio do Governadores o Assombléas nos lart, Quint!no Bocayuvu, Lapol', ·Lopes Tt'oviio, 1!:. Wa.ndonkoll<, Gonçnl ve< Ch~>vos, c.
Estados; .·
Ottoni,
Paula Souz~<. Mornos ll~rros. Leo. Dls<iussão unlcn da emenda do Senado ii
poldo
do
Bulhiles, Jonqu!m de Souza, Aquili·
proposição da Camara dos Deputados, n. 03
ue 1894, QlÍO. permi tte Ú. Companhia l1ra,il no do Arnart!l, Jooqu1m Murt!nho, Vlconto
Gr-cat SoutiLe!'H R.aiheay conatruh• uma ponte Machado, Arthur Abreu. Esta vos Juniol', Jullo !'rota, Ramiro Barceilos · o Pin I! oiro M"·
aobt•e o rio Quarahim, no llstndo 110 Rio chado.
·...
·
Orando do Sul, emenda a que ~quelln Camara
niio deu o sou nssen!imento ;
. Abro-ao a sassiia.
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SESSÃO

DE S!l'rll!!DUO DE

E' Iit.lo., post.!t om dlscusslio e, som dob1to
o.ppt•ovndn., n. neta. dn; ~ossiio nntel'ior.
Deixam de comparecer com causa part.lcidnda, 0.4 St·•. Gustavo Rlciul!'ll, Justo Cltormont. Pires Forroira, Aristlrles Lobo, .Joa~ulm J'ellcio,
Campos Sallcs c Generoso
Ponco; e som olln, os Srs. Ruy

B~trbosn.,

gu-

gcnlo Amorim, Manool tlc Queiroz e Raulino
Horn.
O Srt. I" SJ~Cili~1'AIUO tlú. contn do seguinte
EXPEDIENTE

Olllcio do I• secretario da Cnmat'll dos Depu-

tados, de llontom, romettcndo a soguirJto
PHOPOS!(oÃO

:-i,

52 DE 1895

O Congresso Nacionall'csoJve :
At•t.l.o E' o Governo autoJ·i~ndo n. nbril• no
Ministorio ela Mnt•inhn o cretlito de 8311:8110$
supplcmcntar li. verbo - Obrns - n. 20 do
nN, 4" U/Llei 11. 206 ele 2·1 f.le dezembro de
1895 pr~l'n occorret• ú. constt•ucr;Ji.o rle um qunr·
tel para. o bn.tal!Jão do ÍiililutaJ•ia 1l1l tnill'irllm.
orçado CJ? 500:000$. no~ J•cpa.ro~ indispousaveJs n dt \!Cl'so:; .Propt'IOS nacionac:J na. i lhn.
dns Cobt•as,.or~~udos cm 250:000~ e iL 1il1Jrlcu.-

o

çio de um~ JtOt'ta·caixúo pnrn dique Guanabara orçJLila cm 80:8011$000.
Art. 2." Revogum·f:e ns dispo.sicües cm
contrario.
•
Cnmar~ do.< Deputados, 11 de setembro
de 1895.- A1·tlm1' Ctl.:;ar Rios, 111 vice·lit'esidcnto. - 2'homa~ Dcl{i11o~ tu Secretu.rio. AH[IIIslo T(}'Val'IJ.v dn Lym (3 11 como 2" Secrctarlo).-A' CommiRsilo de l~inn.nças.
Requerimenr.o de dh~el'sos Jn.vrndore.~ e
CúlUIIlercinnt.es rla fr~gur.?.in. dn. Lnrre de l\Iu·
l'inl.lú.! prldintlo nu Senn.do quo upp1~ve n pro·
pos1çuo diL Camat•n dos DeputJLdos, n. 20 elo
corrente a.nno, relativa. ;·l concessões ;i Com·
p1Lnhi~ ~<tt·nriiL de l'•'l'I'O Leopoldina. -A'
Commtssuo rio Obt•as Publicns c Bmprezns Pt•i·
vilcglndlls,
·
O Sn. 2" SECrtK'rAmo Jô e viio a Imprimir
pnrn. cnt.mrom 1111 ordem dos trabalhos os
sogumtos

18\)5
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ofllcincs Inferiores dos cm•pos c brigadas do
mnrinhn e equí_pa.radol!~ o
Pot• entomlct• n. mesma. Commissü.o que
nq ucllos a quem vai oprovcita.t· a melhoria
1le venci montas niio tinham n.indn. RJdo contomplu.r!os com esto favor pelo Pod·~r Legislativo no a.ctu('l.l regiman, e, sendo l'ót•a do
dll vidll q na pelos ·serviços que presto.m rí.
i'atria, pelas r .. spousabilitlndns que sobre eiles
po~am no exer·ciclo do seus cargas e pelas
lllll'llS privac;Ucs e provaçõ~s por·quo pns::;a.m
uu viflu de familiu pela exiguidade do que
pol·c·,bcm o na que nbraç:1.ra.m prJncipalrnoJito
nas commissües activas de rnat• nü.o devem fi·
enresquecldos, ó a Commissrw do Mnrinhn. e
Guerra. de pa.t•ecl'l' que :
A proposição da Camnra dos Deputados en·
trc na ordem dos trabnlhos e soja upprovo.du.
Snl~ da< Commissüe.<, 10 de setembro de
1805.- Edtut1'do lVandanholh. - Almeida
Bm•tfJ:o. -Jo,Yo Ncilltt,-Ros" Juniot.
A Commissão do Finn.nço.s ostti de nccor·
do.-Solo das Commi>sües, II de setembro de
1805.-Cnst,, A:evcdo,-llamiro Batc~llos.
J. Joar;Him rlt: Sou:rz,-Lcnpoldo rio Rulltúcs,Lcitc t: Oi:iâr•r1,-.T••s. Reao Mallo.

N. 125- !895
A Comtnissiio tlo Finnnçns, exnminn.ndo tL
tln. C11mo.rn. dos Deputados n. 47 fle
IH05, auc nutm·isa. o govet•no o.hrir ao Minis·
t.m•io ,ln ,\Jm•inho. um credito extJ•n.ordiniLrio
d" 381 :000.~0110 p:tra dnr oxecue;iio no§ 10 do
art. 2' da lei n. 2·12 tio JS dezembro do 1891
c o ele I .883:575$080 para pn~omento de t'rc·
to• c reparos de vaporeA diiS Companhias
Lloyd o Nn. vcg:v~üo Costeiro., nrmo.!los pelo
g-overno cm Cruzn!lot•cs. ú de parecer q_uo seja.
ncceitn pelo Senado o mc<mn pt•oposiçuo.
Sn.ltt dns càmmisües, li do setembro de
pt•opoSif,~:1o

1Sfi5,-Costa. A.;cccdo.- Rami1·o Barcellos,J. JoaqHim f!tJ Sou.:11,- J. S. Ucyo Jl!cllo.Lanpnldo JJulitõas,

u

!.ôi1•.

P•·e.. !dcnt.e-Achnndo-so MI·

sautoH os St•s. foicnndores Genm·oso Ponce e

Campos Sn!los, o.hn.vendo muitos t,rabnlhos

pendcmtes dn. CommissiLO do Finn.nç1ts, nomeio

pnm snbstituit• o Sr. Gcnero;o Ponce nessa
Commis:-ão o Sr. Srmndm• Gomes do Castro;
PARECERES
e p:tra substituit• o St•. Campos Sollos o Sr.
Sonrtclor Sovet•ino Vieh•u..
Contlm\n a disomsito do requerimento do
N. 124- 1805
Sr, Leite c Oiticica pt•dintlo inlbrmuçi'ies so·
broa ot•gnnisaçüo 1lt1 CnmpnnÍI< Lloyd do BroA' Comml•siio ele Marinho o GucrJ'n foi pro· mon. o soiJr•o n. orgnnisnç~ão do novas linhas
sento " proposição diL C!Lmnt•n dos Deputltdo•, de C111Jotagcm com " nacinn~<lichtdc estrunn. 44 de ISO:;, que fixa os vencimentos tios go i ru..
Suuu~o

Y. V
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O Sr,Cot•ren .de Arnnlo-Sr.
prosidoute, o requerimento em disctissão e os
aiscursos proferidos pelo hom•ndo Senador
por Alagôas, a proposlto da noticia de que
uma Companhia Allomã, pretenliin Inaugurar um serviço cln navegação entro os pO!'tos
do Sul da. Republica., demonstram quanto o
espirita de S. Ex. so ncha preocupado com a
idéo. de proteger a in•lnstr!a nacional, idóa
som du1·ida alguma muito louvMel, mas que
não pódo ter a extenção que se lho pretendo
dar para que a protecção não degenero em
espoliçiio, em grande sacriflcio do paiz.
lnbuldo nessa iliéa, S. Ex. viu uma
grave ameaça, enchorgou um grnYe perigo
no annunolo da Companh!aLioyd, rle Bremen
e por este motivo pode as se;:ulntes informações ou antes por;:unta ao Governo:
1•, si a Companhia Nacional Lloyd,dd Bremen, está organlsada de accordo com a-9 disposições da lei n. 123, de li rle novembt•o r! e
1892, afim de po~er explorar a naYegnçiio de
cabotagem entre os portos do Sul da Republica;
20, si o GoYerno nntende que, d~ntro dos
termos da lei de 5 de dezembro de 1804, podem estabelecer-se novas llnbns tle cabol!lgem, com a nu.cionaJido.rlo estrangeira.
Quanto ao primeiro, dimi que a lei do 11
de novembro de 1892 não os~tbelece basea
para a orgnnlsaçiio rle companhias.
O SR. LEITE & OtTtctoA-Estabcleceu o
modo porque as Companhias podem entJ'O·
gar-se ao commerclo de cabotagem.
0 SR. CORr<Í;A DE ARAUJO-Esta lol apenas
regula a navegação de ea.botagem. o nobre
Senarlor sahe perfeitamente que a lei que estabelece bases para a organisação de companhias é a que rege os secierhules n.oonymas ;
é ahi que se prescrevem as condições necessarlas para quo as companhias estrangeiras
posoam l'llnccionat· no Urazi!.
A lei de li de novembro de 1802 foi promulgada em execução do art. 13 da Constituição, par" re;:ular a navegnçilo do cabotagem ; nao regula absolutamente a organisaçiio de companhias, não cogito. de semelhante
llSSUmpto.
O Sn. LEITE E 0JTJCJOA - Entiio v. Ex.
suppõe que uma companhia qualquer póde
organisar-se pp,ra o. nn. vegn.çüo do cnbotn.gom,
sem estar dentro dos termos daquolla lei'(
O Sn. ConmlA DE ARAUJo-Niio rligo Isto;
o que a11lrmo a V. E~. é que a lei de 11 de
novembro niio roge, não cogi tn da orgrm isaçiío de companhias.
O Sanado niio devo, pois, pOJ•gunta,, no Governo si ossu. ou nquella companhin. ncho.-::c
m•ganlsaua do accoJ•do com a lei do li de novembro, lei quo niio trata da or0'1lni~a çiio do

companhias o apenas regula a nnvegaçiio de
cnuol.ngeni.
Quanto ao segundo ponto do requerimento:
tnmbem mo parece que o Senado nilo tom o
direito do perguntar no Governo o que ollo
entendo, qual é a sua opinião. o sou modo de
pensar, a lntolllgoncia quo elle dá a tal ou
qual disposição de lei.
OGoverno presta Informações sobre os seus
actos, sobre o seu procedimento, sujeitos ao
exame e li. apreciação do Congresso, niio po·
rém, sobre o seu pensamento, que escapa a
tod1t fiscalisaciio.
i\ intcrpJ•etaçiio da lei Dilo póde importar
prejulzo algum para o paiz antes de ser traduzida em um acto ...
O Sn. LEn·n: >: 0JTJCJOA - Mas o acto niio
está sujeito 1
0 SJt. CORJtEA DIJ ARAUJO - 0 acto está;
mas, o Governo niio praticou acto algum;
v. Ex. porguntG, si elle entende que podem
es tabe!ecor-se novas linhas de Mbotagem.
Si elle tivesse autorisado o estabelecimento
do noYas linhas, o seu •allto estava sujeito
ao nossa exame, nós lhe poderíamos ·peJir
Informações. O que contesto ao Senado é
o direito do perguntar ao Governo como elle
entende a lei, como Yao executai-a.
.
o Governo niio é um tribunal consultivo;
niio rol instltuMo para responoler as nossas.
consultas sobre a lntelllgoncla das leis. Nós
devemos interpretai-as, entondol·as e si CD·
tendermos que o Governo niio as interpretou
fielmente, não as entendeu bem, temos o di·
reito de exame dos actos praticados, temos o
direito de pedir informações a respeito. porque temos o dever de decretar a responsabilidade.
Feitns estas ligeiras obseryações com rela·
çilo ao requerimento que, me parece, Dilo
póde ser approYado, peço permissão ao Se·
nado para occupar-me com algumas das con·
siderações produzirias pelo honrado Senador.
por Alagôns, quando o justificou,
S. Ex. disse que ora inconstitucional a pro:
rogaçiio·•lo prazo estabelecido na lei de 11 de
novembJ•o ilo 1892 o que lnconstituciono.l
serill qualquer outra prerogação que o Poder
Le!fiSllltivo novamente Yotasse.
O preceito constitucional a que S. Ex. se 1'0•
feriu ó o que se acha consignado no art. 13;
onu• encontJ•a-se 11 seguinte disposiçiio:
• O direito tla Unliio e dos Estados do lo!daJarem sobre vlaçiio ferrea e naYegaçiio Interior será regulado por,Jel federal.
Paragrapbo unloo. k navegação de cabotageOI será feita por navios naclonaes.•
Os Porlo,·es Logislatlvó o Executivo onten·
dornm que emquanto nilo .fosso promulgada
a lei, regulanrlo o direito ria Uuliio e dos
Estados, do legislar sobre viação terrca o
I'
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nn.vegn.ciio, nii.o podia ser executado o pn- sin hns ll na.VCA'açilo dos rios e aguo.s interngrupho unlco do nrt. 13, istu ó, niio se riores. Para que fim so pormittc esta navepodia l'cstrlngh• uos navios nn.cionnes a no.· ~açilo '1 Sem duvitln. nlgumn para. o commernlo
vagação de cabotagem.
illl cnbotagem.
Vigo quo os podere" Lo~lslat,ivo o Ex- Prnseguindo Oll enumeração do.s disposl·
ecutivo assim ontondol'u.m, porque, promul~ çtje:o:~ da. lei do II de novembro, paru. chet:,'ítr
gada a Constituição om ~4 do fovoroir•o de no IIm "quo me proponho, basta-me citar o
1801, níio se cogitou do prohihii• a.os navios nrt. 10. onde o legisl•dm• diz positivamente:
estrn.ngelt•os o commot•cío do cabotagem, niio «As dispOl'lições de~tn. lei cntro.rii.o em vigor
so procurou executar o disposto no citollo da data de sua publicação bo dou• nonos.
Esta lei foi expedida, diz o honrodo Sonn.plll'agrapho unico do art. 13.
,
Em 11 do novembro do 1802 foi promul- dol' por Alagôn.s, em execucão do preceito
gada a.loi n. 123, regulando n nn.vegnçiio de constituciomLI ; o Congresso usou 1la attr•icabotagem. Abi, o legislnrlor reproduziu o buição q11e lhe foi conferida ; niio podia conprincipio consagrado pela Constituição, doi' se~uintemeutc prorogo.r o prazo a.lli fixado,
tiniu a nnvegaçilo !lo cu.IJota.gem. ostn.bulcceu coino o tbz !llt lei de 5 de dezembro do anno
as condições nec~BSarias para quo um novio pnssado, pois que sua missii.o estava finda ..
Não penso assim, me pa.reco improeedel..l.õ
pu•lesso ser considerado nacional, declarou
quaes os transportes permlttldos aos navios est1L o.rgument:u;ilo.
estrangeiros; concadeu aos navios dns O Sn. LEITI< mOrTtcrc,,-Qual ó a regra do
nações limitrophes (ch~tmo a attenção rio mandato?
Sonado para esta disposição quo me parece O Sll. Co!lttJ::A o~ ARAUJO - E' que alie
inconstitucional, ó a do ar·t. 6") a navegaçii.<J
um quanto nü.o ror co.ssa.do.
dos rio:J e nguns intt:riores, nos tormos do.s vigora
Tomo<
n tiwuldndc, o poder de promulgar
convenções e tratados.
lois rcgnln.mcntare~. leis orgnnicns po.ra a
0 Srt. LEITE E O!T!ClCA - Ah ! nos tormos execuç:1o rio preceito::. con~a.g-ra.dos na Constldas convencões e tro:ta.rlos.
tuiçiio; usando deste direito, exercendo-o,
0 SR. CORRf.:.A. DI~ ARAUJO- A·llisposi~fi.n promul~nmos hoje uma lei do nccorrto com as
do ar·t. 6" fere o preceito constitucional •.. nece,sidados do polz, attendendo as circum~tanclo.s d:L occusiilo ; dccon•idos alguns
O Sa. LEtTE !!i OtTtCICA dá um aparte.
annos. ~urgin1lo nova.s necessldu.des, sendo
0 Sa. CORR!1:~ DE ARAUJO-A Constituição divers"' "" circumst!Lncias, podemos morlifi·
estabelece um principio absoluto, o da nacio· c.tr aquelln. lei no sentirlo das novas e:dgen!isac1to da cabOtu.gern, e não o do. rcciproci- cias socinos.
dudo, consagrado pela lei de II do novembro Não podemos alterar a Constituição por
uma lei ordinaria; mas, podemos alterar
pu.rn. o.s nações vismhas.
O preceito constitucional prohibo a nave- torlas as leis que votarmos. se)am ou não
gacão de cabotagem n. navios estrangeiros, relativas a execução de proce1tos constitu:rom attonder· á proximidade, à visinbança •las ciona.es.
Qual é a uisposiçiio con•titucional que prinações a que elle' P"rtencerem, som atton•lor
o Poder Le:;islativo do decretat• .lels e
a. reciprocidade estipulada om convençiio ou
revogo.l-ns. conforme a.S circumsta.ncias, a
tratado:;.
,
do palz 1 N'iio conbeco nenhuma.
A lei de I I <lo novembro p·•rmitto que se situação
(Hrt
mHltoll a7Jar1c:o, o Sr. Presidente dcc/llra
pos:oa contr1Lr:ta:r com a.s nações vüdnlins o
q!'cm:;e aclta.ctmwpalavra. e o Sr,Scnador
commerclo de cabotagem; autorisa, pm•tanto. que
Cwrva
rle A'l'llltJO.)
·
navios estmngcif·os tL 11l.zorem n. nn.vo~u.ção
Sr·.
prosidonto,
affirmando
que as leis orque a Constituição reservou pura os nacio- gnnicns, dect•etadas em virtude
do precni}o
naos.
constitucional, podem •er modificadas, nao
O SR. RAMIRO BARCI~LLOB dá um aparte.
nffirmo uma novidarle, tnllS um principio
0 SR. Con.nÊA IIE ARAUJO-: I navio quu col'l'o-nto.
As loi:~ que Ol'SILnhmm a mo.gistro.turn. sü.o
nü.o t-~c d1:1stim~ no commorcio de CILbotagom,
não preclba de convon\•iio ou tratado para ou niio promulgadas om virtude de um preceito constiLucionn.l, sii.o ou nüo leis orgn.eutr·ar nos portos~ rios interi~t·es.
niclls 1 Me p.rece que niio póde haver• duvida
U~t SR. SENADOR-E' preoiso permissão.
na resposta : siio l~is Jlecretndos em obscrO Sit. Cotuu::A DE AttAUJO -Fot•malidado vancia do preceito constitucional quo creou
exigida pala pollcl11 dos portos,
o Podo1· .l\uticinrin.
O Sn. I,EJ't'e t< Ol'l'ICICA dá um llporte.
O Sn.. LEITE ~ OJTICJC1\. cU um apa.t'te.
O Sn.. Coatui:.\. u~~: AI~.\UJo- Entü.o, no conO Slt. Cmuu::A D~~ At(.A.UJo-A lei no u.rt. 6
l'ormltte a na vi os ostt•angelros do nações vi- ceito do V. Ex., ns lo i~ que Ol'ganiso.m o.
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ANNAES DO SENADO

O S~t. ConiLI::,\ DE AnAu.Jo- A lei de 1894
diz quo fiCIL proi•ngaiio o pt•ar.o :lo dous annos
para que os n11vios estrnugeiros quo so em·
prcgurn no serviço da caiJotngom se nncionn·
Usem.
0 Sn. LEITE E 0JTJOIC,\- J:\ VÔ que 11 pro•
r•ogaçiio do pr•nzo ó pam que os navios cs·
trungeiro~ so nn.cionulisom.
O SR. Cor~Rt::A DIO AMu.Io-Um pouco mais
tarife si V. Ex. pci·mlttir, tr•ntarol desta
questiio. procumrel dcmonstrnx· qual lbi o
intuito do legislador•.
A lei niio crcou um Pr:t7.D, p1•orogou o quo
Itavin sido estabelecido po!IL do 1892.
O SR. LEITE E OrrrcroA-Niio, senhor.
0 SR. COI\R~A. DE ARAUJO - A lei proroga o Jirar.n c V. Ex. t!iz que elln croou um
prazo novo 1
O Sn. CoRnfu,, DE AitAUJo-Aiterl11·as, mo· 0 sn. LEITE E OtTIClCA _ croou para um
difical·as, reforrnnl·ns, como V. Ex. quizer. outro litcto que niio 0 dn•Jel de 1802.
Não insistirei nostc ponto; dc•dc que V. Ex.
0 Sn. Connh DI~ AR.\UJO- Pois bom, con.
decla.m que niio e lei Dl';.mmcn. n. que orgnnisa cedo que nssim sejn.: n. aoutt•ino. de v. Ex.
a maglstru.tm•a. o que o ó u que regula a cn.· me a•"rurla, mB sn.tis~.uz; pnrJL o nnno, si apre·
botagem. cada. um do nós continuará. com u
'"'
.
sna upiniiio, pois ó impossivel convencer-me sentarmos p1•ojecto modtllcando a lei do 1894
da doutrina contraria c não tenho n esperança ou antes proro~nn<lo pm· mais dous annos o
de convencer u. v. Ex.
prazo ali i estniJolecido, a rnod!Ncnção serú.
.
.
r·estl•icta a lei de 189•1 que niio cl org11nlca.
Felizmente pa!'ll m1m, 81·. presidente, posso que não foi p1•omulgada paro oxecuçiio de
lnvo<:"r em meu auxilio o precedeute I!Stll· um preceito constitucional. que creou um
belcc1•1o pelo Congt•rsso, qnan:Io entcn<lnn prazo ptll'll outt•o facto que n•1o o d11 lei de
que poc!ill morlificar a lei do ll :lo novembro· 1802.
de 1892, prol'OI(ando como ofl'ectivamente Assim tor:io menor dlfficuldadenquollesquc.
prorogou por mais dous n.nnos o '{JrAzo cstn.· como cu querem n. prorogação do pl'a.zo n.té
bolecido por aquella lei p>rn a nacionalisa~o que teniHimos bastantes navios naclonlles
dt> cabotagem.
PI11" so encarregarem do trnnsporte de cn•
A lei n. 227 tio 5 do tlezcmlJI·o do anno botagem.
proximo passado prorogon o prazo.
o Sn. LErrm mOITICIO,\-Jli os temos, posso
O Sn. LEITE E 0JTICIC.\.- O pr•u.zo, niio ; gn.t•.tntir n. V. Ex.
lei~ V. Ex. a disposição da lei do 1802 e 1la
o sn. ConnfuA DE ARAUJO- V. Ex. disse
do 189•1.
hontcm que não os tinltnmos c nem o teria·
O Sn. ConmlA DE AnAUJo - Von Jôr (lO) : mo< em qu11nto o pl'ar.'' Jbsse proro:;ado;
E' fixado o prazo de rlous unnos p11rn que os a~orn diz V. Ex. que jil o ternos!
navios que so entregam n. navcgl1(•ilo do cabo· o Sn. LEITE E OITicrc,, - Hoje ji• temos;
tngom cnti'B os pm•tos mnrltimos ou Jluviacs posso provar.
do pnlz, se nncionalisern de 11ccordo com ns 0 Sn. Connil,\ DE ARAUJo-Bem, tanto me.
3~s~"s"J~~os da lei n. 12:J de ll de novembro lhor. A lei de 1804, dizia ou, prorogou o
Pl'll zo por dous nnnos ; 11 q·uostiio estU. pois
O Sn. LEITE E OrTrcicA-EssA ó n do 1804. resolvid11 pelo Poder r.egislntivo; o prazo
O Sa. Connh ng ARAuJo- Qunl ó " que pódo ser ]'rorogado, como o lbi o anno pasStldo.
V. Ex. quer que lein 1
.
Mas, diz o honrado Senador por AJagúa~. ·
0 SR. LEtrE E Ü!T!CJCA-A do 1.802.
quo o prazo foi prorogndo P""a que os navios
0 Sn. CottRÊA. l>E ARAUJo-Leio (18): Art.IO estra.ngeh•os so nnclonnllscm.
- As d1spos1Ql)es tlostn. lei rmtJ•arii.n em l'igor
Nilo creio que o legislador• brazilciro, pr·o·
da <btn <lo SUl\ publlc11çiio a <lous annos.
rogando n pr·nzo, consultns;o os lntcJ•esscs
O Sn. Lmr.TB E OITICICA - Agorn., vejn dos nt•mndoi"os de mwlos; pouco ou nada nos
V. Ex. a tltll'erença de redncção dn lei interOfilsn. que nnvlosz cstrnngeh•os si nuolonn...
do 180•1,
lisom ou niio ; as interesses quo a legislador
mngistraturn em um palz. não são Iol< orgnnlcns? I E a lei que regula a cabotagorn ó
umtt lei organlcn ? !
Isto, Sr. presidente, import~ elev<>r muito
nlto a cabotagem, tiral·n do ocenno par<>
elevai-a 11 grande• nitums, ando oli11 niio se
póde manter.
O S~t. LEITE E OITtC<c,\ - O meu mestre
do <llrelto ostó. sophl•mando. Niio se l1•at11IIn
fórmn dos al'tigos de lei, trnt:~.se do princlplos.
O Sn.. Conttf:A DE An.,\UJn-g' manifesto. n.
h!!(lrocedencin d~ tloutrina <ie V. Ex .• quando
alllrma que o Podei' LegiSilltivo, tendo usado
da n.ttl•ibuiçiio do ~xpedir leis Ol'gn.oicas, não
póde alternl·as.
·
0 SR, LEITE 1~ Ü<TICICA di1 um aparte.
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consultou for~m. os do puiz cuJa marinha
mercante era msJgnlficllnte I'elativamente ns
necessidades do set•viço.
Assc:,:-m•o ao Senado que nii.o defendo os
interesses do companhio.t1 quer nacionacs,
quer estrangoirns; dBiimdo o; interesses do
commercio, do povo e da nnçilo hrazileim.
0 SR, LEITE E Ü!TICIC,\. - Perfoitnmcnte.
O SR, RA~Imo BAHCF.Lr.os - V, Ex. niio
se póde pür n.cimo ln. Constituição para. an·
nullnr qw•lqum• de seus artigos.
o SR. Co~tRic.l. me ARAUJO- Niio posso vol·
tará analyse dos o.rtigos constitucionno:;,
O S~t. RAMIRO BAllCilLLos - Todos são
constitucionaes.
O SR. CoaRl:A DE ARAUJO - Niio conte•to
quel:lejam con~titucionnes os artigo-3 contidos
na Constituição, digo apenas que niio posso
volb•r i• analyse desses urtigos do queji> me
ocr.upei pnm não abusar por muito tempo da
attençilo !lo Senado.

I
••
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O SR. ltA)!TRO BARCELLOS- V. Ex. quer
annullar um dos artigos da Constituiçilo,
O Sn.. Coanf:A DE ARAUJo- Niio senhor, o
que apemis desejo é quo não sejam snCJ·ificndos os interes;es ,ta naçilo em beneficio de
duns ou tres compnnllins de navegação.
o Sn, LEITE E OITTCICA _Não silo duns ou
Ires companhias, silo muitas,
O SR. CouRÍCA DE Ait.\UJo-Desejo quo se·
jam muitas, que exi:;tum cem ou mesmo
mais.
·
O SR. RA~rmo BARCELr.os-A Constituiçilo
nü.o so m•gn.nisou pelos intuitos quo v. Ex.
Jbe estti. attribuindo,
O Sn. CORRh DE AnAUJO - Apreciem o
fucto. • •
O SR. MoRAES BArtnos-Querem pôr a nn·
çiio n reboque da marinha me1•cante,
O sR· LEITE E olTIOICA-E' ·v· Ex. a quer
por a reboque dos estrangeiros.
O SR. CoRR~A DIC ARAUJo-Niio, senhor:
queremos a liberdade para todos.
O Sn. LEITE E OtTIOlOA-Liberdude para os
estrangeiros.
Os,., CORRJlA DE AMUJo-Como pora os
nacionaes. Em theoria quero a liberdade de
cabotogem, porquo quero a Ubet·dade, qual·
quer que SOJa a sua manifestaçilo. Obrigado
a rospeitat• o pt•ccoito con:ititucional consn.grado no pnt•agrapho nnlco do art. 13, nilo
posso querer entre nós a liberdade de cubo·
tngom.
0 SR, LEITE E OtTTCICA-E' obrlgndoa res·
paliar e niio a sophismar.
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O Sn. (lonmlA DE AnAuJo-Ouvi n. v. Ex.
com todu n. attenç,io, 1.. as nssim não posso
continuar; nilo profiro quntt•o p>lavras sem
ser intOJ•rompido por aparte; que não mo
permittcm concluh• llm só rnclocinio.
o Sn. LEITE 1c OtrtcrcA-Eu fico caindo.
0 Sn. ConmlA DE AMUJO-Disse lm pouco,
Sr, Pl'Csidente, que nilo m•u o interesse de
comp:.nilins ou de proprietarios de navios,
nacionnes ou estrlln,::ciros, qm~ mo induzia o.
pronunciar-me contrn. o requ,rlmento do
honmolo Senador per Alngôns ; não: no caso
prest~nte defendo os interesses do. nac;[o
(rtpoiado:~ J. porque ó fucto que nüo pódo SP.l'
conteetudo, nós nüo temos mnrinha mercante,
nilo ha navio< sutncientes para o serviço de
transporte de mercadorias nos portos da
Republico..
Nestas circumstancias, executar desrlo .l~ o
preceito constitucional, decretar a prohibiçi•o
para os navios e.<trangeiros de Jazerem n
navegaçilo de cabotagem, ó sacrificar inteiramente os interesses da naC)l1o, em beneiicio
oxclusivo de tres ou quatro companhias quo
possuem muito poucos navios, para fazerem
um serviço insignificante rolo.tivarnento ao
que preslam as companhias estt•angelras.
Si lbt• decretn.da a prohibiçüo, sofi'rel'll o
productor, cuja mm·cndoria viró. a pagar um
frete excessivo; sotrreró. o consumidor que
t.ert\ de comprar a mercadoria por um preço
superior áquolle por quo comprna antes do
monopolio ; sotrrendo o productor e o consumi,tor, sotrre o povo, sotfro a nação que vh•ó.
supportar o onus da protecção que se quer
olnr aos poucos navios nacionaes exl.tentes.
Si. pronuncin.n·'o·me como o tenhu feito, .
defendo interesses estrangeiros contm os
nacionaes, ni1o me en\'Cl'gonho de confessn.l·o;
estou convenchlo de que, nssim procedendo,
não protejo Interesses inconfessaveis, mns os
da naçiio, li qual. prestam serviços os navios
que luzem a navegnçiio 1ie cabotagem,
Em novembro do anno pass:Ldo, poucos
di 11s depois de tm• cu che ..ado a Pernambuco.
fui procurado por algunso comme1•ciantes com
os quaes entretenho relações, que pedimm·lllQ
pai"' telegraplmr ao meu distincto coUel,'lL de
representaçiw, o Sr. Joaquim Pernambuco,
no oentido de empenhar·so pela ~tdopçiio da
emenda que proJ·ogav!L o prazo diL lei de li
do novembro.
Estn.va a expirar 0 prazo marcndo por essa
lei pam que a cabobtgem começasse a ser
lllita exclusivamente pelos nuvio; nacionnes;
·niio tinhn.mo:-i,n.pezn.r dosna.vios e~tro.ngelros,
ti•ansporte prompto pam 0 assucu1•, cujo
preço baixou considomvolmente; o assim, si
com~-'r,:n.sso n. vlgot•:w o monopotio, os ngricultoros de Pm•nambuco perderiam com a baixa
do preço do nssucnr.
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Todos sabem quo qun.ndo o negociante tom O Sit. MoltAES H.umos-Pois eu nüo con·
1ltelll•1ndo do romottor a mercadoi'itL pi\do tml1iu semellmnto compromisso.
CO!lli'rnl·n por llffi preço RUperior nquollo por o Sit. CormkA DI~ AltAUJO- .Justificando o
que n. compraria. tcnrio do cunsorvtLl·a. <Ll'IIIU· sou roqum·lmonto, oppondo-se a que navios
2onada., pois, n.lêm dtL dctorioraçiio natural, est.rn.ngeiros continuem a IU.Zor n nn.vegu,çüo
accrosco que, leito o embarque, alie snccn do ca.totagem, o illustrndo Senador por Aln·
contra o 1'estinu.ta1io, e assim ren.lislL gJ'ando gôi.s disso-nos quo, ]Jronuncianuo-nos, como
parto do preço d11 venda, o quo llio permltto uos pronuncin.vnmos, pela prorogi~Qiio do
novas trn.nsncçües com o mosmo cnp1tal.
prazo, nós precedinmos do modo n dar lognr
O MSUca.r de PermLJnbucu é qwtsl todo con· a que se menoscabrtsse do Congresso Nacional,
sumido no pniz, no PILr1Í, em S. P11ulo, no o reforiu que aind11 o anno passado um
Rio Orando do Sul e mesmo nesta c.~plml; ministro estrangeiro aqui residente asseverou
a elevação dos fretes, consoq uonc.iu. nn.tut•a.1 1111.rn. o seu paiz que o prazo seria prorogado,
do monopolio, e a dlffieuirlade do tr~•nsporle, que a prohibiçiío niio vlgora1ia, que a Consti·
consequencia da f11J~• de navios, viriampr~ju· tuiÇ<io niío seria execu~"ln.
dic.tr consldernveimente o E>tado que repre- Niio sei, Sr. presidente, q uni foi o ministro
sento.
que assim procedeu; mas, qualquer que ollo
Niío seria sómente .ei!e o prejudicado; os lbs•e. o quo ó ce1•to ó que nilo podia ftLzor
Estados que consomem o assucnt• seut.iriu.m somellmnte assevoraçiio, pois o projecto, protambem os funestos eJ!'eitos d1t prolilblçilo, rogJmlio o prazo, foi adoptado por um voto,
pois os preç~s dos fretes o a ~emcmL nu r~all o antes diL' votação niio se podia conhecer
saçiio do cnp1t:tl emp1•egndo nuo podem dOJXIlt oX11.ctn.monte· n. opinião que preva.lecerin..
de influir no preço da mei'CILdorm.
Niío se trntnv:L do omn que>tilo em que
Parece-me, pois, Sr. J!l'osldente, fúra de "priori se pudesse conhecer o resultado <ln
questiío que, emqunnto não tivermos navi!'s vuta!;'ão; n. opinião rlividiu-se perfeitamente,
sufficlentes para o serviço de cabotagem. nuo o um só votu ile maioria obteve o projecto.
se pó·1o delxn.1• de prorogn.J•.opmzoda.lel do Si houve asscvoruçüo, houve fa.cilidiLde, que,
5 de de>.embro, sem saerlficio pura o p~iz. ainda mesmo quando determinada pela eonHontem o illustrudo autor do requerimento fiancn na sabedoria do Congresso, nilo sorill.
nos asseverou que o anno passado, autos dn justillcavel.
PI'orogn.cii.o do pra.zo, existiam muitos ca.pi·
taes reunidos para li. acquisição de grande Acredito que niio nutorisamos um juizo
numero no navios mercantes. Sendo u.ssim, desfuvoravel quando dizemos que proconvem que se rounn.m do novo n.quolle; J'Oil'arcmos o prazo si nilo tivermos navios
capitaes, que sejum elles cJrectivumento em- na~ionnos bastantes p"ra ns nocessldados do
pregados na. compra. do navios, e deste mo[1o, commercio do cu.boU1.gem; nssim t'llVOrecomos
sem inconveniente. pc•lorcmo; entrar no aos iotf!resses naciono.es o não aos' de estranregimen da cabotagem nacional, poderemos geiro;.
observar o preceito da Constituição, cuJa. 0 811. E. WANDENICOLK- Mas, omqlliLnto
execução ficou dependente 1le pr:l?.o fixado houver a ca.boto.gcm estrangeira.. n ll!Lcionnl
pelo Poder Legislativo ou ante; do lei por mio podoró. crescor; niío hnja el~L, quo a
cabotagem nacional prosrodiri\.
olle docretadll.
Emquanto, porem, n. nossa. marinha mer.. O S11. COitR~A DE AltAUJO-Niio boja ona.·
cante não augmontar o numero de seus que a cabotagem n1Jcionu.l progredirA, diz
n~vios, o monopulio virá <1iffieuitar o trn.ns- V. Ex., diz o bonrndo Senador por Alagôas,
porte e eneurecer consid••m velmento n mer- dizem todos nqueilcs que a comliatom ; ma•,
cadoria, com prejuízo parn. o prol!uctor e será justo quo, 6. espom do progresso da
para o consumitlor, cm beneficio dns poucas cabotagem nacionnl, llqnem todos os produ·
companhias, dos poucos navios naclonaos que cteros, todos os conoumidores, todo o paiz
tilZem o serviço.
exposto aos'oJreitos do monopollo de tres ou
Isto nilo é rnzoavel, não con~uitn os inter- quatro companuios 1!
esses do paiz.
.
Não hesito um só momento em contrnhir o 0 SR. LI~ITE E 01TICICA -Diga-me V. Ex.
compromisso para com o nobre Senador pol' quantos navios nacionnos ha l
A.Iagõas de niio votar pela prorogução do 0 SR. CORRJlA DE ARAUJO-Não soi.
prazo, ai tivermos nu.vlos mercantes DILOIO·
o Slt, LEITE E O!TICICA-Qunntos julga 1
nnes que sejam sufficientcs parrL o serviço,
0 Sn. CORRi:A DE AliAUJo-Niio tllço jUIZO
para attendm· nos Justos reclamos do com·
mcrcio · miLs. si niio tivormo~. votarei pela nlgum u. respeito tio. numerq; nüo. sei quantos
prorogt\çii:o, certo de prcstiLr um t~cr•vj~.o n.o exit~tem, 110111 qunntos sei•üo prec1sos; o que
meu pnlz c ospociaimon te no IMado que sol, o que po•so asseverar a V. Ex. e ao
Seundo é quo em Peroambuco muitas vezos
represento.
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precisa-se rcmettcr assucar e nlgodiio, ~ucr
para c norte, quer para o sul, e nilo encon·
tra·se praça nos navios que o•tiío no porto;
o que sei é que, quando o negociante tem
facilidade de remetter immediatnmente u
assucar, compra·O por mais 100 ou 200 róis.
0 SR; LEITE E 0ITIOICA- Eu bontem expll·
que! a razilo disto.
0 Sn. CoRitiliA DIO ARAUJO-A rnzilo IÍ por·
que o genero tem prompta sabida, nilo ha
empate de capital.
O SR. LEITE E O!TICICA -Eu tenho aqni a
relação nominal dos navios nu.ciono.es.

O Sn. MoRAEs BAnnns-Siio tiio poucos que

é facll a V. Ex. ter a relaçiio nommal delle,.

productor o do consumidor, e não os dos
urmrvloJ·es de navios.
O honrado Senador por Alagôas disse que
os navios estra.n~eil'os podiam til.zer o tra.nspor~o. percebendo menor frete do que os
nn.ctann.es . ..
o Su. LEITE E O!TICIOA-Por ora.
O Sn. COlutl::A DE ARAUJo-Percebendo me·
nox· frote, porque comocn.va.m n. deixar cargo.
em Pernambuco, tinham de vir ao Sul e, si
haviam de trazer espaço desoccupado, convi·
ulm occupal-o, mediante o pagamento tio
qualquer tt·ete.
Em primeiro lagar devo informar a V, Ex.
que as agencias de companhias estrangeiras
teem tabcllas pelas quaes so regem na
cob1•ançu. dos transportes ; os agentes niio
teem o arbltrlo quo se suppõe ; a tarifa nüo
depende da maior ou menor quantldndo de
co.1•gn.; é determinado o preço e as agencias
nüo podem alteral·o.
Mas, qun.n11o assim não fosse, consirlerando
veJ•d,.tleiro o que se diz, isto é, acceitando
como ve1•dade que as agencias niio teem tarl·
1ils e podem reduzir livremente o preço e
elfectivamcnte o reduzem, pois nada lhes
adeanta fazerem a viagem que ó indispen·
savel, som completar o ca,•rcgnmcato que o
navio pode supportar, a quem aproveita essa.
reducção 1
E' porventura favoravel aos interesses
inglezes, francezes, ita.lio.nos, americanos ou
dos subditos das nações a que pertencerem os
navio•1 Quem ó que lucra, qual ó o beneficiado com a reduccJio do freto I
E' o prod uctor, ti o consumidor nacional.
O S~t. L>JITE E OrrlciOA-E a nação inteira. o
que lucra 1
0 SJt, CORRiJA DE ARAUJO-A niL\lÍiO lucra,
pois ó ella compost11 de productores e consu·
midores. Niio lucra o fisco, quer d;zer V.Ex.;
mas ó precioo niio estabelecer antagonismo
entre os interesses da nar·ão c os do contribuintes i os interesses nnéionnos siio as dos
cidadãos; ó preciso evitar o choque dos lnter·
esses indlviuuaes com os do fisco, que niio
póde querer a t•uina do contribuinte, que
niio deve ser onerado com impostos exeessi·
vos, nem para as exlgenoias do serviço
publico, quanto mais para salvar cneitnes
empregados em emprezns que não rlao os
lucros que· se esperava.
V. E;oc. faz parte da Commissilo rle Orça·
mento, bem assim rla commissilo que estuda
actualmente as tarifas aduaneiras; sabe, pois,
quo o povo brnzileiro cstt'l extraordlnaJ•ia·
manto sob1•ocn.rregndo de impo.~tos; nii.o ó
passivei crem• ouh•os, nem augmcnto.r a tn.xo.

O S11. LEIT~EOITIOIOA-E quantos V. Ex.
acha que silo i
0 SR, MORAES BARROs-NilO sei.
O SR.WANDENKOLK-Siio em menor numero
do que os estrangeiros, nilo ba duvida.
O SR. Coani:A DE AnAUJo-Pareee·me, Sr.
presidente, que nüo se intei•preta fielmente o
pensamento do legislador, quando se affirma
quo n lei de 5 de dezemb1•o de 1894 teve por
11m attender nos iuteresses dos navios estrtm·
geiros, marcando um prazo para que elles se
nacionnllsem.
Ao legislador pouco importava que navios
estrangeiros se nncionn.lisassem ou não ; o
que elle devia ncautelnr e proteger eram os
interesses rio palz, do povo, e nii.o os de proprietarlos de navios, nncionaes ou estrangeiros.
Si os navios estrangeiros nilo podem continuar o. no.vega.r no.s costas do Bra.zil, pro~
curarão outros, se dirigirão a outros portos ;
si niio encontrarem absolutamente serviço,
os seus preprietnrlos perderiio os cnpitaes
nelles empregados ; o legislador nilo garantiu,
não tem obrignçiio de consultar os interesses
r!e CApitalistas ...
O Sn. LEITE E OJTICICA-Estrangciros 1
O Sn. Con.RÊA DE ARAUJo-Estrangeiros ou
na.cionaes, que ernpregnro.m o seu dinheiro
em emprezas, em cspeculaçõos que niio diio
resultn<lo.
O Sn. LEITE E OmOICA - Especulações de
quem!
O SR. CoRRl:A. DE ARAUJO - O legislador
niio rleve attender, consultar os· Interesses
daquelles que se arriscaram em especulações
commarcio.es, muitas vezes contrarias ao
da naçiio, gue nada ganha com taes especula
ções, que nao deve supvortor as suas conscquonc!as, quando niio produzem resultado,
Ksta ó a veJ•dade.
Estou convencido de que a lo! de 5 olo
dezembro consultou os justos interesses do dos que vigoro.m ...
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O Sr:. LEITE r. OrrrcrcA-Mns tomos nocrssi· convoncldo elo quo defendo os interesses do
dncte de mandar busca1• nu.vios do gum•J.'tl. e povo, dtL nnoií.o bmziloiru..
rlo croar marlnhn.
O Sr:. LEITE r~ OrTrorcA-V •. Ex. está dcfon·
O Sr:. ConnrõA DE Anwm-V.Ex, pretendo dPnrlo os Interesses da mar•lrrha cstrancreat• Impostos ,ou nu:;montar os oxMentos! geirn.
O St~. Lr,ITE r. OITIC!OA-EU não sei.
O Sn.. Cormr~:.\ DE An.tuJo-Dofondo os ln·
o Sn. Con.nih Dli: r\RAUlo-Eu ~ei qut'l nad:L tercsscs du. naçfio, do povo o pnrticU)ILrmonte
resta para. trilmtu.r·.~o 0 que nfio é possivol o~ do meu estado, orrde, a.lóm dos impostos
elevar-se a tnXIL rlos nar.uac.; lmpost.us: todos ío!lero.cs, tomo~ o~ cst.n.dtmcs. o municipacs. ·
os dins surJ.,!;em .1ust.:ts rcclnmnçõc~ 1·olo.Livn· Senllot•es, dizem os que dcsojnrn já. e jit. a
monte ú. elevncl'io 1!ns taxa~. . .
nn.vogtL~tiio do ca.botagom nncionnl quo os seus
mt vius esr.fio ::;obrcca.rregat.los do onus, quo ns
O SJt. MonAES BArmos-NJ10 litz mal quo companhias nüo podem viver 11 m· c1.t.u:-u. dus
lancemos mais um imposto i\ limitado a lll\'Ol' obrign.cõe;.; quo lhes s11o imposta:-~ polus rcgu~osarmadorcs nucionucs.
Iumen tos dus Capitanl.•s dos Portos.
O Sn. COiliWA DE AMuJo-Pcrmit.tu o hon· Sendo as;simoquo devemos nrzer om bano·
1•ado Senador pm• Alngüns quo ou lho dign.(] uo tlcio destas com lJILn hias ó retluzir• os onus n
receio que, ~ob o pretexto de protecçtio á que e UM estil(J slljoitas, ú diminuir ou mesmo
industria nacional, so pl·eteuda n!ndo. clovar suppt•imir as obl'igat;.ões quo. lhes sií.o imimpos\os e pai' c.<So maio tirar• do povo brazi· post:ts o que lhes dllllcultarn a vida.
lelro uquillo quo cllo nüo pódo dot•.
o sn. l.rmE I< 0tTICIO.\J-9Ucm disso isto!
O sn. LEITE E O!TICICA-0 receio de v. Ex.
o SR. cor:RrÕA DE ARAUJo-V. Ex. 0 disse
é ini'undudo.
hon tem.
O SR. CoRt:I~.~ DE ARAUJO- Aguardo com O Sn. LEITE~~ Omcrc,l-Eu disse que nilo
a.ncie(ludo n rerormn. dn. tarlh1s ntl.u:melrns; p<tdiam concor•rcr com as cst1·angoit•as.
e jit porquo V. Ex. hontem f••llon·nos deste
nssumpto,jã púi'Que preciso mo:1t.rar I) tiO 0 O SR. Conn1~.\ JJE ARAUJo-Perdôc-mo;
meu receio w\o ó infundwto, poço petmlssfio cstú. no discurso flo V._ gx. puhlica.do no
pura rotilr{r o quo ouvi clizt~l' pet•untu a com- Difll'io do Coll!Ji'C~so o no lotnat do Commcrcio;
missilo de tnrilus, paz•n justificar n. olevaçílo são ns ult1mas IJalavra.:-.: do dlscUI'SO de
~e um Imposto. liis aqui. diziu-se, '" photo· V. Ex.
grapuins lle U!D edlllniono quollili con<tr•uidn Eu comprchondo quo se litcilil.e ils compaumn tabricu. de bat•J•Hha que nilo póde func- nhins nacionues rle na.voga~;ílo tudo quunro
clona!' porqu•· n barl'illru llca muito muis cnr·u Iili' {Msive! p:1ra que cilaa tJossam prospe·
do que a que importamos do estrungeiro; o I'ILl'; o que mio compreiJendo ó quo so pi·opreoiso uugme.ntal' o imposto sohrc a barril ira tendn sujeitar o povo no monopolio de trcs ou
para que a fabrica funcciono o os seus pro- ~uan·o companhias <tue, sem possuircm os
duetos poss"m competir com pi·o·l uctos si mi· navios procisus para o scr•viço, ~ucrcm expio·
la.rcs quo nus veem do ostran~ah•o.
ro.l~o ox.clusim.mente.
O que significa esta protoccfio! o que ú que Censumndo injustamente as companhias
se pt•otende : Que o povo, soht•ocarl'ega·lo, cstmngoir!t~, o honrado Senadot• por Alncomo ostU, do impo13tos, pn.g-uo UfniL taxa gôn.s cou::~idel'oU injustit!ca.vel o procedimento
mais elevada pela barrilim quo importar, em dellas, elevando o pl'C('O das passagens nos
baneficro de uma fabr•lca, de umiL situação seus vapores.
perdido ! !
Sem constituir-me defensor, direi simplesL
0
d·
monto que considero muito !ustlflcavcl esse
o Sr:. EITE N ITICICA "um aparto.
p!'ocedinionto, porquanto o!las recebem cm
O Sa. Cortn~A nE AnAuJo-Mais tnrde sabe· pagamento <los.passagens o nosso patlcl de·
remos o que V. Ex. pede; o que eu digo ó proc!ndo.
que ouvi pedlr~se ú. commiss1lo que augmen- 0 Sn.. Go!lm:i J)E CASTHO _ As nncionncs
tasse o impo.<to sobt•e a barrilha pat•o que
b
600:000.$ ou SOO:OUO$ nacionaes, emprega <los tam om e1ovur·am ·
na !àbrica, niio llcassem pordldos.
O SR. Cor<n~" llE AnAUJo-Soi disto, mas
Isto mo inspira serias recolo.;, porque ,quero referir-me sómcnte ·i•scstrangeirns. .
,_
.
Eilas toom necessldu<lo de compror ouro ou
impor .... aggrovat• a sttuaçao do povo em cambines e nós sabomos quallto vale o nosso
benellcio dos cnpitalistas ou lnrlustrines n papel; basta ostiL considoruç,io pni·a j ustilicar ·quom pertence a fabrica.
0 au;.;mento do llrc1;o <Jus pa·sngens.
Diga-se muito embora qlld oAou dofon·
Sonhore.s, o bon!'.,uo Sonndm• flOI' Alogôas
dendo lntct•osses ostrungciros· ''ou;"'' os dos estil r.ão apaixonado cm lavor• c a lndustt•ht
nacionaes; cu estou tranqulUo, porque estou nacional OJ contra a cstrangeirtt que, ainda
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houtom, poln. soguniln. vo~, nos fez vor que
O Sit. MoMcs B.mRos-Apoiado, muito
no mesmo momonto om que u. lnglitterra. nos bom!
tomó.r• u illm do Trlndado, nós lho butiumos O Stt. LEITE,.; 0ITICICA-Eu tÚio ottondo o
it pot•ta, pedindo dinholt•o
nos or~t cm·
prestado u 85 o com juros o 5 '/, graças à direito do companhia. Pe•;oa pailwra.
O Sa. PRI~SIIJENTE-0 nobro sonadot• não
agiotagem.
pódo ter m11.is a p11In vra nesta discussü.o.
Mas, isto contra quem pt•ova '! ...
O Sa. LEm: E OITJCICA-Bcrn ; torei de·
O s,.. Lmm: E OtTICICA-Contra nós.
pois occasiüo de foliar.
O Sn. Con.mlA DE ARAUJo-Exclusivamente
Fica a discuss:io adiada pela hot•a o com a
contra nós; niio foi n. Inglaterra que nos veiu
bater !t pot•tu, olforocon•lo o seu dinhoil•o ; p~tlt\vra o Sr. Ramiro Barceiios.
nós iii fomos pt•ocuml-o. Porque não nos dirigimos ú. Fmnça, ú. Allemanha ou it Ame- O !!lt•. Viconto :\l<>oltndo (pelu.
m·dem)- St'. presidente, ho tres dias devo
rica 1
Pam que pedimos o omprestimo ó.lngia· umn t•esposta ao nobro Senador pela Piaulty,
tori'n., si elln. quiz SOl' usururia, como diz o c tem se esgotado a hora do expediente som
que haja sido posHivcl lilzol·a.
honrado Senador ?
Domais, que ligação ha entro o emprostimo, Requeiro, portanto. 15 minutos de proroga·
çilo da hora do expediente para a explicação
a ilha da Trindade e a n:LVegaçiio do cabo· que
terei do otrerecer.
tagom 'i
Consultado, o Senado concede a prorogaçiio.
Temos novios do todos ns nacionoiidades e
aindo agora o quo detet•minou o requot•i- H l!iir. VIcente l\la.,hndo -Sr.
mento em discussii.o foi uma companhia ulle- presi~e,nto, no dia om que o iilustre Senador
mii, cujos navios teriio a bandeira do sua na· pelo Ptauhy, tomando em consideraÇI1o aiçiio.
h'l!ns topicos ~o meu discurso, teve occllSião
0 SR; MOIU~S BARROS-S. Ex. quer que de chamar-mo nominnimen to pat•a dar expU·
s~jnmo! absolutamente independentes do es- caçües sobro os mesmos, pedi a palavra, porque queria do prompto satisfazer no illustre
trangeiro.
Senador.
O Sa. LEIT~ E OITICIOA-Dociaro que sim o Comprehende V, Ex. que me ó prorunda·
que, si o pudesse, o J'azia..
monte desoeradavel entmr cm uma questão,
0 SR. MO!tAES BARROS-Não invejo U sua por nsstm dtzcr,pessoni; ovlto sempre pleitos
politlc,\,
dessa m·dom, tanto mais quanrioneste levava
O Sn. LEITE E OITICICA-Desejitra que vi- do antcmüo u. cürtcza. do que um;t posição in·
fet•ior mo ertL rcscrv:Ldo. ú vistn. do combavossemos independente do todo o mundo.
tente com quem tiniu• de ierçat• a.rmllS.
O Sn.. Cmuu::~\ nm ARA.U.JO-A ho1•a. estit
Dtsse S. Ex, que ou não tinho t•nziio do
findo., eu vou concluir e o 1itc,~o, pedindo no varrer, como Vn.l'rj, n. minha testada, qurmdo
honrado senadot• por• Aiagt'.tts que esquc~a logo depois da phrase que tinha constituido a
um pouco esta distincçiio entt'C nacionaes c insinuação cm \"it•tude dn. qual eu IIavio reosti'angeiros ...
cta modo, S. Ex. immedin.tnmcnto a tinho
r•etirado.
O Sit. LI~ITE E OITICIOA.-Niio csqucç•o.
Realmente, logo quo ou reclamei, S. Ex.
OSn. CoRRI~A nrn ARAUJO ••• que não tom disso
q11e não tinha intenção do melindrar,
l'llZiio do set• quando trnta-so de direitos cimas isto niio consta do discurso publicado no
vis. de direitos do homem c niio ele rlircitos joJ•nal
da CaSI\.
politicas, do clh•oitos do cidn.diio.
0
Stt,
COELIID 1\00ilJGUES- Consta.
Reservemos para nós os riiroitos que decol•rcm da. nossa nncional idllde ; mas, não ro· O SR. VIO~NTE MAOII,\DO - E realmente
ousemos a. JlBSSOII alguma os que decorrem lbi um incidente que niio chogou a caiar no
da llberdf!dc ...
animo dos nossos illustres colliegos, o por
mnis que ftzesso,nilo podi11 dolxnt• uquiiio sem
O Stt. LI~ITE E OITJCIOA. dti um aparte.
O Sn.. Comu::1\. IJir AR.\UJo-Embol'.l. nfi.o pr·otosto, porque som cato purocorin que cu
fosso a.ttondido, o.nimo-me n. tlii•igir o.o hon- tinha a.cceitudo um~t intimação pouco inve·
na minha posição de representante da
rado Senador um outr·o pedido: por amot• nos jav~
naciona.es, pot· n.mm• o.o nosso pa.lz, mio Naçuo.
queira ottendcr• aos interesses das campa· S. Ex. quiz fuzer aCI'editor que,rcforindo·
nhiilS, que csquocendo " industria a que se me o. S. Ex., tive desejo de procumr blldestin:•vnm. aperfolr,oamm a do dobrar c des- t•uiho ...
dobrar• ILC\•ÚCS,
0 SR. COELIIO 1\0DR!OUES - ParecOU•ffiO,
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O S1t. V1cm~TE MAOIIADO - Ha uma cir·
cum.stnncia, n }ll'Ovcnr,·üo que cu porlcnoitt tor
ó dn ordem gernl. 'fonlw provllnçõos com
lentos, S. Ex. t'oi lent.o, ucostumou-so n. onsl·
nar,a fa.lla.l'om tom nutorlt.n.t•io, o<.lo~IIUl.t,ico
o ou nuncn. mo nccommodoi muito com
isso.
Agora, Sr. prcsidonto, devo dizer quo não
desejava :J.b:m!utnmente cntl'al' ncstll que~tão
o mesmo, si tomn.sse cm consifim•at;iio o. cm•..
dura quasi cvn.ngclica com fJHe S. Ex. principiou o seu discu1·so, nii.o tlirin. maiH umn.
pnhtvra, mnf.l S. Ex. concluiu tle motlo mn.i::1
1rlsanto o injusto e utó mio c•quecou esta
loque que costumo trazet•. Por isso pedi n
pahtvrn para dizer que não fiz oqui ntllr·mn·
çõcs algumas quo pudessem otrenrler o caracter do S. J~x.
Referi-me, ó exacto, dn Jitcto de S. Ex.
tor se rotimdo dn.qui para a EuroJln.logo
depois que se nmuitestou 11. rovoltrL, 'lii•Iglnllo
então um manifesto aos eleitores do Piaulry.
s.Ex.oxplicou poster·iornrcnte os motivos <lo
sua vlngom ilEuroptt.Nü.o sei onde estan \·m·dode, si no que diS<o uqui S. Ex., si no
que di>so no manifesto quo dirigiu nos
· eleitores.
O Stt. ComLiro Ronmour~s- Tem o munitesto 1
o Sr<. VrcE:<iTE MACHADO -Tenho aqui um
exemplar, e ató mesmo unnotndo com cet·to
clliste ... Calliu-me'dobuixo dos olhos e ou
guurdoi·o, mesmo JlOl'quo S. gx. me ~eira
um pouco perverso, e cu quiz mostmr·llre
que era capaz desta pct·versidutlo.
Neste rnanil~sto S. Ex. declarou porcmpto·
rinrnauto quo so rot.irava do pai,, JlOr causa
dn revolta, porque não cm ~olc.ludo, niio podia prestat• serviços militares o niio quct•iu
tarnbem sm•vlr do alvo ós bulas.
Ora, com fi•nnquoza. o Senado assistiu a
sua. cxplicuçiio i e viu quo s. Ex. disso quo
poderia clmmur isso como uma. I·nzilo, mu.~:;
que niio chamou.
O Sa. CoEr.uo ROJJ!tiG m:s - E' llOt'quo :tlàrn
dessa eu tinha outras.
0 S!l. VICE:>:'J'E MACHADO- Perdoo· me o no·
bre Senador, mas devo dizel-ú com toda a
fra.nquozu. ; o seu mnnifr.~~.o deu-me dirAito a.
julgar quo s. Ex. diante da rovoJuçiio niio
mn.nisl'e.:~tou umo. opiniü.o ; aguardou o resultado, para manter umll e exprcssul-n.'
E for por isto que, calculando quo mo Jrnviu
feito n lnjusti~ll rio, por• um motivo, niio sei
qun.l, ter• mudado do opinião cm rolo.'~~üo ~·~
amnistlr>, nu utilizei-mo rles•o J:1cto.
Mns ou sou muito rlocll ; o devo atú conslgnnt• o !neto drL grn.ndo improssii.o quo pt·oduzlu no meu cspirltoll opinião nqul oxtot•·
nuda por S. Ex. de que niio 1111 motivo lll·

gum put•n. ncoimnr rle inconstitucional o projecto do amnistia.
E isto pm• umlL I'a?-ti.o muito simples i sl
ou tives:so do tom[LJ' cm considornçü.o apenns
os procedentes que se tecm rlado em rolnçiio
a projectos dessn. or•dom quo teom sido consi·
dcrados como lei communr suJeitos i• snn.:çiio
c nos mesmos tr•nrnltes constltucronoes, ou
pod cria .i ulgnl·o inconst.ituclorrnl.
Mas penso que ossr> dolibm•açiio nilo constl·
tne uma lei ; ô por n.ssim dizer uma. 1'uncçiio
oxccuUvn. quo o Congro~so exerce; do modo
quc niio ho. lm'.Onst.l t.uclonu.l itllltle nrt o.pro.sontnçfio dessa. pt•ópo.sição.
Ha ainda. um u.J•g-umento o. utilisn1' : ninguom porlot•in. ovitur que um Senador ou
doputrulo lltira>so r\ discussão um projecto do
e~:~tu.do de sitio, inopportuno e desncccssario;
o pt•o,jocto era ropollido, mas dahl a dous ou
tres dias a ordem publica era alt01•adn, o Poder Executivo vinbn vcdir o estado de sitio ;
rnns como este havia sido rojoltndo, nilo podia voltar· ú dlscussiio.
Siio medidas om que o con~rcsso funcclona
mono" como corpo loglslnt.i vo do que como
exercendo umn. alta tuncçito executiva.
O Sn. Coer.uo RonmouEs - Ot•a graças,
que estamos urna vez de accordo.
O Srt. VtcENT<' MACIIADO - Veja V. Ex.
como cu sou docil.
Mas cu niio quero <hu•-me ao tt•abalho do
lot• o manifesto do honrado Senador.
Quanto 110 fiLcto do eu tet• dito quo o hon.
rarlo Sonndor• voiu aqui flt1cr opposiçiio posthurnn, niio lrouvo completa verdade, ri exILcto is. Ex. mu.nlfe:~tou-so nossa opposição,
pouco antes da morto do governo do Mnrecbnl Florin.no; OIISO governo nii.o ostav1t
morto, masjli cst11va com um pri na varanda
do tLrrnulo.
0 Sr:. COELIJO RODRIGUES- EU votei con·
tra tarJas as rnedldns que o Governo pediu ao
CongrcsllO.
0 StL. VICnNTE MAOUADO- Tivo O trllbr>•
lho de percorrer os A11mws do Sotemorc• do
u.nno pu~:~:mdo .•.
O Sn. Cot~Lno RonmouEs- Em II de Ju·
lho votei contra r> proroguçiio do estado do
sitio.
Mais tnrcle apresentei um projecto sobro o
cstndo de sitio, projecto quo orll a condom·
nação do Govomo.
Eu cheguei n ~·I ou 25 do junlro ; niio podia 1ilzot• opposiçilo orn muio.
0 Srt. VlOICNTJC MACIIAHO-Acrodito qrre o
honl'ado senu.dor Jlca.rl'L mto!r,,mente convonchlo de quo nilo 11z umn alllr•rnrL<;iio lovinnr••
1'inhu. di1Lnto do mimo mnni1Usto; o ,julgando
quo' S. Ex. mo lruvln feito um<> lnjustiçrL,
rebatia·a com· corto calot· e vohomcncla.
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O Stt. Corei.IIo RomuouEs dt\ um apat•to.
O Sit VlCENTrn MAOII,,no-Niio pt•ociso on·
trar om maiore; detalhes pnra mostrar quo
ni<q deseJo!, nom podi •· dosojal' a lucl.a com
um1L pessO[L, como o nobre ecnu!lol', quo,nliit.s,
no •losonvolvimonto do sou discurso. foi do
uma. corllura quasi quo evangelica.. como Já
disse ; no IIm, poróm, destoou um pouco ; o
o que serviu tlo bu.so n. tudo i:;:-~o~ 1bi o meu
leque, esta innocento nrtelllcto chi noz.
Acredito que S. Ex. est:tvu. dominnlio por
uma obcessfi.o, porque jiL outro Ilià disso nqni
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do 1895, quo ffiiLmlo. entrar novo.monte em
vig-oi', cora o.s u.ltel'Uções que 11.pontn. o decreto
n. ~827 do 15 do março do 1870,
Wnnnunci~da a votação do projecto pri·
mitiVO,
O Sr. 1\lot•acH D:>t'l"OM (pela ordem)

requm• proJ'eroncia, na voto.~~ü.o, para. o sub·
st1tutivo da Commissão.
Cr•nsultndo, o Senado concerlo a pt•ofo·
roncin..
Votnm-so e siio succos:Üvluntmto npprovo.·
dos os m•tig-os do substitutivo.
que nü.o gostnva de leques. Não suppunlm.
E' o J>rojecto, nssim emendado, adoptado
que mou loque pudcsso iovarunm t.nl provou· pllrn. passat• h 3'1 díscussfio.
çiio no espírito do S. Ex.; ó um objecto innoceutissimo, o nem póJu ser comparado com o O lN•·· Ranth•o B:;u•eello*"' (Jwl"
quo sot•vitL rle llo.tuto. mn.gica. com que o cele- ordem) mando. ú. Mcsn. n. t~cguinto dcclat•u.çfio
bre marechal chinoz Tse-In-Liang dirigia a do voto :
symphonia tenebrosa das batalhas.
« Vota.mos contro. 'o projec.trJ, 'POr nii.o eon·
Comprebendo que o nobre Senador se volto cardarmos com distincçõos nus clasSes sociuos
sem pro com certo. íntoloruncin. contrn. o n.pos- l'einti va:-~ ao diroito do contructn.r ou quncstoiado positivista ; comprohendo mesmo que qum· outros direitos.
S. Ex. não possa. contbrmn.r·ao com n lni dos
tres estarias; que o sou temperamento tro- Suln das sessões, 12 de setembro do 1805,pical revolto-so contra aqucllo doentio e Ramiro Barccllus.- Jm1o Corduiro.~
hysterico platonismo do Mest.ro, di viniz~ndo
Clolllrlo da Vaux ; o que niio posso compre·
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
bendOI', poróm, é que S. Ex. hn.jn entendido que só um dosejo injustificnvel do nrmnt• t~iró. mo tenh• compellldo à vir iL Entra om :J' discussão o projecto do
tribuna. Eu disso no pi•imeiro IliscuJ'so, que Senado, n. 30, de 1805, substitutivo fio do
serviu de base u. esta. discussão, que, o quo n. ·13, do 180-1, qno dispüo sobJ•o conflictos
dosojn.va em. salvo.guu.l'dO.J' n minlm opiniiio. result11ntes do lluplicn.tas o11 coutesta(;ües do
mostrar que tinha sido coborento, que não lcgitimido.do de cxm·cicio do govel'no.dorcs e
tinha. sido sug-gestionndo por fuctoii dcstu. ou 1Lssembló11s nos Estudos.
daquella ordem por dar, como dei, o mon
voto Ii amnistio. ampla ; e me seria rloloro<o O l!iit•, .João B•u•balho - Tiio
ver que o nobre Sonnrlor Julgasse ce>e meu dinlcil o tilo compiicnrlo, St·.presidento, se tem
u.cto do modo como clle não devo sot•Julgndo. J.'OVCIU.llO este assumpto du. intorvonçü.o, que
Niio compro barulhos ; nito quero comprai-os, o intor,·h· na discussão delle jiL ó do si uma
muito menos com posso~ com quem nn luota cous1t temerosa, o tanto mais o ó para mim,
qunnrlo ve,jo que tcom sur~ido nn nrona os
eu seJ•Ja sempre snct•ilico.do.
mais t'amosos cnmpoüas, os quaes toem
Dadas estas cxplicàções no honrado Sena· nossos
terçado
com toda a perícia e mesl!•Ja,
dor, desejo que a noss~ convivencin como tlign11s donrm11s
npp\auso,
mos impossíveis do imirepresentantes •la Nnçiio srjn animar!~ sem- taçüo.
Pl'O pelo cnvnlheirismo o cot•uinlidnde, quo Esta Uiscussüo vne fulgut•ar om no::sos An..
ilove reinai' entre todos aqncllos quo estão naos, SI'. prosidento, como uma dnquellas
dominados do sentimento superior do bom que
mnis se recommcndnm o que mais honram
servir sou palz.
o Sonaoio, pelo desenvolvimento que teve dos
Siio estns os oxplicaciies que tinha n dnr divm~os orodores que nolln intervieram, pelo
a.o honrado Senador ; o agradeço ú. Cu.sn n mrrdo profundo, vasto o brilhamo pO!' quo tom
bonevolenclo. com que mo ouviu, coucedon- sido conduzida, o QlltL!quei' que soj11 "selu·
do·me Iiconr:o. pni'a offorocel·as.
ção que o Congresso lllo dô, ella. ó utiJissimiL,
Os nob1•es Ol'lltlOJ·es quo se occupuram destu.
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI,\
mntorin. doscnvolvora.m tamanha cópia do conhecimentos o deri'ILIIIILI'um a tlux neste·
Entram succossivnmonte em disouBSiio, quo recinto tito 11bundusiL tm•ronto do argumentos·
se oncOI'I'a som dobato, os nrts. 30 a 04 tio do toda a or•lom, u li<o fu1•ta orudiçiio, que
projecto do Senndo substitutivo do do n. 15 niiu set•i\ mal comparado dizer-se que estilo'
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d!scussiío,a tantos rospoi tos pl'ovottosn. c Jnr·ga.,
E si, mo occupando desta ma teria, oque eu
ó qtml n encheu to do Nilo quo J~rtiliso. todo o expondo!' for acerlllliO, servirá para provocar
oxtonso terreno por ando ao aln:itl'n,
por osso mo1lo nquelles que silo conpetontes a
Mus, Sr. prosidontc, si os nobres Sonndores ''irem cscl!Lrecer ainda mnts o assumpto, con..
quo se occuparam dlt maioria dor~tm·sc a firmando o que en tenha. aventado; o sl,
taos desenvolvimentos que paroco toram á cousa muito natura!, for desacertado o que
poi•fia rccorrhlo ao mcthodo exhaustivo, om· eu disser, el!cs a poderilo corrigir, illus·
pregando-o do m~neira que pouco deixaram trando o e!uchlando ainda mais a mnteria.
1icar para outros m•nclorcs, todavia. n. mntorin. Em todo enso, SI•, preshlente, n. discussão só
se me aOguro. de tanta gravidade, de tanta torá n ganhare oSen!LI!O me desculpará oenpondernçüo que ainda so mostra digna de os- fado, que lhe vou dar.
tudo pausado o muito rcOectido do Senado. O Sn. CoeLno E CA)IPOS - Não apoiado ;
Nesta convicção ainda me nrmo, considerando que o Senado resolveu esta questão por V. Ex. illustra todas as questões.
um~t maioria muitíssimo insignificante : asO Sn. JoXo B,\RBALIIO - Sr. presidente,
snmpto de tamanha gravidndo foi resolvido antes de entrar proprh1mente na discussão,
por um ou dons votos do maioria .••
devo tomai' em consideraçilo uma censura,
uma increpaçiio, que foi feita aos que aqui se
UM Sn. SENAnon-Mais.
teem batido pelnintervençilo, dizendo-se que,
O Sn. JoÃo BA!UlAWo - ..• revoiando isto nisso ha um pensamento recondito, contra a
uma grande hesitação, uma grande vnciiia· soberania estadoa!, nara annu!lal-a, que ha
ç,io, manlfcstn•la n!iitS desde o p1•incipio desta pelo menos o propos!to de cercear a autono·
discussilo, porque entre o inicio deste. rtuestilo mia. dos Estados, e foi mais longe ainda essa
e o projecto ultimamente votado, appa!•ece· increpaçilo, dizendo-se que havia pensamento
rnw successivamente nada menos de cinco do, com o projecto, p1·epnrar a revisilo da Con·
projectos dilferentes e quic1i o quo foi nd· stltuiçilo do Rio Grande do Sul.
optado sorá ainda emendado. Tudo mostra
importantíssima e assaz melindrosa a reso!u· Pela minha parte, Sr. presidente, posso
ção definitiva a tomar-se ; e emquanto ou- desnssombradament~ dizer que tal pecha não
tros mais competentes, Sr. presidente, nílo mo póde a.ttingir, e alóm disso voe ne!la uma
so levantam para continua!' esta discussilo, injustiça ao Senado.
animo~me a. expôr algumas singelas consi ·
Desde muitos annos que me alistei en·
derações, pedindo desculpa ao Senado. Si, tre n~ue!les que combatem pela autonomia
porém, a isto me abalanço, duas l'azües allcgo local.
que attonuam a mioba temeridade, siniio me Ainda muito moço figurei nessas filelrns e
justidcnm.
tomei por lemma a aboliçilo sob Ires pontos
A primeil•u., ó n.longanimidado com que o de vista: pugnei na imyrensa e nos clubs
Senado costuma premiar com sua attençilo pela extincçilo da esc,•avidão o tive a fortuna
benevolente uquoUes que não dispondo de nl· de ver fazer-se a abo!içiio <lo elemento servil
tos dotes ornto!•ios, nilo tendo p!•estigio e au- 11 13 do maio àe 1888, que foi a ante-manhil
toridade para se Jil.zorem ouvir, todavia mos- da Repub!!en ; pugnei por outra abolitram-se solicites e se esforçam _pela boa solu- ção, não menos necessarla, a da ignoraneia,
çilo das questões; e embora nss1m o Senado se procurando Jllzer o mais passivei pelalnstruc·
exponho. muitas vezes, como agora, ao enfu1lo çiloda infancia e polaeducaçiio popular, con·
e desgosto du estar tL ouvh• os que,niio sendo vencido de que o voto universaf devia ter
oradores, não toam como componsar-lho a como buse n instrucçilo universal; dediqueiattençilo, todavia ó osso um bnm proce~i me ainda a outra nboliçile, a dllS ~elas,
mento, porque ó animador o generoso.
das restrlcções, do circulo de tllrro desde
A segunda rn.ziio, SI•, presidente, ó que o muito impostos aos poderes loenes.
projecto n. 43 do anno paSSIIIio, e que serviu · const11 isto dos jornaes em que por ai·
ae base n esta discussão ou pelo monos de guns annos escrevi em Pernambuco, sendo
ponto de partida, foi elaborado po1• mim e ó constante prooccupação de meu espirita a
natural q_uo eu venha expendei• minhns !dilas conquista da autonomia local.
em I·ehtQitO aquillo que se ncho. conl)ignado no
Tendo tido 11 honra de ser nomeado memmeu trabalho oiTercctdo no Senado, como nn· bro da commissiio no meu estado incumbida
tel'iores pl'Ojectos do outra natlll'oza, que de orgnnisar-lhe a constituição, elaborei um
tenho snbmott!do ao sou alto criter!o, só- projecto, quo olfereci li consideração de meus
monte no intuito de provocar o exumo e companheiros, no qual so acham oxnrudas as
estudo de qu,stües que mo teem parecido de· minhas ideias rnd!coos 'em maioria da auto..
verem ser considerndns com n.ntecctlor.ciiL, norniv.loeal.
com en!ma o vagm•, para evitar soluções sob •Mais tUI'Ile, eleito para; o Cougrosso constia pressão e urgoncia dos acontecimentos. tuinte, estive sempre ao Indo daquellos que
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queriam mais ensanchas,muita largueza o ospaço á autonomia cstadoal.
Neste Senado ainda o meu procedimentoe os annaes o attcstam-tcm sido sempre o
mesmo, E, portunto, a incrcpaç[o que se
possa fllZer de que este projecto tom um pensamento recondito, tom o intuito elo annnilar
a autonomia iocni, absolutamente nao mo
póde altingir.
E contra isto protestaria o proprio projecto
pois o art. I e seu parngrapho contcim ató
uma homenagem á autonomia cstnelual, fa·
zendo prevalecei• n. vontn.do do Estntlo mn.nl·
restada por seus m•;;aos iegitimos. Lerei eS.'ia
parte elo pro,jccto.
c Art. 1." Os confiictos resultantes do du·
plicata ou contcstaçilo de icgitimidado do
exercicio de governadores o nssomblón. nos
Estados da União, nao ,Çtntdo ncllcs ,·csolvldo.~,
conforme a.louislaçao-ra:;pcctiva, ou nao llnvcmlo
nes.ça lcui:~laçrLo meio.~ da .~olvel·os. serão an·c-

ctos ao Congresso Federai, por officio do Ministerio Publico ou reclamação de qualquer
cidad[o.
Pn.ro.gra.pho unico. Si no E.~t(tdo lwHveJ•

autoridade incumbida por lei aHtcrim• de proferir decisües nos casos de que se trata,o Poder Executivo (ard manter o uovcrnadol' ou
assembléa, conforme a sentença, e. sendo neces·

r

•

sarlo, intervira com força armada para que
ella sej• cumprida. »
Quanto á situação do Rio Grande do Sul,
lambem nao tive em vista Ingerir-mo nos
negocias intimes e intestinos daquelie Importante estado, como nilo o tenho a respeito de
nenhum outro.
Apresentei o projecto cm dezembro do nnno
po.ss!ulo, muito n.ntes de chegar-se a cstns
questões do paz, elo amnistia que ultimamente
discutimos (sinto nilo cst•r presento nenhum
dos representantes do lUa Grande do Sul), e
ainda. niio estou convencido do que a daquclie
Estado seja ur-,o. Constituiçno inconstitucional.
Isto é, contraria ao pacto fe•lcral. Si ó pnssivcl que o soja, ainda não estou entretanto
convencido disto.
0 Sn. COELHO R CAMPOS-Nilo é boa; porém
não é inconstitucional.
O Sn. JoÃo BARBALuo - O meu projecto,
Sr. presiclente, tinha siclo apresentado sómcnte
para regular o procelll!o pelo qual a intervenção federal se deveria . fazer, cm dous casos:
no de duaiiclude do govm•no o do CLssembit'ns
locaes e no do contestaciio da icgitimiciade de
governadores ou de congrosaos.
Estes casos nao estão cxpres1os entre os do
art. 6• da Constituiciio ; mas nem por isso
deixam de se achar comprehendidos nesse
artigo como ainaa outros, c do momento (e
sem al!usão) posso citar os que se ncham os·
pecinlisndos no projecto ollilrccido o nnno
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passado na Cam•m rios Deputados, e nos
quncs mais outros scpodcrilo nccrcscentnr,
Poço pormissiio para rcferh· alguns dos
mencionados no citado projecto (tr:): «a oppo·
siçfio ou rcsistencln dos governn.doros ou pre·
sidontcs n.os decretos o sentenças tios poderes
leglslu.tivo e Jmliciario esta.Uuac."l em mn.terin.
do rc$ponsJLbiliLlu.de dos me::~ mos govor.nn1lorcs
ou presiUontes, um1L vez quu o respectivo
processo tenha seguido os tramites legaes i
« -a dissoiur;iio pelos governadores ou pro·
sidcntes, por acto cscripto ou po1• mero cmprc·. . o Ue t'orça. m11terio.l, dos congressos nu

ussffinblóus legislativas estaduaes, quando ÍL

dissoiuçiío se o~po.nl;a texto expresso dns
rodpectlvn.s ~onstttuu;ues. »Ao lado destes casos~inun poderiam figurar
no projecto: o do. recusa do ~ovcrnador a
mandat• procedei' ás eleições pJ•opriamcnte
cstadnnes, o de igual 1•ecusn. qua.nto ti. eleição
p~m senadores ou deputados fcdcracs, c mais
a divisü.o ou sub-divi:i!lo de estados ou encm··
poraçiio som as foi'mnlidaucs constitucionaes,
de uns a outros Estados, com preterição •lo
placet do Congresso Nacional, d_?s pode~cs
ledemts, ou com qualquer inll'llcçao do diSposto no art. 4" da Constituição Federal.
Estes casos, Sr. presidente, disse eu, em·
bora niio estejam nas palavras em que c\ concebido o nrt. G", todavia niiosc podem deixar
de considerar comprchendidos neile.
Para provai-o, mo permittiri• o Senado que
estabeleça um ponto do parti<la, porque nestas
como em todas as questões é preciso adoptar
um criterlo seguro que nos possa habilitar a
chegar n. soluções ra.son.veis, salutares, e em
materia politica, não sómente devemos visar
as soluções logicas,mns tambem as mais uteis,
do mais eOicicnciiL c appilcaçiio ; elevemos tomar um critcrio que noil possa bem encami·
nhar, ponto de pnrtidn este que no nosso caso
não poderá ser outro scniio o conceito funda·
montai da inlet•vençiío, isto ó, o conceito que
rr-sulta. do como, pol'IJUC e com que fim, foi
cslltbelccida a intervenção.
Isto nos darú. o espirita, a intenção, a exteusuo c os limites do direito de lnterfcrcncia
que compete ao poeler federai.
Para isto, po.rn. conhecer a indole, n. nntu·
reza intrinseccn do podeJ• do intervenção, e
nté onde eile alcança, devemos ter em vista
uma triplico razão: a razão de facto, ou, si
quizerem, t'ai'iiO historica; n. !_'llZ~O intrinsocn.,
togica ou do direito ; c a razao lormai ou or·
go.nica..
Aorigem do direito do interfercnclafedcral,
s1•. lll'esidentc, podemos encontrar nas co~
thdornçües, que, no se orgu.nisarem por 111010
do tratados, inseriam nollcs a clausula da ln·
tct•venç<10 de um elos Estados ou da collcctJ·
vlda<lc,como moia coercitivo para chamar os
'•,'
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dilforontes g<tndos Conl'odomdos no cumpri- J'ontcs pucJLs ou mombt•os, ndaptndos ús varias
lunc~~ücs quo tom do oxercor ne.sf'!o regimon~
monto rle suns oln•ignc;tics fcdcrnes.
]~~to cunstt•ungimonto podlu. BOr feito por o entro oUns u. f'wwçao inturvcut{lm.
molas Runsorios, tl'tplomn.ticos, ou pnln. ullimn
Sem instrumento arlequndo, som um orgiio
ratl'u 1los povo::~, po_r meio dns n.1•mag, .
p:u·u tiSStL func1;Jlo, f}UOSC'l'visso do moderador
Di:;so encontramos exemplo nn. ConJedorn.- <ir~ força cenll-il\1ga dos Estndo• c n ~qu\ll
ção Gormn.nicll do nm·toj orrL liLcH cltnt• outros, bt•nsl:lo com a. Jhrço. ccntrlpota da. Uniíio, o
mns limit()·me n. OOto.
mccani'IIICJ institucional so desconjuntaria,
Loia·so n Constituição do 10 do abril do su depmvnt•lrr., hurlando-so oxsim o pensa1871, o n.hi vcr-sc·lut insoJ•ida, rLiúm elo ou- mento o intuito com quoso organlsarn,quo é
tros n.rtírros ot•iginados do.., trn.tados pulos u. aegUl'ILnça o pl'OtCcQiio dos Bst~tdos para. o.
quaes esta Conlt..-det•:lçüo flwa. Ol'~nnisadl\., o posso pacitlca o livro dos direitos do homem o
nrt. 19 que cstabelcco o cn~o drt intol'vanção tlo cidadão.
parn trOJ<er ao cumpt•imonto dos dovcros fo· Estn noçilo, S1•. presidente, ainda que por·
dernos os EstJulos que os teuluun preto- functoriamente exposta, dcterminrL n na tu·
rido,
reza do tllroito rle intervenção. not·o dá a
Quando so fundaram os Estados l'odomo<, conhecel'
em si, no seu pt•incipio, o nos csclo.'!
isto ó, quando roi adoptada cstn fórmtL do
cEstndo rodor•lll» conforme n. doutr·irrn amo- roca quanto no sou IIm.
•
ricaun. do Norte ' o contorme
o sys t.emrL quc
Este •liroito dil o poder de t•cguJar a situa·
veiu n .PI'OVHlecor nos Estudos sul-amm·icano~, c;ão 1los Est1H.lo.s com relaÇi.1o nos outros. Esta·
inclusivo o Brazil, firmou-se n. cnmpetencm. dos, com rchlf.!ÜO iL Uniiln e com rolncão no
do pod•Jr contrlll pat':L a intorven~~~io nos e~ 1lStrangoiro; dá o poder do mnntor dcntrQ de
tndos, como noces;;nt•in. e indlsponso.vf_•l,-quér um Estntlo n orrlom contra ns perturbações
pnra mu.ntor a União, para. conservm• unil!os lovndns a osso Estudo potos Estados vislnbOs
os dlfferentes osttulo:~, congrcs:rndo~. u.ggt·o- ou poJo proprio Estarlo. Pórlem-~c bem classl·
mlados, sob o vinculo fedeJ•11tivo, - quer llcat• estas porturbaçõos intornus em perturpara assegurar n. ctullt um drstes Hstn.Uos a bncüos matoriao; o funccionaes (e isto importa
situação quA ollos protentloram, quundo so muito quanto il extensão e limites da inter;
vanr.üa).
ferlemlisnram.
E po1• aqui ,li>. v<Lmos descortinando no diDa I" classe silo as perturbações devidas o.
reito de intervenção: uma tluplice Jàce que sublevnçücs, sedições, movimento armado,
adoante esclarecerei, n protccç,io o n roprcs· emprego de força material contra o Governo 1
do ~stado, otc., o da 2' siio o abuso rlo poder,
são.
E;ta será a razão histot·ica n quo mo rol~ri o tlesvairamcnto dos poderes auperioi·es do
ba pouco,
.
Estado, por modo que o tornem vet•dadeiro.·
Quanto ti mzíio intl'inscca, ri que os Estados, monte cle.-potico e subvertam a ordem constl·
ot•ganisundo·so om Jlstado l'etlortLtivo, tivernm tuclonal, depravando o systema o suppri·
em vista um fim, o pnrtL n consecucão •lesto mindo as garantias lcgaes.
fim !Jouvoram de estnbelecor ns medidas ndc·
Vê-se por ostns conslderaçüos, Sr. presj·
quadns, o uma dcst11s 11ilo poderia deixai' de dento, que o rliroito do intorvonr;ãa, em ve~
set•uma. provhloncin. snnccional, coorcit.ívn,- de SOl', cOljlO a muitos SC póde afigurar, Uffi
que é n proprln intm•vcncão,-qum• quanto podor oxtraordinarlo, exorbltnnto, nnomn.ta,
nos Estrrtlos que tratassem do so soparur da o uma nttribuiçüo normal o indccUnnvol rlQ
Unlüo, qunnto nos ]Catados rlysculos, que potlet• fedot•nl; nada tem de odioso, de contra•
aberrassem do pnr.to rnndnmontnl, tio pitclo rio t\ autonomia local ou iL soheranln dos
tle uniao,-quor para, dent.l'O desses esta- Estados ; ó uma gat•rtntia pnm os proprlos
dos, f111.0r prev~tlecer uma situação normal, J!Slatlos,
Uvro o democra.ticn., quo Jhl o pensamento
Passando do>tc terreno thoorico, Sr. t•reorgn.nis1vlor do cEsta() OJ'cdern.tl vo»-,!JUO niío .1:)0 slden to, para o •lominio do tacto, para o tor·
regulou nestas condiçüos sirnplesmento pam rono positivo, vamos ver ngor·a como foi o
so dar no luxo de tiLzor·: uma fodomçii.o, nrns direito de intcrvonçilo ostnbotecldo no nosso
principalmonto pam se con;titnir do modo direito publico constitucional.
quo, JLquitlo que uós clramamos-os tlil•eitos O nobre Senador pot• s. Pnulo, que se oedo homem-, podossnm SOl' uma. rcnltda.Ue o cu pau tilo largamente ilestu. qucstü.o, recornü.o simples nspii'BI,!àO o podes.sem OS!iCS Jiroi· dou que o )ll'incipio fcdot•ntiYo nos vinha da
tos ser oxorc~id•'S orn to1lu. :mn plonitutlc, com rovoluçilo JlOl'Dambucuon. do 1824. !Mimo
confirmai· osta l'elerencia, mnito honrosa
todas as gar.~n t.Jas.
A torceirn. rnzilo, a raz~.'Lo formal ou orga.· aru meu Estado, que, com os Estados liml·
nica, encontramos na mnnolra por que ó con· rop!Jes, qno lhe tbrnm companholl'os nnquot·
stltuldo o systumn do govm•no lu~eratlvo, or· Jcs dlns do luta, firmou tnltll'ocodento hlsto·
gnnlsmo neco ~aariamonto composto do dl1fe- J•Jco.
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Tivemos n. Cnn{mftJJ'ar1Tn rln Erputrfnr, cm·
hora cphomm·a, JTIJLS ~no marcu o ponto do
putl.idn rlo Jll'incipio lodorntivo.
A mallogrnda o gloriosa Conlbrlm•tlçfio do
Equador pnssou qual moteol'O fug-az, ma!=!
deixando no ntmosphora a qunntidndo do
ozono nocessnria para purtficnl·a no sout.ido
do pCl'mittir dcsenvolvor·se m<1is tnrdo esta
grnndo irlea.
Qunndo veiu o Acto Arldicionnl iL Constitui·
ção do Imporia, om !834, · lo i estnboiccidn
para o. vidu. local um11 cert& autonomia, que,
nos moidos l'ostrictos om ~uo ficou constringido nuquollo Acto. não cot'l'espondia exnctomento as O..'lpiroçõ~s do momonto ; o Jll1iZ
~uorin muito muis, como so verificn poins
discussões nu imprensa o no pnrlnmonto, o
do flUB siio umn. prova ns emendas a.prcscn·
tad"s por occnsião do discutir·se o projecto
rospoct1vo.
Qunndo- depois do Acto Addioionnl veiu n
lei interprotrLtiva, que restringiu ainda mrLis
as nsplmt;Ues, já. tão cet ceadas nos tormoti um
que tài consngradn e in~orpomdn. {L loi consti·
tucionnl essa tal ou qual autonomia ~no Hcon
subsistindo,-foi elin regulada do modo que se
conservnram duns t'uncçõcs a dons dUforcntcs
orgãos do poder central, que nos mostrnm
positivamente a origem da intervonçiío do
podo!' geral no~ nc~ocios inteimmonte locaes.
Essn.s a.ttribuíçüos são as quo tinhnm o prcsi ..
dente 1)e provincia pura suspenrler a lei
provincial, quando contraria ~ Constitukão,
e o Poder Legislativo Geral para revogar
essa lei, Oa artigos do Acto Addicional
que se referem a esta mataria dlspoom o
•oguinto (lú):
c Ar~. !Q. Quando, poróm, o presidente da
provinciiL nogar sancçiio por entender que o
pro,iccto o(fomlo o~ di1'0itos da alguma oulra
pro"incia, nas ca.sos doclo.ro.Uos na n.rt .1 u § 811 ,ou
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vinclnes nm~ cnsos o polfL rót•Jm1. indlcndos nos
ILl'tS, 15 C iiJ, »
Aqui estilo rcsalvndos 11.ssim o postos sob
n. guu.l'Urt do podet• centl'n.l os intor·osscs das
Olltl'ILS provincias (gll.rll.ntill. Ua auton01nia
iocn!), os interessas dos .PrLizcs cstmngciros
nos tmt11.d0s (l'CHCl'YadOS a compotoncia dO
Oovcrno gero~. os impostos gcrnes, bojo im·
postos 1la Uniao ou fedoru.cs; o nqui cstiL con·
so.grndo no Acto Addicional o dil•oito da Intel'•
vonçiio para rlefcsn. das provincins c do go.
vm·no central -; e dnqui vi1·SO aind11 n. inter·
rm·encill. superior exercida p1•incipalmento
pelo PodO!' Legislativo.
O art. 16 do ACto Addicionnl dispunha,
como vimos, quo, no ooso do colli~ii.o do direitos entro as provinclns, no 1le ofromm. por
umo. foitn. 11 outra., si n. nssemblón. provincial
insistisso,prLssnntlo n lei 11.ttentatoria por dons
terços do votos prtrn. itnpor-so iL sn.nccão.iuter·
viesse ontio o delegado do governo gero.l,
pnr11. ser o assumpto n.prcsontrLdo iL nutori·
dado competente para a rlccisiio suprom11., o
o Podal' Legislativo Get·n.l. O mesmo para o
cn.so de ofl'ensn. n. trn.tndo com govm•nos eS·
tmngelros.
E o art. 2·i da viL ao presidente de pro·
vincia compelencia pom suspenrl"r a publi·
ca.çiio da le1, no caso do nrt. 16 que hrL pouco
li e ncnúo do rep1•oduzir em substo.ncia.
Aindo. 11 lei n. 105, de 12 de maio 1le 1840,
lei quC ro1hrmou, em grn.ntlo pn.rte n.nnul~
lando·O, o Acto Addicionai, conservou o di·
rei to r! e intervenção. AI! i estão os arts. 7' e 8'
que dizem (IG):
« Art. 7.' O 11.rt. !G do Acto Addicional com·
prebende implicitamonto o coso e'!' que o
p1•esidonto da. provincm. negue sancçno n. nm
projecto pot• entamler que offtmde d Coruti~
tuiçtlo do Imp~rio.

·

Art. 8." As leis que forem oppostas iL i'!torpretaçiio dada nos artigos precedentes, nua
os 11'tllt~dos (uitos com as naçrJas cstJ•anooim.<~, se entende revo•ados pelo promulgação desta
o
.
o a assemblún provincial julgar o con1.r11rio tel, sam que expl'Cs.'iamenta
o ,.,a;mn por actos
por dons terços de votos, como no artigo do Poder Legislativo Garal.»
anÚlcedente, SOl'~ O projecto, com as mzües E assim não só res~uo.rdn.ram·scos interallegndas pelo presidente da provincia,levado e>ses e prero•ativns da collectividade, dos
n.o conhecimento do governo o assflmblón. pOllcres gerac~, mas a indo. deu·so a. ult!mo.
gernos, para esta decidit• Ri deve ou não ser painvra entre esses poderes ao leglSiatlVO,
Hanccionndo.
m•i• proprio pom juiz no~scs casos.
_
Art. 20. Opresidente da provlncia env'tarh Convóm, outro Sim, sohentar que nuo só
à assemblt\a geral o no govm·no cópio.s deste feitio proveu-se no re•guardo do que
autbonticas de todos os actos lcgisintivos pro· orn concm•ncnte no poder cent1•al,. m~ tam·
vincin.cs quo tiverem sido promulgados, t\tlm úem tratou-se d•l amplll'Ol' as Pl'OVJTIClOS l""'a
de ao examinar si offdlldom a Constituiçclo, os não terem invadidos umas pel11s outras suas
i'l!lpo.~tos fJC1'aos, os tlh·cito.<~ ela outras Jll"tu:in· pt•or·ogativas o seus direitos.
c1as, os tratados, casos tmicos cm que o Podai'
Aqui tomos, Sr. presidenta, portbitamento
Legislativo Go1·at a.~ porlCJ•d ravogm•.
definido. a situação reciproca do poder local e
Al't. 2•1. Além das attribuições que por lei do podal' gm•ni, em tempos oindo anteri.o,res
competirem ILOS pl'esidentos das provwcins, 11 Ropublic11· o podemos d1zer que c!ta 101 a
compete-lhes tambom:
.
o1·igem dn intorvonQão entro nós, o modo por
§ 3,' Suspender a publicoçilo das leis pro- que o direito de interferencia do pode!' geral
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(ou fcdet•nl) p:tSsou para o nosso direito positivo c cncorporou-se it nossn ot•gnuisrH,lÜO polJtica constituclonnl.
Passando agora {L rovo!uç1io politica, que
deu Jogar ii mudança da forma de Governo,
nós vamos ver lo~o no prJmoit•o .nc~o do ~o
-verno provisorio consngi•aclo o d1r01 to do r.n·
tervençiio, e justomente com 11 dupla phy~w
nomio., sob o duplico n:;;pecto CJUO o cnrrtctcrisa o que btt pouco acuhoi do assignnlnt•.
O dcct•oto n. 1 de 15 de novembro do iSSO
declartt o soguinto (18):
< AJ•t. 1." Ficn proclamada provisot'illmonJo
o dcci•otruln. como forma de governo da na.cao
brnzileirn, a Republica Jcdcrntivn,
Art. 2." As provineias rio Drazil unidns
poJo laço da fedm·aciio nc11tn constituindo o.<
Estado,'i Unidos rlo Brn:.lt .

.Art. 3,u Cnfltt um desses Estados, no cxor·
cicio de .!l'ua legitima sobm·auia, dccrr.tnriL op-

pnrtunnmente a sua constituiçiio dethtit.iva,
elegendo seus corpos delibe·rantes o seus go·
vernos Jocnes.
Art. 6.' Em qualquer dos Estados onde a

ordem publica foJ• pOI'tttrbada c onde faltem, ao
governo local os meios o({ica:a.~ para rcptim!r
as desordens, etl'ecturmí o governo provlsoi'IO
a intervençao neccssaria pal'n com o apoio da
da for~n. assegurar o livre exercicio elo direito
dos cidadtlos c a livre acç(fo da.-; at1to1'idades locaes,

Art. 7.' Sendo n Repubtica Fedet•ativa
bro.zileira a fórma do govet•no pt•oclamada, o
governo provJsorio nao reconhece, nem 1'econlleccrd nenlmm f!O'IJerno toc.al cono·ario d
fOrma 1'epublicana, »

Deste decreto o art. I" proclama a fórma
de governo, preterindo a Republica Fedemtiva; o segundo et•ige as provincias em Esta·
dos; o terceiro reconhece c prociama·llte> a
soberania; o se.."tto e o sotimo fh•mam e con·
sagram pa.J•a o podct• centra! o direito da in·
tcr{ercnâa, para. primo mn,ntel' a m•dem,
nos Estados, onde o porler local não tliSl)UZar
de moias eficazes para. isso, e secundo manter ·a fót•ma republicana, unica admissivel
nos Estados.
E oat•t. 0' do mesmo dect•eto clnrnmente
estabelece qual ó o fim dtt intervenção, corno
attribuiçiio do poder centt·al: a.ucg111'ar o

o governo Pl'Dvisorio apresentou h Nação, o
para cuj:t

approva~ilo

convocou o Congrol'lso

Constituinte, diz em seu preambulo. (L8,)
Como ao ,.ô, o Governo Provisorlo, fiel aos
principios que inspirut•am u revolução do !5
de novembro de 1880, declarou ter fot•mulndo
seu projecto do Constituiciio sob as mais ampla." bm;es dcmocraticas c libcrarw, isto ó, no
intuito do garantir amplamente o com todos
ns scgui•an~us o povo, seus direitos, ns autoridades por rlle cscolltldas e gyrantlo na espheru n ellM por ello trnçada (sem o que não
serit domocratlco o Govorno nem haverá li·
bordado).
Essa Constltui('l1o trazia lambem um artigo consagrando a intervencl'io (o Jbi o quo
com pequena allúrnçào de retlncçiio om um
dos §§ pa.sou no Congrosso Constituinte e é
o nosso at•l. 0"), o qun.! niio pótle ser interpretado siniio tendo-se em vistn o pensamonto, a preoccupnçiio predominante no
projecto (e hoje na Constituição FetleraiJ, isto
é, de nccordo com 118 tnes bases de que fulla
o pren.mbulo, as -mais amplas bases dcmocrati ..
cas c libemas-a no sentido de complotnmente garantir a ordem constitucional cstabele·
cido, por modo que os governos possam
regularmente funccionor e haja libet•dade.
E nhi temos o direito do intervenção
consngrado no prqjecto de Constltuiçiio como
garantia, como protecçiio e como repressão.
Na Constituiçiio que desse projecto resul·
tau e hoje nos l'ege,ninda vamos encontrar os
mesmos dous caracteristicos de que tenho
tratado.
Na Constituiçüo determina-se a intervenf'iio não só no seu espirita tuitivo, garanti·
.ior' dos Estndos e elos direitos rios cidndiios
dos Est!Ldos, mas aind!L no seu intuito repressivo, agindo contra os Estados que se
queiram separar, ou que levantem interprozas ou perturbações uns contra os outros.
St•. presidente, o meu velho professor de
Direito, o Conselheiro Francisco de Paula
Baptista, uma das maiores glorias do mngistorio supet•lor e um dos mais primorosos ta·
lentos do Bt•azil, ensinava que multas vezes
0 preamhulo e t~epigrapltode uma lei eram a
maior luz quo se poderia nchar para a sua
interpretação, e era com toda a razão que

livre c:carcicio rlo dh·eiio do.o; cidatlao,ç e a liero um dos AlvariLs da. nntiga LeglalnQii'O consaacçllo das autm·idndc.Y lacacs, Gnrantln ao dJ- "rnva esta idóa, rocommond!Lorlo-a como

rolto, à sua posse pacifica e livt·c, jlt'otecçuo 'omito contiucento ao esclarecimento dos fins
nos podoJ•es Jocaes pnt•a que possam !une- 0 propo•itos das leis e concorrendo para sua
cionar como devem, e

repr~Jssi10

contra ns boa. intelli;;oncia e cxocuçilo.

desordens que embaracem su11 livre nc~io.
Estilo exactamente uhi os dons caracteristicos, intuitivo o repressivo, a que me tenho
referido.
o decreto n. 510, de 22 do junho do !890,
promulgando o projecto de Constituição que

Vou seguir ainda bojo esta lição do grande
mestre e comoco por ler o preamhuio da
·nossa Constituição, o qual combinado com o
art. I' o com o art. 6' dá a chave com quo
lta de a~rir-so a solução dosta rtucstiio de intorvençao.
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O prcnmbulo dn Constituição ó o seguinte:
-«Nós, os Reprceento.ntes do Povo Brltzilciro,
reunidos em CongresF!o Constituinte, pam nrgani::;a,· um rcginum livre o dtmWC!'«lico, ostn ..
belecomos, decrotu.mo~ o promulgamos. etc,»
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restaurar a ordem funccionol c legitimn
estuboiccida pela Constituição estadual,- ou
quando esta niio Jbr republlcnna.- ou aindn,

qun.ndo, :;o!J os appnronr.ias dossn. fOrma, no.

rcnlidnde o na pratica lhe sojn contraJ•ia.
Aqui cstit o pcnsnmonto, com que foi deTudo isto ostiL, nem poderia deixar de estar
cretada. " Constltulç1io; foi p:tm tr.r1110S um
110
art. G", oue não pi1dc ser entendido sinüo
rcgimcn livre c dcmocrntico, J'oi porn termos
como
supremn do vinculo fedct•oum governo em que o povo govel'nnBse o cm tivo oo.dngornntht
clfectivida.do
do rogimen livre c dcquo tivesse nssegurndo. a sun. liberdn.de.
mocratico,
que
ó
fim
o
intuito
dn Constituiçiio
O meio· ele conseguir isso, Isto é, n. Jürmo.
tleste regímen, cstO. no n.l't. Jn: «A Nnçii.o Federal.
Em vista dos principias preliminares que
Bro.zilcirn. ndopto. como 'Jüt•mn. do g-ovot•no
sob o l'Cgimen ropl'esentn.tivo, n. Rt~pu/.Jlict; cxpuz c do espirita c proposito do prcnmbuio
Federativa proclamn.dn. n. 15 do no vem b1•o llc c dos nrts. 1 o 6 da Const1tul<;ão, o direito de
1889, o constitue-se po1• w1if1o fJUl']Jctua u iH- intervenção que só espíritos <iesattentos pododi.'isoturJcl das suas u.ntigns provincins, em riam "eh ar sei' um du·oito violento, attcntatorio, contrnrio á. o.utonomin. dos estados, é
Estados Unlilos do Brozll.»
Assim. o pensamento predominante no prc- "ntes uma attJ•ibuiÇ';Jo de clfoitos intciramen·
nmbulo dn Constituição passa parn o arti•o te bencficos, ó umo. attribuicão de nito aican·
que aoobei de ler, o quol, estabcieccndo"a ce o de real ncccssidn•lc, em proveito e van(rh•ma constitucionat que preferiu, niio Jl!z tagem do povo, do~ Estados, e da União, e
rnnis que escolher urna pnm dar-nos um re- devo ser exercido todn vez que periclite nos
gimen livre c dcmocratlco, isto é, um governo Estados o regímen democrntico c livre que
em que o direito de goveJ•nor esteja nssegu- porn cilcs creou n Constituiçiio Fedorni.
rndo ao povo e em que este ell'cctivamente E ogorn vejnmos, Sr. presidente, á luz dos
gozo de lillordade.
verdadeiros principies, que dominam a nossa.
Mns, fuitavn aintln o que hn pouco cu cha- OJ•gnnisaçiio politica, segundo ll<!abamos de
mava o meio coe1•citivo ou sanccional.
cxponder, si no art. 6' da Censtitulçüo FedeOrn, neste mesmo n1•t. i" se es~tbcleceu ral, niio se comprehendcm os cosas estabelecicom relação U.s antigas p1•ovincias, a suo. dos no meu prqjecto e ~tquolles outros o. que
« unliio perpetua o indissoluvcl em Estados jà me referi, ILpeznt• de niío estarem tcxtunl·
Unidos do Brazil».
mente, expre,omontc menciona dos nndispoE si essn uniiio perpetua e indissoiuvei toi siçiio desse artigo,
estabolecidn como indispensnvel parn se obter
Entre os dilferentes paragrnphos do nrt. 6•,
para o povo urazileiro e pnrn cada um dos
11
o
2
declara quo o governo fedoral poderá. inestados um regimcn livre e dcmocratico, era
tet•vit•
nos Estodos, qnnndo for noceo•~rio
preciso que houvesse um meio de forçar n
mantm•
n
{dn1111 republicana federativa.
execução deste pensamento, de retilizni·o
Sr. pt•esidentc, V. Ex., que tão vorsado
contm quuosqueJ• obstncuios ; o este meio nós
vamos "ncontrar nas rlisposicües do art. 6' cm direito publico, sempre se mostrou nesta
que consagra o podeJ• de intcrvcnçiio, e ~ CllSa, desdo o tempo, cm quo do sun oodoirn
cuja leitUJ" deixo <ic pJ•occdcJ•, porque o Sc- <lo scnndor illustra.vn ns nossns discussões,
nndo todo já o sabe de cóJ•, tantas vezes tem V. Ex. snbo perfcitnmcnto bem que a exprcssiio contida nosso § 2" olfcrcceu mnrgcm
sido clle aqui citado, lido c repetido.
Assim, temos visto que, si o preambuio n <I isput", foi objocto de duvidas entro os
traz o cscópo dn Constituiçiio, o nrt. i" a proprios escript.ores nmoricnnos, mas afinal
fóJ•ma governamental escoihidn parn rooli· veiu a assentar-se o floot• entendido que n
sal-o, mediante a uniiio pm•petun c indisso- expressü.o-(rirma ,·apulJlicana-nü.o designa.
luvel das provinclns erigidas em estados, ó o simplesmontc o apparoibo formnl dn Repuurt. 0" que assegura esse vinculo e aquelie blico, niio comprchende unicamente n cxisescópo, IU'Illnndo o poder contrnl com ns pre- tencia. do mcchn.nismo, do. engrenagem, quo
cisas facuidndes para impôr aos lliitndos a si- constituo o systemiL ropubliCimo, mos entuaçiio crc~tda pe!IL Constltuiç;io FedeJ•al. E volvo implicita o Vil't\lalmentc tombem o
desta situiLçiio clies licuriio afl1.8tndos tod~t a seu tuncciontLmento regular, o. sua praticn.
vez que tloixom tlo ter um gO\"OI'no Uvro o efl'ectiva o n. realidndo dns gnro.ntins, quo
democro.tico, - ou pol'quo solfl'am invasão, este systomiL cstnbclcco. Isto evldentomento
quer estrnngciraquOJ•do outros Esto~os,-ou J•e;uitn do natureza o llns do direito de inporque hu,ia tm.<anha perturbação intorniL tm•vonçü.o, o o contrario seria absurdo o
que cmbaruco a ac~Ü·l lcgn! ria a.utorida.d~ - burln.
ou qunndo estA se torne dcspotica c tyrannioo
O que se,io-/ih·ma •·cpub/icana-encontra-se
c sejn cntüo preciso ii• cm opoio do povo porn clnrnmcnto dcllnido, om umn <lns bons pngJ•
Sono.do v. v
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do F'nrlm·nli,<t, om um nrl.lgo do Mndl· torprotnçiio conatitucionn.l, pot• meio do'umn
30
·
nclfllniio ó. constituiç11o, como rofo1•mn.,
son, onp. :
s 1<prn~ldonte, isto ti'ILX i• l!!Li I!L " thoorln,
« E qune> siio os vordn•lo\ros cnmct.cros da quo 0 senado conhoco porfoitr•mJn!o bom, d,n
fórma ropubllcnnn! SI qulzot•mos rc•olvcr a lntorprot.1ção por compl'ohcns!Lo, Ú!J tmpllquost[o som recorrer aos pr~nciplos. • · • · c11 tioll, a doutt•mn dos poderes lmpllcitos.
por corto nuncnobtet•omo• ~oluçao sntl•faoto- uma l!l'ILndo pin•to dos podoros, de que o
ria •• ,., Si poróm pn1>a 1lx11~mos o vordn· Congresso osll\ revestido c ~uo sct•ve do baso
doiro sentido dn oxpross1io, rocorrormos nos i• le"islnçúo, que ello quolidinnamento olaprlncipios que sorvem do bnso tís tll!fm•ont.os !Jor~~ <ler! v~ 11~ Constttuiçto, por este pro·
!armas do governo, neste caso diremos quo cesso, po 1• melo d~ inducç1ío, do desenvolvi·
governo republicano ti nquollc em .qu? todo• monto, 1!0 que rscriptorcs dos Estados Unidos
os poderes procedem 1liroctlt on lntltrect~- cll~tm~>m-implic!l """"~'·'·
monto do povo, cuJos ndminis~radot•e> . m~o u~ cortes poderes, dir. M~rshall, que com·
gozam sinno de poder tomporarto, n nrbttr1~ quanto niio estejam mencionodos 111> Consti·
do povo ou omqunnto bom procederem.·· E tuiçilo. todavia siio t.'io evidentemente inhe·
bastante pnrn quo tnl govot•no exista, quo os rentes 110 Governo nacicnnl, que lho devem
administradores do po<im• sojnm designados set• attrlbuidos pot• cotnpt•ehonsão (by impli·
diJ•ect.a ou inrlirootnmonto pelo povo: mns oario>1),
som esta condiçilo .<inc qua ,.,., q!llllquer E I'Sil0gur~ Wall<er que mais do meta•le
governo popular que so orgnnlso nos Jlst!Ldos dn. legislaç5o, que tem feito o Congrosao dos
Uuidos, embora bom orgnnisndo o bom admi· JMatlos Unidos, nlio so fundo orn toxt.os DJÇ~
nistrndo, pordct•{t infnllivolmontc todo o""' pressos d11 Constituit1rro, mas em p0dm·os
ractor rcpublicn.no. »
ilodur.ídos dolla o corn fundamento Pl'íncl!'~l~
Por aqui so võ quanto ó lota o comprohon- monto no tLJ'Í, 1", socçi\o ~· § !H, quo doo ILfA
alva a oxprosslio «fOrma republicana•, tendo que 0 Congrosso fica auíor!sn1lo a faze\' \orlas
deixado" Constituição do !lxo.r um moldo as lois que forem necessarms para regular o
uniforme, restrict.:l, unico. mas dclx~<ndo oxot·cic 1orlos poderesoonfct·iqos ~o Co~g!esso,
grande margem aos Estwlo,s pnr11 so or~nl- no Governo Federai, tis suas rop~rt1çuos e
BtU'em rcpublioamante.
runccionnriosj e esto nrtigo COI•tospondo ao
E é cm vista disso que dizia_ ou lia pouco, art. 3~ §§ :;3 e 34 da nossa Constítulçi\o.
Sr. presidente, que nlndn nno est.nva con- Refora a 1•yca que um ingloz pnssou rlpns
vencido de que a ConstltuiQiio do Estado do dias se"Uidos a folhont• toda 11 Constitulç1io dos
Rio Grande do Sul necossito do rofo••ma por Estados Unidos, ii procura do artigo, om qJ!e
forçado art. 6' da Constituiciio Feilo!•al.
se funda 0 Supremo Tribunal Ferle1•al para
Prevalecendo o pensamento dps 1'\jndadores declural' inconstlttjcionaes ns leis, o que
da doutrina fador~lisf:a _amez:ic,,nn, [!!e Jl~· oéou f!!uito desconcertado pelo fncjp do nijQ
reco que essa Oonstjtulçuo res1ste bem a cr1- hl>vor encontrado semelhante artigo.
o Supremo Tribunal1ios Estados Uni4os,
tica,
E entre pt•blicistas que postet•iormento som embargo de niio havor texto axpresso OP.
commentamm a Constituição tios Estados Uni· constituiçiio, constantemente tom tirado, por
dos da Amerlca do Norte, encontra-se all!'la sUilB soutencn>, a oincncln. e o vigor ú.s lejs,
11 mesma doutt•ina.
que S[o Jeitqs contra as dtsposlçpes <la Cons~
E' assim que. se li\ cm Wnllfer, Amcrican tituíC[o.
.
Imo § 07:
Esta oxigcncia do texto cscr}pto, expresso,
«I "Emqunnto IÍ f<írmn j)a governo <lo Es· faz lombrnr ainda sr. presidente, 11 opinl~o
tndo.'llmquantoclles sa conso 1•vat•em repu- rlcunl mo1!1co colebrp. o qual v. Ex. úayQ
blicanos, a iuterfonçila nua oautoriStuia. ESRa conhocor, o sn!ll duv·~~ :. ~onlloco, o ~ele~re
•llapasiçilo n'lmitte umo. •t•nnde vtwiedade Vnn Halmaut que orn,tlllmlgo rins Slllll.f! \tiS, e
de motllticaçiíes para dolxn7• c~tmpo livre aos n principal ril~ilo,Qna 4ava ern que tmlta to·
Estados em suas nseolhas. E'-lhes apenas lhead~ toda a lnbhn o_ nunon encontrou ne!lll
prollibída a admissão de governos 1lospoticos, menç~to dessa operaçuo.
ou em um11 palaVl'n m•ti-•·•pu&liC<mos. As 1'oem igual proce•limonto nquelles que to·
tentativas nosso sentirln nmcaçnm o bom es- lhenm n Constituiçlio o nilo acham, pai'!>
tar gorrtl o dohl n ncooss!aade de so lhes pt•o· !Jn"o"r ~ intet•vonç1io do governo, nos cnsos de
llib!r Isso; mas 11 menos que Pl'occdnm asshn, que mo tenho occupado, um texto, um urtigo I
não se deve dar n. intervenciio. »
_
0 SR GoNÇAT.vEs CnAVES- Si está tcrmiTem-se dito aqui, Sr. pt•csidentc, que, nua nnntomcnte cstaboieciuo na Constituicito;
80 achando e.stes casos a quo me refiro, taxa- bo.stav 1 ~ ler 0 nrt. o•. c
tivamcnte mciuidos, fot•malmonto compre·
• .
)lendlúos no urt, 6" da Constituição, sómcntc
O SR. Joto.o BMliA~fiO-Eu_disao, Sr. pro·
~o poder!~ legislar sobre Isto JIOI' via do ln· sldonte, que o podot• ledora! n~o osttí udstrlcto
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a. mn.ntcr somento a jiJrma rcpublicmut dos E ns~im ao argumento de rnzilo, de rnclo·
Estndn~. mns tleve intervir, pn.l'tL que nlém elmo, JUUI<l mn meu nbono a oplnliio dos csd~

J'órmn, hnJn, de J'ucto,governo

t•epu~licano

crlptm·cs, como argumento do nutoi•Idade e

o ,iú. doi 11 ro.zii.o, mll8 ngora. para apoio.t• a C<lllClUO pelaintervençiio nos CIL~OS do meu
mlnh~ opinião do quo a oxprossilo- fórma
republlc~na- não quer dizot•, noart. 8" cit.,

~.

.,..

projecto, afim de que nos estados se restabeleça a ver<ladoira ordom con•tltucional e
slmpioamente n (u>·ma do governo t•.,publ!cn- l111ja, nüo sómentc fúrma,mas ofl'cctivc governo, mns onvolve a. SUl\. officiencln, o seu oxer· no republicano.
cicio clfectivo o g<uunti~ dos direitos do< cl- ~~~t1•o ns impngnnçüea que so fizeram, S1•.
cldadãos, !orei um trecho de um osoriptor preSidente, no J.>rojecte em discussão sur•iu
argentino, o Dr ••rosó Mano3l Esttud~, proJ'e;- I~ma que podorm oapti var os esplrltos que
sor da universidade do Buonos.Ayras, no seu sno muitos ciosos da uutonomla local, e o
cur10 de direito constitucional (t8) :
11rgumento deduzido d11 soberania estadual
Os cesos om quo o Governo Fodoral pódo o do perigo de sacriücal-a ó. soberania naclo·
intervir no territorio das vrovlncins siio na! ou federal.
quatro. Em dous pódo lntervn• «motu pro- l•'oi <lito aqui que o. intet•vonçiio, n. não ser
prio•: nos outros dous csó á roquislçilo da n~s t•cstrlctos termos o expressões do art. 0",
vmha 11 sot• um attontado conttu n llUtO!'iautor!dndc local».
lntervóm « motu proprio » para garanth• dlldo local, contt'all soberania dos estados.
" fórm~ republicana de governo c o ""'"''cicio Antes do tudo convém entcnliei•mo·nos sebt•e o~s!t. sobel'an ln.,
da• instituirUç.~ locaes,
Confesso quo sou daquellcs que pensnm
Aqui surge uma questão.
Si a fllrrn" do governo nilo ti vor varindo, quo o est~do tem t~mbcm a oua solíoronla.
Isto é, niio tiver sido couvortidn <lo republi- Ncslo ponto assisti mui attentamente a
cana em outra ~o typo diverso, mns estivo- toda a discussão que houve no Congresso
rem corrompidas o abastardas as institui,ües Constituinte ; tenho ll<Sistldo depois ao delocaes, alnd11 a>sim póile ter logiii' a intel'- senvoi vi menta da mataria cm discussües neste
Smmdo o tenho !'alto com esse subslclio e com
vonçiio cmotu proprio> 1
Penso que1 sim; e isto mesmo resulta da alguns eotudos sobre este assumpto o conceito, ~ue me parece mais exacto, Jla sobemformula con~tltucionnl.
A uaçiio Argentina ou o Governo Federal oia : paru. mim a soberania nilo t•eslde afin~l
garante a cada província o gozo e exorcicio exclusivamente nem no municipio, nem no
Estado, nem na Uniiio, ell11 restdc no povo,
d' suas lnstitulciíos locaes.~
Este texto n[o admittc outra interpre· mas organisada em triplico circulo concen..;
trico; o povo tom odil·eito do livre determt.taçilo.
E' certo que, embora nos primeiros tempos, naçiio quanto nos negocias pui'Rmonla muao promulgar-se a ConstitUiçiio, se roceiasse nioipaos, quanto aos llssumptos peouliaros ao
que o paiz sotrresse interru~iles facciosas ou EsU1úo e quu.nto no quo so I'efere n União.
Temos assim a sobet•ania municipal, que é
despot1m~s na~ suns instituições, nunca houve
o
direito
de livre detcrminaciio do mu nicireceio de que so desse um11 subversão compio
"
respeito
do seu· negocias pecull~res;
pleta na sua fl\rma do governo; mns, qualquer que s~a o valor deste argumento qcdu· neste ponto o município é completamente sozido dos precedentes historlcos, cllc ó uullo ~orano, no quo ó puramente municipal nüo
em face dos textos claros da Constitujçiio. · tem superior, como o Estado em seus negocjos
A nnçilo garante niio só a fúrma I'epuW- pe~l,!lint•es n respeito llns autoridades do.
cllna, mns o exercício regular das Institui· Unulll.
çücs; o portanto, ainda q11C se conservo a O Est~do quanto nos negocias que lhe são
l~rma, se o oxorciclo regular das institui- peculiares ó igunhnento sob~1·ano, tom o.
ções estt ver interrompido o o povo da PI'O· dotermln~oüo, livro o som superior, destes
vlncla privado <lo seu gozo o exorclclo, a na· nej!Ocios, som que ninguem lho possa ir ó.
.
çilo deve lnuwvlr para fnzet• cllbctiv" 11 gn- JUno
O
proprio
nrt.
6"
da
Constitulçiio
diz, quo
mntia promettlda no art. 5• da Constituição,»
nos negociem JJeculiare:; dos Estados, só por
Do accordo acha-se Von Uolst, na sua Con· cxccpçiio póde intervir o Govorno Foderal.
stitutionat lcno, pag. 236 :
(E nn.qulllo em que. ello niio pódc intervll',
« A lnterprotnçiio ncceita da pnlavm- rc· a autoridade dos Estarlos, est1i visto, niio tom
publicana-confero no Cong~•esso o determl- supel'IOt·, ó soberana.)
tal', não só si a iil1·m~ <lo governo dos Estados Em rigor, quando os negocias estadones
ó republicano, mns ainda si na roalldndo (ln chegam a mo ti vai' n Jntot•vençilo, nilo siLo
snbslrmcc) o; Estados siio rcpubiiclls. Demais mnls simplea negocias jiOculiares do Estado,
o exorcicio desse dh•elto pó1lo em certas cir- silo negocias jli Interessantes 4 Unliio, pot•quo
cumslllnclas tot'nBr-se um dever lmporloso.• atroctam a toda. o collectlvi<IBde, lltrectnm no
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roglmen federal, o o Estado, ainda mesmo no
caso de inteJ•vonçüo, consorvn toda a sua an·
tonomiat conservo. a. sua sobol·u.nin como
olla ó. como olla ficou trnçcda no p1wto fo·
dorativo.
A Uni[o ó soberana, mas tambem nilo tom
uma soberania que se possa dizer absoluta,
tem uma soberania do corto modo restricta,
o só l'elatlvn 80 que é proprio dos nogocios 8
seu cargo.
E na tros soberanias não se contradizem,
tenrlo cada uma sua espbera, >Cu ambito,
poden1lo co-existir muito a seu go.,to, porque
nftnn.J, todas silo t•eciprocamente limiladns, o

nilo passam de tres differontos manifestações
ou modalidades de uma mesmtt o unica sobe·
ro.nia, que ó o direito de livro determinação
politica que tem o povo.
Ha entre nós uma escola que ntó parece
liorrorisar-so com a expressão-Soberania !los
Estados. Ora a doutrina da soberania dos estados niio ó uma doutrina tilo condemnavel
pam ser assim repeiilda 111 limiuo. EncontJ•amol·a em constituições, vemol·a sustentadtt
por autores de nota.
Nós vamos encontrai-a na constituiçü.o par·
ticular do Estado da Pennsyivania de 1873,
cujo prenmbuio diz (W):
,«Nós, o povo da Republica tia Ponnsylvama .. • ordenamos e estabelecemos a pre,onte

Dubs, membro do supremo Tribunal Sulsso.
lliY. olio, pug, 37 de seu Droit Publiu do lu
Cott{t dótaUon Suissc (lú) :
1

• ... Les nssociations organiques d'E'tn.ts
sont caructórioóes par lo f11it qu'elles ont
toutes cn alies une clouhlc souvcrainctd : souverainetó t!es E'tals pnrtlculicrs et souvorni·
neté do la Confétlération.
On pourrnit, li est vrai, émettro un douto
su1• 111 qucstion tle savoir si l'on pout, i1 pro·
premont parlet•, concevoir dans lo mômo os·
poce une doublo souvm•<Llnetó, si une n'ex·
clunit pns !'nutre 1 Cependnnt, on pout rópondro ntnrmntivemcnt ; car la limite localc
n'cst qu'uno sorto de limite entre beaucoup
d'autrcs possibies.
On pout tracer dos limites aussi bien d'a·
prlls los mntillros, ou i1 d'autres points de

vue. que 1lo.ns l'espo.co ; en sorte que l'on

peut égaiement assigner de' domaines parti•
cuiicrs i> des souvcrainetós rii1Terentcs. A'
cõté do ia souveraineté politique, ii !'este
aussi toujours nux personncs, aux fumilies,
aux communes, un domaine oh le droit <le
libra détormination leur demeure garanti.
Ln souveraineté fédérale et lasouvcraineté
can tonnle peuvont dono en principe parfaitemcnt sulislster !'une it. côtó de l'autre, com·
mo lo prouvont ohcz naus un& pratique de
cinq cents nns et notre Constitution Fédémie
constituição.~
n.ctuelio aussl sanccione ce rapport dana
A Republicada Pennsylvania, ou niloórepu· l'art. 3 :
blica ou então tem completa autonomia tem «Les cnntons sont souveratns autant que
sua sobe.;:ania ; é um catado particui~r de leur souveraineté n'est pn.s limitée par la
uma Umuo Federal, o qual na sua propria Const\tution Fédéraio, et commo tels, iis
Constltulçiio declara que a sobel'llnia l'eside no exorcent tous les droits que no •ont pas dópovo (art. 1, sec. 2').
lóguós nu Pouvoir Fédéral. »
A Ctnatituiçiio do Mexico declara i:rual· Nilo hu, pois, conforme demonstra o publimente que a soberania reside no povo,~ que cista su\sso, lncompo.tibilidn.de entre ns duas
este o. exerce por Ol'gãos dive1•sos conJbrme o. soberanias, nem ó absurdo dize~-se que a sonatureza do negocio (lú):
berania tem limites, sendo, alhtS certo que
« Art. 30. A soberania reside essencial e niio lia nenhuma que o niio tenlla, de oJ•<Iem
originariamente no povo.
physicn ou local, legal ou moraL
Art. 41. O povo exerce sua soberania por E dizendo que as soberanias são todas l!!lli·
orgilo dos poderes 1la União nas matarias da tndna, occorrem-me as seguintes 'llnlavrns <le
ccmpetencta delles e por orgiio do governo Benjamin Constn.nt, em seus «Prmclpioo de
dos Estados no que se refere ao governo ln· polltic~~>, cap. 1• (lô):
terno destes. no.< limites da Constituição Fe- •11 est tllux que la soclétó touto entlóre
deral e nos das constitukuos pnt·ticula1•es dos possMe sur ses membres une souv11!renoté
Estados.»
sana bornos. La volontó de tout un pouplo
0 art. lO! refere-se te!•minantemontc a !O• ne pout l'endrejusto ce qui est injusta.:.
berania dos Estudos (18) :
Existo, portanto, limite para a soberania
nacionai,como
o ha para a soberania estn.doal
• Os tribunnes fedornos rcaol vorilo todas o para • soberaui~
municiptti.' •
as questões que surgirem :
Gomo este ponto ó Jnteressan:o, o Sena<lo
n. Quanto ós lois o netos I ln autoritlnde fe· niio !evar1i ~mal que cite ainda as palavras
dera! que firam ou restrinjam u .•ubu>·ania do• do um e<criptor pernumbucano, professor d~
Estados.»
Jilcllldndo do dl!•eito que escreveu uma especto
Nos cantões sulssos lambem existe u sobe· do commentlll•io da Collstitu!çiio Federal para
ranin, nos termos expressos no urts. 3,' seus discipuios, um livro excellonte sob o titia Constitu!cilo, ·e a este respeito dovo citar tulo de •Principias goracs r.le direito publico
as palavras de um publicista notavel,) Dr.J. o constitucional•.
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o Dr. Sariano do Souza, que ultimamente umn clausula contractual; o nüo ó o. unico.em
fallocou, com granrlo perda pnm n Fac•uldndo nossa Constituiç•iio, aqunl em uma parte do
do Uiroito do lteclre, da qual oro. illustro mas disposir;õcs tem verdadeiro car!'ctor do
membro, para o ensino superior o para o paiz, um compromisso reciproco dos Estados, ó
ao qual tiio bons sorviçosprestou,oscrevou no propriamente um pacto.
seu livro:
Não ó novidndo dlzor·se, St·.presidonto,que
« Mas qual ó o povo do qual emana a sobe- a Constituição dos Estados Federaes tom uma
rnnln nacional 1 il o povo federal ou o povo natureza mlxta, ,1uo ó em parto um pacto e
dos Estados! E' dlffic1l sabor qual ó o povo em pnrte um regulamento tle poderes. .
Jbdoral, que parece niio ser siniio uma ficção Observa com raziio Dubs, na sua obra ol·
politica.
tad
Na realidade niio existe slnüo o povo dos
a:
Estados. Mas o povo do cada um dos Estados,
Nos avons dojlt pnrló de la (nature mlxto
o povo pernambucano, por exemplo, só ó so- do ln Constitucion Fódórnlo, elle a en partia
berano nos limites do sou Estado e na fórrna lo. nature d'un contrnt, en tllnt qu'elle doprescripta pela Constltulçiio, a sm1 soberania termino le rapport entre les diJI'tlrentes souniio póde ir altlm do seu limite; nolle níio re· vcro.inetús dans ln Conftldero.tion, en partle
sido, pois, a soberania nacional. Esta só póde la nature d'une loi, en tunt qu'elle regle en
estar no. m~ioria do povo dos Estados fo1•mrtn· detaill'organlsme do l'E'tllt fótlero.tif et les
do um só todo, o povo nacional ou fede!•al, a drolts et libertés du peuple.
este ~ómente com~ete constituir a no.çiio, ro· Ces caracteres s'oxpr1rnent surtout dana
formar a Constitm~iio o muclo.r a fórmo. do los dispositlons relativos aux modlfico.tlons
governo.
de la Constltuclon, II s'ngit du moda do reComol consequoncla resultam dullS sobora- vision detet•mine par los a1•ts. 118-121 do lo.
nias, n. soberania nacional que delega limita- Constitucion Fódérale actuelle.»
damente os poderes sobre o. Uniiio e a sobem· As relações entre as soberanias, entre os
nia dos Estados, a qual a certos respeitos ó Estados e destes para com a Unlilo, constlinferior e subordinada á primeiro..
tuem a parte pactuai ou concordatllrin; a
O systema federal é, portanto, dualista, regulamontllçüo do organismo do Estado
duas sortes de soberanias coordenadas, gyran· federal é a outro. p•u•to. E ó por isso que
do em suo.s cspheras proprias.»
Laverdays, no. suo. Nouvellc o''f}ani.'iation de la
Tendo assim abonado o meu asserto com a Republique, chama no JMeralismo-regimeu
autoridade dos mestres e reivindicando pCLl'a de mutualismo. de organlsaçiío contractual,
os Estados o seu le~itimo quinhão de sobora- de garantismo.
Em sem!, toem o caracter concordatario
nla, volto á objecção que nella se eiteia.
Objecta-se que a intel'vençiio nos termos em os artigos do titulo preliminar de nosso. Cooque o projecto a prescreve, é contraria e at- stituiçiio Federo!; ahi estiio as grandes bases
tentlltot•ia da sobet•ania do~ Estados!
que, por accordo e compromisso assim tomado
Mas ontiio vae nisso esquecimento de um pelos Estados, servem paro regular e estafacto e de um direito.
belecer o discrimen das competencias e as
Quando, dnrlas as circumstnncias pt•evistas relações reciprocas dos Estados entre si e
no. Constituição, pro.tica·se a intervenção, o com o. União; clovaçiio das provinclas á co.quo ó que se faz I Faz.se sómonte, o l'o.z-se tegoria de Estados, uniiio perpetua o indisexnctarnento aqulllo que os Estados quizo- soluvel, faculdade de annoxação o tlivlsüo,
rnm quando se federolisaram; ó pois um acto l~tervonçüo, etc.
de soberania no qual convlern.m os Esta•los; No art. DO§§ 1' e 4" ainda encontramos o
o dada assim essa annuencln pró via, como di· mesmo caracter, intet•vençiio dos Estados na
zer-se que Iuc attontndo 1
I'Oformn constitucional o processo especial
Depois, desde que o fu.cto quo motivo. a in· .puro. el!a, bom como o compromisso de niio
tervençiio é dos previstos na Constituição, alterur·so-, nem mesmo em reforma constielle assumo caracter, niio mais simplesmente tucional, - a turma Jllderativa nem a iguallocal, poróm federal o ontiio ó direito da dado de representuçiio noSonado,-no Senado
Unliio praticai' a intet•vençüo, isto ó, provi- que no. phmso do oscriptor acima citado ó o
donclal' sobt•o assumpto que se tornou geral o grande conselho dos Estados, representante
entrou no. alçrula do Pode!' Federal, qno tem da soberania local, da soberania dos Estados,
sua osphora proprla o distincta du ostadoal. niio em seu isolamento, mns em sua relaçiio
Ficara d'est'arte co.do. qual dentro de sua Ol'ganico. com a eobm•anio. nacional.
competencla.
.
E si ent1•e os at•tigos concordatarioo, estú o
Sr. presidente, com ns razões quo o. prin- art. 0', pelo qual os estudos convencionaram
clplo oxpendi quanto (c m•lgom c .desenvolvi· estabelecer o podor central como o regulador
monto do direito tle lnterlbrencio., prova-se das relações •los poderes loco.es e tbdornl, nos
que este e, por sua natureza e anteeedentes, casos uelle detlniàos o o tlzero.m,segundo disse
'
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cu a pt•incipio, como moto coercitivo c gnrnn·
tidor; si a clausula dalntorvcnçiio foi ussim
introduzida na Constituiçüol'edornl como uma
oondiçãu contractual (nem esse pacto se podo·
ria verificar som somolhanto clausula, ) 11
lnterfcrencla do poder federal pam ragu·
Iariso.r a situação Interna dos Estados ou para
os outros elfoltos do nrt. 6°, tcril quo se lozer
etrectiva, pacifica ou armnda, po1• go,to ou a
contt•agosto•losEst.ndos, to~a vez queso<lorom
os c"sos deste artigo, o qual como as clausu·
las de qualquer contracto h$ sei' ontondiolo
do modo ctuo n~o torne inollicionto ou burla• la
á intenção das partes, isto é, O direito de in·
twvonçíío irá ató nn•le für preciso pam que
do lllcto boja na federação e nos cstfl•los o
que estes contractoram estabelecer : - um

nttrlbuh• espccialmonto a cada um dos podoro9,118 funccõos que lhe re•ot•von).
A Constituição dns E,tados Unidos Norte
Amm•icanos. Sr. presidente, nesta parte, no
ILI'tigo corrospondont.o ao nosso. empregou a
expressão: • 0.< Estmlos Uuitlos gaJ•antirüo. ~
A do Moxioo diz : «Os podcl'cs da Uniao toem
o do ver de •·., AConstltuiçiio da Suissa diz :

« ,[ Con(crlc1'arao.,. »
O proJccto d~ Constituição dos Srs. Santos

Wm·ncck o Rangel Pestana, membros da
commissiio nomo<t<lll pelo Governo Pt•ovisorio
para elaborar osso prqjucto, uso<I da oxpros•
siio «O podal' fcdot•al,» 0 projecto da commis·
siio nomeada pelo Governo usou da expressão:
« ooocmo fodet•al. » A Constituiçiio pi·omulgada pelo Governo Provisorio, por decreto <le
f"8f/Ítne!l dcmocratico c litJI'C,
2~ de .funho do 1800, usou to.ml)em da exprcs.
E com isto niio se làz mflis do que, oxocu· SILo-governo fcdm•al,
tando o pacto fundamental,cumprir apropria E' assim que o exame da legislação eatranvon~tds dos ostndos.
gcira, a leflislnçiio comparadfl, os precedentes
Mas, Sr, presidente, estabelecido que a ln· da Constituiçiio, os prq)cctos pt•eliminares da
tervonQiiO do podot• federal nos ne«ocios dos mesma Constituição, mostram essas expresEstado; pa1•a os olfeitos do art. 0' nilo se sõescomo equivalentes: Uuiilo,Poder Federal,
podo soo ns~ecto nenhum considerar como Governo Fednral,o nunca empregadas por sy·
uma attribulçiio inimiga ou invasora dos nonymia de Pode>· E~ec~<li·oo.
·
estados, mas essencial á exocusilo do que os ~r. prAsidonte, si nós Quizessomos achar
Estados entro si acoitaram o quizer<Lm, con· uns palavrns-govorno tbdoml- do art. 6•,
vem agora a oxaminar,na organisaçiio do sys· a indiO>Çl1o, IL mençiio exclusiva do um dos
tema federal, a qual dos poderes, a qual au· ramos dos poderes organisndos, torlamos do
toridado ficou competindo esta t'unccão inter· cabir em gravo erro.
ventara. A exp1·cssão c Governo Federal» V. Ex. S<tbe cruo a Constituiciio não ó um
usa<1a pela const1tuiçiio suscitou duvidas trabalho technico; niio foi olabor;tda per uma
nesta cll•cussiio e sustentou-se que ot•n cquJ. assembléa do jut•istas, não f~i submettida a
polente <lc Poder Executivo,
uma revisão ele philologos nem tle grummuti·
S11ivo o muito I'espeito quo devo ils autor!- cos ; niio foi, nem devei•ia ter• si1o ; eUa pro·
so.d..s opiniões dos nobres Sena<lorcs que se veio do um congresso representativo, que
pronunclamm deste modo, me pM·oco que a renlisava exactamente o quA Mirabeau dizia
Jntolllgencia do nrt. Ü" não ó nem devo ser dos congressos.quan<lo os comparava a cartas
IISsim restrictiva,
goographicas, trazendo todos os elementos do
Os termos em que o artigo está concebido, paiz.
sua collocaçiio naquella parte, que ainda ba Niio se poderá, portanto, pretender que o
pouco chamei conco1·dataria, a índole do Congresso Constituinte tivesse eiltborado um
ilil•oito de Intervenção, os limites que so trabalho constitucional puramente teohnico,
devem tracat• a este direito, tudo Isto estiL ou strlctamento sciontlfico, obedecendo a rein<HCCln<lo que esta nttribuiçiio niio póde sor gi'llS invariavelmente fixas, e trazendo defini·
deferida exclusivamente a este ou aq uolle ções om termos rigorosamente escolhidos e
dos poderes.
apu!'lldos.
A Constituição muito sabia monto deixou o.
Nota-se até que ella niio prima pelo. verna·
Jl!iolativa da inWrvençilo no poder a quem as cuiidado, nclla se observa muita improcircumstnnclas elo momento ou a natuJ•ozo. do pi'ie<~tdo do expt•essilo, muito descuido na ronegoclo o indicassem ; usando da exprossiio- tlncçao.
governo federal -,como em muitns outrns Por occnslilo do discutir-se na Constituinte
partes, a empregou, para a contrapor h outra o projecto formulado pelo Governo Provisoexpressiio-poder local. No titulo preliminar rio, chamei, sem autoridade para isto, mas
e em outras pBI•to.< usou dns formulas: po<lor per considerai' que a mate1•ia ora do multa
da Uniiio, Uniiio Federal o outms equlvu.- unpO<·tnncia, a attençilo dos mais competonlentcs, empJ•oglmdo-as nn mesmo sentido de tos P<Lra este o!Uocto ; mostrei quo n Consti·
"'governo federal», sem precisar no governo tulçiio trazia muitos vicias do linguagem,
federai o Poder Executivo, o Legislativo ou o que a ilesfoiavam o qulçó., no luturo, podo·
Judiciarlo (nem em occasiiio <lo fuzol·o, pois riam dar logar a questões;' o que, ontrotflnto,
13u llfleanto ó quo,rogulo.montando-as, tet•la de poderiam ser eliminados naquoUo. occnsiã.o.
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Deve-se ter isto cm consideração no !ntcrprotu.r u. Cunstituiçü.o. E nssim o ensinam
to.mbem os commeutn.tlorcs do. Constituiçiio
dos l~starlus Unidos Americanos do Norte, n.
I'Ospeito da de •cu pa!z.
Coolloy, no. suo. llútoria CoHstit~tcio11al dos
Estados 'Unidos, diz (IV):
«A more lawor migbt soo in the constitutlon notbing but an agroemont of partios
to bo construct!lt! by leclm!cnl roles: it is re·
quil•ed an statcsman t.o under•tanil its t'ul!
signilico.nco, an instrument ofgovorncment
instinct with !ilo and wif.b ;mt.m•1ty .»
~i assim nl!i tem sido entendido po!~ Suprema Cllr·to do .Justiça, como se verifica do
que diz Nicclúo A. Calvo (tmd. da compila·
c.;ii.o tias Daci.otúos Con.~tilttcioncuM dos tribunacs amel'icanos,pe!o Dr. Orlanrl Bump),tomo
1, pag. o (lâ):
«A Con•titui~iio Federal não deve interpt•e·
tar·se technicamonte. Foi toita para sot•vil• a
grandes e bonel!cos flns, e quntqum· intcrpl'e·
tnção estreita o technica, quo haja do dos·
tru!r aque!!os fins, ó claramente uma pcrvet•siio de seu sentido real.»
Si, portnntc, cm sentido rigorosamente
technico (e isto ainda se poderio. pôt• cm duvida) se devesse entendo!' a oxpresslio - governo ferloro.l- por equivalente do Poder
Executivo, seria licito, serio. preciso, para n
boa. intolligenciu. da Constituição, lleixa1• 1101'
um pouco o rigOL' techn!co c pt·ocut•nr n
accepçlio mais adequada.
E assim, St•. presidente, essa expresslio
-govm•no fedot•n! - pódo prevalecer só do
modo que ::iio se lho dô uma interpretnçüo
infonso. da que ncabo de apresentar; o aqui
se verifica mais um.• vez a verdade do conceito-9uc o O$pirito 'tJlviflca o A LET'l'HA MATA,
St qulzermos fnzcr um exame l'igorof:lo dos
artigos da Const!tu!çiio, quanto i• propricdnrlo
e precisão dos termos nello. empregados,
teremos do colher um" furta mesec.
Vemos a Constituiçiio empregar uma vnrlc·
dado excessiva do expressõos pa1•a frtllnr d!L
Unillo : chiLma-lhe gstndos Unidos do llt•o.zil,
Uniii.o, Governo da União, Governo Nnciomtl,
Oovci·no Federal, govet•no , soberania nnc!o·
nal, Republica., Na.çii.o, Pa.trin., u.dministra.~ilo
federal, os ti•cs poderes fcderacs,-umfl duzia
1le denominações. podando trazer dlll!culdttdes no. nprecinÇliO e soluçiio das diversas
quostõos quo so pos•am suscl taL' no. Jl!'atica,
conforme amtttorilt de que so ton!m do trrlt11r.
Nn Constituição, para desigonrt.r o Poder
llxocutlvo, temo• lambem val'iedrL•lc 1lo ter·
mos. A Cont~tituiçiio túlht orn Potler Executivo, Pollot• Executivo li'ollornl, Govet•no,
Preshlonte drt Ropubllcfl, Pt•esldeneia rlrt 1\opubliert,Presidente lirt Uniiio. Porém, Sr. \'l'C·
sitlonte, nrts p11rtes cm que rt Constitu ~ao
tmto. das nttt•ibulções do Poder E:.:euutlvo,
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quando •e occuprt do modo do funcc!onrtl'
dos te podm·, niio lhe costuma chamar-governo fedem!-: o Po1lot• Executivo cstó.
mencionado nn o.rt. 23 (!v): «Celebrar contractos com o Podm• llxocutlvo.»
No art. 20 (W): cdus projectos o1Tel'ecidos
pelo Poder llxccutlvo.»
No art. 34 § 2' (lí'J' « nutoriear o Poder
Elocutivo o. contrnhir emprost!moe.»
No mesmo m•t. :l4 § 21 (18): « approvar ou
suspender o sitio que houver sido declarado
!Jelo Poder• Exocuttvo,>>
No art. 37 (lê): «envirtl·o-ho. ao poder executivo,».
·
No lll't, :1\J (IR): «Onvio.J-o-ha, morliflcatlo cm
confor·midrttie do!!as, rto podm' executivo.>
No nrt. 4! (lJ): «exerce o poder executivo.» (ll flQUi vcmn o pt•csidonte da Republica. como chtJ{a drt NaçlZo,)
No. epigrapho dn. secção ;!·I ca.p. 311 , tit. 211
11•'): «<lo poder cxocutlvo,» e rtbaixo dellrt as
attl'ibuiçües do presidente da Republica.
No art. 00 lettra B (lú): «leis c rcgulrtmentos do Podct· llxocutivo. »
Niio emprega o. Constitulçiio o. exp•·essilogovcrno fedem! - quando quer se referir
só ao Podot• Executivo. Niio lhe chamo. governo fedet•o.J, chama Poder Executivo Fedot•n.!, quando t.rata de licenças paro. accei·
tar;iio de omprezrts e condecot•rtções estrangeiras o do dcc!nrnçiio do sitio nrt rtusencla do
Congresso.
O SR. LEtt'E E OmcLC,\ - Wjo.mos agora.
uma disposiçilo chamando governo lbdorai ao
Poder Legislativo ou ao Poder Judlciario.
(lia ouli'O:.I

apr!rta:~,)

O SR. JoÃo BAnll,\LUo-N;lo .i preciso po.ro.
o caso do art. G" quo a Coustituir;ilo deslgna•lamonte se refit•a ao Podet• Leg!slntivo, ao
Podm• Executivo nem ao Poder !'odorai; dizGoverno Federo.!- e este <l composto dos Ires
diiTerontcs podet•ee.
Mus continuando, Sr. presidente, existem
VtLl'in.s incol'rccçües nn. Constituição, por exemplo, nos nt•t., 4 e GO, §§ I, 72 o 25 usa da
cxpt·o~sü.o «Congresso» em lagar da cxpres..
são -«Pador Leglsla.tivo•.
O nt•t. 4' trato. de approvaçiio da incorporaçü.o o sublliviszio dO.i Estados pelo Congresso.
llntretnnto o Podot• gxocuti vo tem do intor·
vir nisso com n. sanct,•ü.o, c trn.ttt-so não do
um neto do Congresso só, mo.s do uma. !el
rot!omJ,
O Ul't. li0' rlcclara no§ !" (18): cg• vedado
ao Con!Jrc:s.w commotter qunlquor ,Iurisdlcçilo
lil•lot'f'i lÍH ,lustiçns do• Estarlos.• Po1•lim renlmcn to niio ó no Congresso que ó vodu.do isto,
mns sim ao Podct• Logislativo, porque o Congresso, ILH suns duas casas pm• si sós, não t(\m
a lilcult!ade de dn1• nem esta nem outro. qunlqum• incumbouc!o. ~ jUI'isd!cçno dos Estados,
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c n nonhumn nutoridndo; sómonte pol' lei,isto

O Codigo Pennl dn Republ!cn tom tombem

ó com intervenção do chofe do Podal' Ex- dlsposi•;õcs sujoitltS iL criticiL dob~tixo do mos·
e~utivo, dada o competcncin do leglslntivo, ó mo ponto do vista. Diz o art, 118 (18):
que se podoriL. regul•r " ·~·t~I·in. .
« Constituo crimo de secliçiio " •·ouniao de
. O o.rt,. 72 dtz no sou§ 20 (te): «Os mvantos mP.is do 20 pessoas ... IJIW so njmttm·~m para,

mdustrtaes pertencerão a sou.s autor~s, a?s etc. Rouni[o tio:! ~ue se njuntM•em.»

qun.as flca:rit gu.ra~tido JlOI'. te~ um prlvtl.e.~lo Nosso mesmo codigo o. epigrnpho flO Li v. 2",
tomporart. ~ou sou\ concefhdo pato Conm ~.~so I Tit. Io, ó n. dos crimes conti•a n. oxistencio.
um premto razonvel.» Do ?,ndo, p~la dtlfo. politico da «Republica», como si a Republica
ronca dos te~mo~. so, pm\~ 1111 mfcr<r que 0 pudesse toi' outrn existencio, quo niio fosse a
tem~o do prlv!legto 801 iL, fix~do por umi'L lei, cxistencia polition. Queria reterir-se ó. Naciio.
medtante a sancçilo tio .I rcsJ<lento da Repu. Portnnto si fo.semos agut•rar-ncs iL lettra
bliea, mas quem tera. de concellel' cu.du.
. •. - · ·
d ,
· siio
camaras Lc<'islntivas pot· si d~ Constttmç•o, ~om to o ,.,erro, com suporPrenuo _ ns
o
' stiCiosa l'OVcrencw. e 1Lpell'o.ndo-nos assim o.

se;o~rrneç>b~ 1 de ser reita essa concessiio ella, esquecer outr~s có'nsldornçüos a que

· t · 10 11 0 p,10,.1
tambom por Im·•. 111
ervmt ne e
• "
J\onto dn Republica e sondo nfinnl por elle
confer·1do o premio Con"rcsso e Podor Lo"IS·
•
•
•
•
"
. t o ti
lattvo nao suo a.m~s!pn cousa, em VIS a 0
art. 10 da Const•tutçao,
Ainda outt•a incorrecção, Sr. llrcsident.G,
se encontra no art, 48,ono\e so diio como pri·
oativas do Presidente da Republica Jtttrl·
bulclies que ell~ oxe1'co concurt·ont~mente
com o Podet• Legtsln tivo, sem dolegnçao nem
autcrlsaçiio deste, nos cosas provistos na
constitulçilo. taes como quanto" promulga~iiode leis, deeret!Lçiio de sitio, pordao o commutação de penas, declaraçiio de guerra,
Tudo isto vem mencionado como nttribuiçiio
exclusiva e privativa do Poder Executivo. e
110 mesmo tempo siio attribUI(•Ões do natn·
reza concurrento, que cm dadas ciroumstancias incumbem no Poder Leglsllltivo tambem.
E a tal ponto descurou-se a Constituição
nestas cousas, que o nrt. 3-l n. 23 estabelece
como ~rivativn funcçiio r\o Congresso (18) :
cMobiltsm• o utilisu.l• a gua.l'do .. no.ciorJn.l ou

milicio. civica. nos ctt::os
t~tlçao.»

Pl't:l'i.~·tor;

devemos obedecer, quando temos de tratar
de intot•pretar um texto constitucional te,.
.
d t 1 ' d
uamos do elar mm tas quo as, oramos
e
commettor muitos erros.
Para fecbat• este ponto da min\ta nrgumcnta - ·
,. 1 1
1 d r •t
ÇILC mvoco 0 pune~ o s•;~
e '•;e' o,
se_gu~do o qu•l ~preciso 4ar as pula vias tia
lm a mterpt·ct~~o ~uo mata so,coaduna com
o fim da ~lS~OSJçiLo cc quo se trata.
Este. crtter JO .tem.sldo adoptado t~mbcm "!11
mnto,r•a constttnCJonal. ~m ,jurlsprudoncJa
pollttoo :. e nos Estados Umdos do !!'orte te!!!
prc.valeCJdo na exegese. co?st(tuc•~na!, ~
assJm que se lô nas JJcm~o~ ConstttucJOnacs
traduztdas por A. Calvo (te)·
« A Constituição Invariavelmente uso a
linguagem gemi,.,
Quando as polavms admittom intclligcnelas dilferentos deve prevn!ecet• 11(\Uella que
mais de accordo esteja com o objecto quo so
tem em vista. »
E isto, Sr. presidente, ó a consngl'llçiio do
nossa conhecida. regra. do diroito roma.no:

pt!la Consti- Quotics idem sc1•mo duas scntanticts e:cprimit,
C(' potis,\lmum accipicllur quw ,·cl ycrcndce

Entretnnto nilo ho um unlco caso de mobi· J>Otio>'o.<l,
•
nncion1~! declarado na.
E desta outt•a.: Sensum, non -vana 1Jocabuta
· Constituiçiio I Do modo que em t•igol' nunca amplccti opo,.tct,
o Poder Legislativo poderá mobilisnr a guar- Em eonc!usiio, si alguma ve~ na Constldn nacional I
tuiçiio os tet•mos "Governo ledora!» querem
O a.rt. 83, estabelece: «Continuam cm uitJOI' dizer Podei' Executivo, não ó no o.rt. IJ.
cm quanto nao tevoge<da.< as leis do antigo
Ahi o;sa exprcssiio, deve ser entendido de
reglmom,, .»
mor\o quo tenho bastante clnsticidadc pn~•a
Estas incorrecções, ó preciso tambom que se n~plioot• ás quatro d!Jl'crontes cathegorias
sedlga, niio siio sómcnto ila Constituiciio; na de l11ctos enumerados nos quatro varngra·
Jegislaçiio antiga oncontrn-se muito disto ; e phos tio nrt. (i"; c po1•tanto niio se pude dizer
nilo o estou dizendo para diminuil• o presti· que a ox~I·essiio-Governo Fot!cral-, que
gio da Constituição l•'cdel'lll, que niio loi Iili tlL vem no p••mclplo desse m·tigo, uni01• o 11ece•·
como a do imporia no gabinete do uma com· sai•h•mente so roforc no Poo\er Exocuti vo,como
mlssiio c por diminuto numoro tio pessona, nilo se poderia dizer 'lUC se roforo só no Poder
sem discu.,õcs tumultuarias, som IL l uci!L e Lcgislati vo,ou su 110 Pudor•Judiclaric; hiL tio rc·
c movimento do uma grando tiSsembión,
feriNc uquellc dos pouei'oS quo, segundo a
Temos no velho Codigo do Processo Cri mi- naturexa do caso, tiver., nccoasldlldo c oppor·
na! uma dlspo•icilo que autorisa o jul1. 11 man· tunhlndc do intet•vir, · '
dnr .<ahir para {ilr11-os tui•bulontos, os que St•, prcsidonto, ó sabido que o costume ó
perturbam o.so.udlcncins (art. 40),
um cptimo interprete dulei. Optima est onim
Jisaçii.O dn. gua.rdn
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consuaturlo. E embora. nó~ do que o Supremo Tribunal doi:xit.ra do tomar

niio tenhamos ainda nosto ponto p1•ocedcntos
tiio llrmados, tilo sogui!liLmeuto obsm·vados que
possam constituir um bom autol'isatlo cos·
turno, todavla.posso citar ao Senado casos om
que o Poder Executivo ent1•e nós so julgou
sem compctoncio. pn.ru. intervir·.
Quando em 1803 se deu om Pernambuco
um conflicto ·entre o Pode!' Legisi!Lti vo do
mesmo estado e o governador, e.<tn quesbio
vciu no Congresso o n.o Poder Executivo. Foi
aqui discutida; e o Pt•osidontc da ttcpublica
expediu em li do maio dn.quelle anuo o tolo·
grammo., que vou lar, n.o governador 1.lo o~·
tado ao presidente do congresso estadual (ló):
« O governadm• constitucional desse estado
ó o que foi clelto polo Congrosso <lu m~smn
ostndo, cumprindo·me reconhecei-o corno go·
vernador loglll, ato que o poder judiciat•io
resolva questões, 'lue lhe !'oram alfectas.
Nao tenho que· intervi!-·, nao 11d por me faltar
competcncia como peln. n.usencia. actual de

causas que motivem e justifiquem a interveoçiio constitucional do Podar Executivo
Federal. ~
A decisiio contida nesse telegramma reconhece que não é só o Poder Executivo que
tem a funcçilo lnterventora.
Por elle o proprio cltefe do Po·ler Executvo
jul~ou-se Incompetente pnra intervir naquelle caso, e allude ó lnterfet•encill elo Po·lor
judiciaria. (.1pttrtas.)
Isto foi em 1893.
O Senado pedira a este resp •i to informações ao Poder Executifo; e ·~u vou lôr ao
Senado a resposta do governo, embol'n um
pouco oxtens:L.
E' o aviso do 13 elo junho ele lb93 (18):
« Satisfuzendo a.requisiçilo do Senado, const;mtc do olllclo de :!5 de maio findo, o Sr.
Vice-Presidente da Republica tem a in1brm1u'
o soguiate:
«0 Dr. AmbrosioMacbadoda Cunha Cavaicante, vice-govornador doestado de Pernambuco pot• tolegramma de 6 do referido mez,
podia auxilio ao Governo Federal para SOl'
mantido na a•lministraçiio •lo dito estado, 11
que fó1'0. chamado pelo respectivo Senado,em
virtude de ter sido dccretaila a suspensão do
governador, Dr. Alexandre José Barbosa
Lima, o qual, apezn.r disto, consorvitra-se no
exercicio do cargo.
cA este telegramma respondeu-se declarando que o Governo Federal niio podia intervir,
niio só por lhltar-lhe competencla pnm decidir
uma questilo que estava alfectadà ao Podet•
Judlciario, mas tambom porque no momento
niio actuavam ooUSILS que justillcassom a intervonçi\o constitucionul.
c Postoriormento o mosmo vice-governador
renovou o podido de np;lo sob o fundamento
s~natlo v. v

cnnhccimonto do recurHo que para ello fürn.
intorpo~to de actos rr.lativos ao govm•nador.
« Ver!fien.-sc, porém, que este recurso não
versava Hobre a suspensiio nllu•lida e que
fôi'IL interposto pelo Conselho Municipal Pre1\üto o Sub-i'reloito do municipio do Recife
afim de quo fo"o decl,.rudll a inconstitucionalidade da lnl em vl!•tudo da qual o Congros.-o Legislativo de Pernambuco decretou
flUe o governudor no prnzo de 48 horas a
d!Lta.J· do. publicac,·ã.'o d:L mesma lei, restabeie- •
Cll."" '" Conselhos Municipues e i'roloitos •li••oh•idos put· força do decreto governamental
de if• de ugosto de 189-2.
• Outro•im, vô·•e que o Supt•emo T1•ibuual
l'"dor11l niio dicidio <de meritls» c rejoitou o
I'ccur•.so por· competit··Hte pronunciar a in·
const.ituciomLiidude de uma lei sómento quantlo a.ll~'t.:ndn. orn julgamento do causa. litigio·
sa, dovid11mente discutida,
«E<tu. sentença, po1•tanto,em nada altot'llva
o estudo da questilo.
c Entrotanr.o, t,Rndo chegado ao conbecimen to
da. Govet•no Fet.lera.l o texto do u.ccórdiío do

Superior Tribunal do Justiç:~ do Estado de
Pern,mtbuco, para o qual o governador recorr·m·n. do acto do Congresso Estndoal, declurou-se ao vice-governa:lol't que nenhum
f.Lcto modiftcóraa attitude de Governo Fede1'111 em relação ao govm•n11dor eleito, manll'estndo n" primeira respost11, porquanto o reforido Trlbun11l, dando provimento ao recurso alludido e julgando.se competente ce:r-vi•
•lo disposto no nrt. 83 li• lei de 14 1le novembr•lf'e 1801, reconhecera a illogalidade da
suspnusiio, por ter sitio decrotntla cm vir tudo
de lei que Tiolura a Coustituiçiio do Estado.»
A leitura deste aviso servo·me ainda para
responder, •'e passo,ao nobre Senador pot• Sergipo, que tilo lucida o proficientemente discutiu est11 questiio, quando no principio do
seu discurso, estranhou que o mrm projecto
permittisse alfectarem ·se que;tõos desta naturcr.a ao• proprlus po•leres looocs e •ómonte
no cr.so da autoridade locai não podot• solver
a quostiio occut·renro, ou >i palas leis doEs·
r..n.do não tt ver esstL u.ttribuicão~ Cllber então

a intervenção ao Podet• FedorrLI.
Quando elaborei meu projecto já tinbamos
precedentes como esse de Pernambuco e o do
Estudo do Alngóas, onde o Superior Tribunal
local decifilu a questão do prru:o, do período
presidencial ou ilo governo dalli.
Os Sus. CoELIIO E C.turos E OtTrctO.\ dilo
apartes.
O S11. JoXo B.uul.\1,110 - Em todo o CIISO
o pt•ecedente que Invocava ó o da soluf;iio da
questão paios Estados mesmo.
0 tjlt, COELIIO & CA>!l'OS dri. outros lljla!'\eii,
Q
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o sn.. ,lOÃO BAltDALfiO - E~scs pt•cccdentos um pnrocer que foi npprovndo pelo Senado e
me t:~crvom de argumento cru todo cnso, pro- que consn.gi'tt u. doutrimL do quo niio ó prl·
vando que no:; Eeti.J.dos se po:1cm rosolvel' vntivu o originnrin do Poder Executivo a inestas qucsttlos. e quando. nos Estados nilo tel'\rcnçtio, mns cstu. pertence no con,iuncto
hnjn outorld~do, ou " •lociFiio nito tenha do doN .trcs podere~ fedot'llCS, «nos tres parlares
prcYn.lccer, pm• circumsto.ncins nnol'mne~. ~uo constituam o g-oV"orno fo1lornl» prtrn. scrvil'·lllO das pt•opt'ins expre~sões do pnrccor
cntiio intervem o Govm•no Federal.
n. 3•1 de 24 de maio <lo I803, assignndo pelos
Esto. parto do meu projecto é mais uma St•s, Senadores Quintino Bocnyuva e Aristides
homenagem que pre;to t\ nutOl'idado, iL so· Lobo.
.
berania estndoal.
Depois de transcrever o theor do art. 6' dn.
Quero que ll intervcnriià somente so faça• constiniiçii.o, di~ o iliusl!·e relator (Ui):
quando nbsolut~tment"' nn Estado niio se «Do espirita c dos tct•mos deste artigo repoílCl', po1• meio l'or;utu.t•,pet'imir u. contendo..
sultam Vlll'ias '!Uestüos, quoconvem olucirlnr.
Pllrcce·me que, 1\ intDl'vonçílo devo sol',l.zer «U"mtlo desta locu~ilo- o Govorno Federaido modo como so upplicnm os toxicos na que qui r. oxprimir o legislador constituinte Y
medicina, em dóso mulimR e ca.utelosn, e só c A que entltlndo quiz <llrectnmcnto nliudir?
nos casos, om que não ó possiv,ol deíxn.r, de <AO PodorExecutivoda Uniiioexercido pelo
emprcgu.r-se, roset•\'nd[l.s ns doso:t huro1cn.s Pt•esldonte da J~cpubllmt, como o chefe cio·
para os casos supremos.
ctivo tln. Nacúo ?
Portanto, si o E;tadu púde pot• si dcci<lit• « Cortn.mento, níio i mas sim no con,luncto
a que~tilo, nii.o tem o Poder Federa.! que in- dos poderes que constituamo voverno (ddcral
o/11 Uniiio Brazlidra, aos q unes, embor~t i ode·
tervir.
pondentes e soberanos nn ospbera delimitada
Agor,t. consideremos, Sl'. presidente, si de
suas funccues,truçou mlu• que não podem
acaso tomando n expressiio -Governo !'c· transportar
romper-soo oqullibrio de
dera!- como synonhna de Poder Executivo. tudo o nosso som
1neca.nismn
institucional.»
confiando exttlusivnmento neste a liwuldado
Que
a
intervenção
à
tltncçito
dos tres ~o·
de JnterV"ir, estu.rii.o os Est[l.dos mais gu.l'a.n .. deres c que no 111't. 6 u. oxprcss5.o
titlos, mo.is seguros da imptn•ciu.lidllde nu. de· federal não quot• di~el' somente Poder governo
Execu·
cioiio do Podar Centt•al 'I
tivo,- eis o que dout1•ina o parecer, de que
E mesmo Sllrll o Poder Executivo, cm ibl relator um dos autores do Constituiçiio
todas as cmergencias, o )lodet• o mais apro· Federal.
pt•io.do e ma. is no c1~so de c:.tcrcer u. intervenFoi o.pprovado este parecer e com a mesma
çilo!
'loUtl'ina. vemo, tet•-so conformudo o piU'ecer
Soró. sempre a dello 11 ncçiin mais salutar, n. ·77 de 1893, relator o St•, Artstides Lobo,
mais e!lica.z 1
n cercn •le uma representação do Dr. Albino
E•ta ó uma questão, quo depende intei- Meíra,Presidente do Senado de Pet•nambuco
reclamando a intervençíln do que tratei h~
mmente das circumstaucin.s.
pouco, por motivo •la rluaiidude do governaCumpro te!' em vista o facto que motiva a doi', de mngistmtura e de cot•pomçües muni·
intervenção,
ctpaes.
' Si se trtLta Llo uma invn.sii.o estrangeira., não
Ao passo que dcsconbccin a competcncia do
Jlódo ••r siniio o Poder Execut.ivo, que tenha J•eclamnnte para dizer·se orgiio do Senado de
de intorv!r, ate porque pela Constituição devo Pernambuco, em nome do qual recort·ia no
immedintnmonte tt·atat• de repeliir a invasão, Senado, o parecer declat•ou que : «si eJTecti·
por força do disposto no art. 48 § 8".
vamente a situação de Pernambuco fos>e tal
Si se trata de invnsão do um Estado cm como a ri escreve o documento que a commis·
outt•o, nü.o pódo delxnr de ~ei' o Poder Exo· suo tem debaixo dos olhos, converio. que o>
cutlvo i si se tt·:wL, om geral, do emprego podoJ'e' (cri<raes tomassem um remmiio fosse
neceSl:io.rio, immedin.to, urgente da fol'QR 111.'- eiio qual fosse..
.
mnda, ó ainda o Poder ilxocutivo ; mas, núo
ainda o reconhecimento <la competenciu.,
quer isto dizorque para todos os casos o ln· niioE'do
Poder executivo ou Legislati I' Oexciu·
terventor só possa o flava ser o Poder sivamcnr.o, mu.s elos poderes (edtÚ'lUJ.<~, E esse
Executivo.
parecei· ó de um dos signotnrios do decreto
E nincln. para. nmrmn.r com mn.is scgurant;n. n,.
,I do 15 do novemb1•o de, 1889, que a prin·
e que tenho dito, vou buscar o ILJlOio tlo um Ci piO
h,
.
dos nossos mestt·es em matol'i11 politir·n constitucional. que or·ganisou com os uutros ~e Niio dovondo a intorveilÇiio pertencer pricretarios de Estado o pt•ojccto do conotituiçiio vu.tiva. e ol'iginn.riu.monte no Pode1• .'Execudo governo provisorio, vou baseat•-me om tivo, nos casos figurados no começo do meu
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dlscm•so. mas dcven•lo caber-lhe, unloamente
nas condl,üos que 1111 pouco asslgnalol, e isto
sol! depen•lenol~> do conhecimento post.erior·
monte daria no Con~resso, pDo1'11 que elle exerça a ftscalisaçilo quo lhu confe••o o nJ•t. 35
§ I u da Com;tituiçito,é portlnento oxa.minu.r si,
den.nto riu. cxprpssão ompregndn. pela. Consti·
tulção. devo ser attribuida ao Poder Judi·

~·dita >ln pl'Oposl~iin di> mesma Camarn,
n. lO, de 189.5. que I'Oiova a o. ~·rancisca da
Sorra.Cr,rueiro PUti'U. a pt'oscrlpr;üo, em quo
tncori'eU, par11. pet'coiJor n. di1feronço. do meio
soldo, n que tem direi LO, do 1871 n. 1877.

Levnntl•·so" selsiio ás 4 horas c lO minu·
tos da t.<Lt'dc.

ciu.1•io n. intorvencii.o nos ca.sos a que me

tenho roforido.
Alguns assim o pensam o it p1•imeir:t vista
póde parecer scductm•,, esto idé•• rle ie,·n•· os
conOictos quo po""m motivar a interven·
çfio ü decisão de uma. col'poraçilo tilo elevada.
e insuspoit" como é o Supremo Tribunal Fe·
dorn.l.
Convóm,todavia,atten•ler ó in•loie o missão
do Poder Judiciaria e à natureza. dos Jilctos
quo provocam o intervenção fodct•ol.
~las, Sr. Presidente vejo que a. hora está
te<•minada e conheço, que tenho fatigado
muito n. attonçiio do Senn.do. (Nao apoiado),
E nii.o podendo agol'l.L continuar, si V. Ex.
pet•mettir proscguirei amanhã, inflingindo
ainda no Senado. o sacriftcio de ma ouvir.
(Nilo aJJOimlos ,)
(~11uito bem, muito bem.)
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Sr.-:, Jot7o Ped1•o (vice·zJrcsidt!llte) o Jfanoet ViclOI'ÚIO

P;·est'd~ncirt do.~

AbrJrtnt•a •la Mo.~s:lo - Luitm·u. c
rla nct:~- l•:xJ•JI,IllJ·:~·,.,~,- PaJ•o•:11tWI
- Di~:~enflli:'io do p:trncm• n. :?3, do 1S:.lri-

SUM~IAJUOn]l~rovnçiio

Di8C1U'fl0~
~í•im c

dos :-:it'IJ. Vh:onLu Machado,· ,Toiin
.llm'lidtl BaJ•ra·o - J!!nc~t·rantL•nto
tl:t. diRC!lfll:ltlo a nmpaLo dJL votnçiio - ConLi ..
nuar,ãu Ua cliscllslli4C do t•oqnat•imenln do St•.
Leito o Oiticicu.- gncct•t•nmcnto dt~ di:ictU:iii.o
e votnci"io do roqnArimnnto-Roquorlmonlo Ví!l'-

bo.l do Sr. Gomcfl do Calitro- OttnE~t no Pl.\(11• parta) 2~ discuiis:1o do JH'ojecto n, 3·!, de 1895
-DiRcurso o em~ndn elo Sr. Ramiro BaJ•ecHot~
-Disr.tlrllo do Sr, ltuy BarboRa- ..:\diamonto
dn. discn~sii.o - (;?0. parto} a" discmu;iio do
projecto do Senado n, 30 do 1805 - Dl11cnr:m
tio ::iL', Jo1\o llaL'IJn.lho- Adiamento dn. diR··
cu11sii.o- Ordom do dia U.

Fica a. discu,são a•lin.da pela boro, conti·
nuando com n. P"lavra o S1·. João Barbalho.
O S1•, Presidente designa para ordem do
dia duesslio seguinte:
i' parto (ató às 2 horas da tarde):
Ao meio-dia compn.rocr:m os 52 stlguintes
Srs.
Sen~dores: Joiio Pc•lro, Joílo Borb~lho,
Continuação da 2" discussão do projecto do
Senado n. ~4 •le 1895, que craa no exercito e J. C~ttunda, Gustavo Rkhard, Jon.qulm Sar·
monto, Fra.ncilCO M~cha•lo, Costo Azevedo,
na armada umo. resorvn. e.;pecio.l.
Antonio· Bacna, Manocl Ba<•ata, Gomes de
2·· parte (d•IS 2 ató ás 4 horn.s da tarde):
Castro, Coelho ltodrigues, Cruz, Nogueirn.
Continuação da 3• di•cussiio do pro,jecto do Accioly, Joiio Cordeiro, Ai mino All'onso, José
Senado, n. 30, de 1895, substitutivo do de Bernardo. Oliveirn. Gal vão, Almcidn. Ba1•reto,
n. ·13, de 1894, que dispõe sobre confiictos Abúon Milanez, Joílo Nciva,CorrGado Araujo,
J•esuitantes de dupll,atas ou contcst11ções de Joaquim Pernn.mbuco, Rego Mello, Leite e
legitimidn.de de exe<•cicio de governadores e Oiticica, Me.•sia.s do Gusmão, Lcon•lro Macirl,
Rosa Junior, Coelho e Campos, Sevel'inc
n.ssembióa.s nos Estados;
Vielrn.,
Vh•gilio Da1nasio, Ruy Barbosa, Do·
Discussão unica do emenda do Senndo <i mlngos Vicente,
Eugenio Amorim, Gil Gou·
proposição da Camara dos Daputa•los n. 03, Iort, Q. Bocayuvn,
Laper, Lopes Trovão, E.
de 1804, que permltte 11 companhia G>•cat Wandenltoik, Gonçalves
Cbn.ves, C. Ottoni,
Sotul&m·ua Ratl!oay construir urnn. ponto sobre o Pa.ula Som.a, Morl\ils Barros,
S<>lles,
rioQunrahim,no Estn.•lo do Rio Grande do Sul, Leopoldo de Bulbües, JoaquimCa<npos
de Souza,Aqui·
emenda n. que aquella Camora niio deu o seu lino do Amaral, Vicente ~laclmdo, Arthm·
assentimento;
Abreu, Esteves Junior, Julio Frota, ltamiro
3• discussão da proposição da mesma Cn· narcellos o Pinheiro Machado.
marn., n. 25, de 1894, que define e garante Abre-se a sessão.
os direitos nu tornes;
E' iid:., posta em discus.;ão e sem debate
2' dita da proposiçiio da mesm<1 Camarn, npprovndlt
n 1\Cta di\ sessão antol'ior.
n. 3U, de 1895, ~uc concede a D Maria Llns
Dcixn.m
de
c01np:u•ocar com mLusu. pu.rticiVellosn dn. Sllvoirn, Ulba legitima do cnpitiio
de ••·tilharia, já fallecido, Podro Ivo Volloso ptda os SrR. Justo Chermont, Piro; Ferreira,
Aristides Lobo, Joaquim Feliclo e Gonet•oso
da Silveira, a pensiio de 100$ mensaes;
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Ponce; e sem clla, osS!'11. Manoel de Queiroz, ouvida; o ,;. Commlssiio f11ltam esclarecimen·
Joaquim Murtlnho e Raulino Horn.
tos sobre 118 looalidades, que a habilitem a
o SR. 1• SECRETARIO da conta do seguinte apr~clat•
118 llSSetoções controvertida•.
E por isso do parecer que (adiada a dis·
cussiio) s~jam solicitadas do Governo infor·
EXPEDIENTE
mações, ouvida a Directoria da Companhia
Leopoldina
'
Officio do J• secretario da Camara dos Do pu· Sala d11s sessões, 12 de setembro de 1895.tados, datado do 12 do corronto moz, romet· c. O. Ottoni, -Antonio Bacna.- Jaoquím
Peruumbuco.
tendo a oegulnte
PROPOSIQÃO

No 53 DE

1805

I

I .

'

''
'

I.

'I

O Congresso Nueional resolve:
i
to ad
• ,
Art. I. E ,o Po~er Execut, vo au r1s, 0 a
coneed~r ao I ~metal da Btbltothccu Nacton'!l
Olympto Forretra das Neves, um anno 'lo h·
eença com ,ordenado, para tratar do sua saude
fóra ~o.patz~
,
,õ
Ar •• ~·' São revogadas as dtspostç os cm
eontrario,
Camam dos Deputados, 12 de setembro de
1895.-Mt/wr Cesar Rios, I• vice·presldente.
-Thoma:: Delfillo, ," secrot:,rio.- AU!fUSIO
T~vares de }yra, ~ como ,.. secretnrlO.A CommisSllO de Fmanças.
Requerimento do carteiro de I" classe Philomeno Jocelyn Ribe,iro em que pode se lbe
mande abonar os venctmentos de seu emprego
correspondentes ao tempo decorrido da d~ta
em que foi demittido ti âe sua reintegraçao.
-A' Commlasiio de Finanças.

N. 127- 1805
•
.
A Commlssao de Finanças examinando a
proposiçiio da Camara dos Deputados n. 45
de 1895 que maneio. applioarjda verba- Em·
pt•oitadll• d" Estrada do Forro Central da
P11rahyba-as respcctivllS sobras do paga·
menta do pessoal da mesma via-ferroa, estudando os motivos que determinaram" proposiçilo " a informação que a justiftcaram, é de
parecer que o Senado adopte a proposiçilo.
Sala dllS sessões, 12 de setembro de 1805.
-Costa A;ll1ledo, - Ramiro Barc•llos. - J,
Joaquim deSouza,-Sevorino Vieira.- J, s.
Rego Mello.-L•ito e Oiticica, -Leopoldo de
BullHies,

o mesmo Sr. Secretario lê eó posto em discussilo o requerimento constante do seguinte

PAREOBR N, [28 - [895
O Sa. 2• StiCRl!'I'AJUe lê e viio a im·
prlmir paro entrar na ordem 1los trabalhos A Cemmissiio de Marinha e Guerra para
01 segumtes
bem orientar-se das aliegações do capitiiO de
8• regimente de cavallaria Antonio do Lago,
PARECERES
na pretençilo que coostltue o oQiecto da pro·
posição da Camara dos Deputados n. 3!1 de
N. 126-1895
1805, que manda contar a esse official a antiA'Uidade do posto de all'eres a datar de 18 de
A Commissilo de Obras Publicas e Empresas janeiro de 1868-precisa que o Governo a lta·
Privliegiadas examinou a proposiçilo da Ca· billte com e1 seguintes informações:
mara dos Deputados n. 20 de 1895, que no Si o capitiio Antonio Lego, naquella data
art. I' concede ,;. Companhia Leopoldina de 18 de Janeiro de 18tl8, já tinha satisfeito as
prorogaçiio de prazo para a oonstruoçilo da exlgenclllS dos arts. 28 do decreto n. 772
Estrada de Ferro de S. Eduardo t\ Cachoeiro de ~I de março de 1851, para ser pro·
de ltapemerhn; e nos 2' e 3' impõe ti Campa· movido ao erimeiro posto, conforme consta
nhia duas alterações em suas linhas e mu· dainformacuo prestada rela respectiva secçilo
ao Sr. ajudante gonera do exercito, e niio
danQll de uma estaçiio,
Quanto ao art. I' parecem t\ eemmissilo oncontrtida em outros documentos otnciaes ;
:fUndadas as allegações da Companhia e justa Si o alferes graduado do I' regimento de
cavnliaria ligeira Antonio Ruymundo Pea concessiio feita pela Camara.
Pelo que toca ao 2' e 3• 111•tigos, fol'lllll pre- reira do Lago, que conforme consta da ordem
136ntes ti Commissilo tres representtições de do dia do exercito n. 1124 de 29de abril de
moradores da loCillidade, Jlcdmdo umllS a a~ tlc 1875, que fez exame pratico da arma. para
provaçilo, outras, a rejeição dns disposições ser promovido 11 elfectividade do posto, ó o
votadllS pala C!llllllra, Nota, poróm, a Com· actual Capitiio Antonio do Lngo. de cuja
mlssiio que importando as alterações propos· pi·etcnçiio tratam os documentos, que foram
tas.onus impostos tí. Compá.nhia niio loi està presentas ,;. comml!lsiio:.
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Assim olucldada a Commmissilo submettorá •lo Ajudnnto General nos dirá si ratlfiet> ai•
seu parecer ú conslderaçilo do Senado.
informação ou sl tem alguma eousn o. nC'crosSala dasCommlssões,l2desetembrode 1805 contnr, e nosto cnso o pnrocor nã.o projudi-Almeida Barroto.-E. Wandenl<olk -Jol!~ carú. o tli!·elto do supplicnnte, si olle o tom.
Parece portnnto que o Senndo não póde
Noiva,-Rosa Junior.
'
no~at• sou voto a um pedido do Informações,
O Sr. VIcente Maclando com- qunndo n Gommlssilo dosojn orientar-se melhor
bate o roquerlmento, porque. segundo lhe para oxtornar sun opinilto sobre o nssumpto.
parece, as Informações pedidas não siio noO sr. Ahn<"ldn Barreto-Nilo
cessarias.
A Commissiio de Marinha e Guerra deve assistir\ discussi•o desde o começo c por Isso
SILbet• que o capi~io Antonio do Lago .li• >atis- nilo ouvi o quo folrllto em contrario ao pofez áS exlgenotas do art. 28 do decreto dido de Informações da Gommissilo de Marinha o Guerra.
n. 772 ele 31 de março tle 1851.
Esm clrcumsmncla consta de documentos Vou expor em poucas palavras o que ha a
authentlcos, fornecidos n autoridade compe- reRpeito da pretençiio de que se trata.
tente, depois dos tramites regulares que O olllcial requerente quer, nada mais, nada
costumam ter e99es papeis nas respectivl!..! menos do que preterir uma porção de capitiles mais antigos do que elle 1 A pt•omoçiio
repartições.
de
ulferes em 1868 nilo foi feim pelo MiniStro
Quanto 1\ ltlentidade, enten•le que a duvida
de
Guerra, mas sim por proposm do geneda lllustre Gommissilo é ainda menos proce·
ral em chefe das forças em operações no Padente.
Cabem, neste ponto, os mesmos argumen- raguay, em oficio de Otle dezembro de 1867.
tos que mlllmm em favor da habllitsçilo do· Nessa oocasiiio este oficial não se achava
vl•l"; e, quan·lo na Gamara <los Deputudos no campo de batalha; tinha ido para o Paranão se levantou oqjec~ilo algumaa dooumentoà gu•ry nos fln• de 1865 e cm principio de 1866,
que ji\ veem convenientemente preparados voltou (lllra o Brazll. Assim sendo, como podas repartições sur•ordlnadas ao aJudante dia ser inclui do em uma proposta de 1868 i 1
gene1'1\l go Exercito, silo para HOJ•pt•ehen- E' cet•to quo a Repartlçi\o de Ajudante Genernl em sua Informação disse que elle estadar IIi ObJeCÇõeS upt'OSenmdas,
va
habilitado, mas é menos exacm essa ln·
Nega, pois, o seu voto ao requerimento om
formaçiio,
porque esse ollloial guando foi prodiscussão.
movido não tinha ainda satisteito as oxigenO lilr. Joii.u Neivn.- Na ausencla cias do art. 28 do decreto n. 772 de 31 de
do relator tf;, Com nlssil", o hont•.,do sr. Sll· março de 1851, Isto é, nilo tinha feito o exanndor Ai molda llnt•t•eto, venho dar no Sona1Io me pratico da arma.
as cxpfic;LçOos quo justlrtca o podidll de lnfot'· Em 1875 por uma lei especial reverteu tis
mnçllos.
fileiras do exercito; pedia então permissilo
O cnpit·io Antonio Lngo apresentou um rn- para lhzcr exame pratico da arma e, tendo
qnol'in.ontc no Con::Nsso pnra se lho mandat• sido approvado simplesmonte,fol promovido á
contar " Hlltlg-nl•ludo do posto do ulferos etrectivi~adc. Como1ba de o Senado mandar
tlesd•l !8 de jnnolro de 1868 ; á commlssr\o contar a cs<e oficial o tampo ~a ,Promoção
porurn n~o encontrou uns ordens do dia do desde 1868, quando e!Je se achava ja rotlrlldo
cxor·cito n notn•lo oxamo pratico dn arma" do serviço do exercito o só depois por uma lei
que erll obdgado o supllcanto ~elo roJ~utn- reverteu ao serviço etroctivo 7 E como é que
meu to do 31 !ie março de 1851. ~'altll • por· que se ha de ~elmr a lnformaçilo de que
tilnto, a h•t.bllttnção iudlspons11vol 1\ promoçt1o elle estava habtbtado a ser promovtdo,quando
ao posto •le o.! feres, 8ntratnnto o. repnrtlo~o não é exacto que o estivesse f
de ~~udante-gencrul diz que alie tlrlhn todas Ao hoDI•ado Senador que Impugnou o pe·
as hnhllltaçllcs.
di•lo tle informações direi que S. Ex. não
Além •listo nos papols quo so roforem 110 està no faoto do que se passou. O Sr. capitão
potlclonnrlo, ncha-so este orn r.on1 o ·1101110 de Lago niio tinhn direito para se lh~ contar a
Antonio tio La~;o, ora com o de Antonio antiguidade de serviço de 1857 a 1873. EnRiLymundo Per01rn do Lngo; e a comrnissr\o tretanto a Gamara dos Deputados conccdcuontm em duvida se é o mesmo individuo lhe esse t'r.vor. Foi verdadelramonto uma
q11o Sll nchn mencionado ans ordens do· dia graça que lbe fez, qunndo S. S. andava pns0s v
M
I'
· selando nessa época na Bahia c outros ponR. !ORNTE • AOI!Ano '"um up.wte.
tos, c não podia ser-lhe contado o tempo de
O S!L. JoÃo NtUVA- Na duvldn om ~no serviço porque tinha sido delle dispensado
os til a Gommls;ito; o sou pnrocor n~o poderá em 7 de fevereiro de 1867.
ser honcvolo à protcnçito; entrotnnto quo Eu tenho os llpcntamontos todos, e na oc•
com nlguns d1as mais do demora a Rcpart!Qtlo casliio opportuna explicarei no Sanado coma
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o sr. c~pitii.o Lo~o. não tem direito a protorh· os seus cnmn.1•ndn.s. A Comnriflst\o niio
podin •luixar do cifu· p111·ccol' •lo confol'midcuio
com os direitos :•dquiridos pOl' outro~ compa·
llholros do Sl'. Lago.
Ji<. disso no S"n11do ~uo o pedido do antiguidnde do po•to do ullcrcs n contnr de 18 do
,illnoil'O ele 1808 niio pôde ser dMOI'ido pclo
Senn.do. Eu estudei esta questão. míuuciosamonto; nquclla promoção nilo tbl foit.IL pelo
Ministro dn. GUetTll., J'oi uma promoçüo
proposta pelo genoml cm chclb do exercito
lrrazilt•iro no Pa.rugun.y ~ que niio só promoveu
nltm•os, r.omo tenente-~. ~n.pit11PS, majút'es,
tcnontos-cot•onols 0 cm•oneis por s01•viços
rnlovnnto..~ de campanha. o r~ctos do bravura.
SI o Ministro tla Guerra nos mundm• dlzor
que o Sr. Ln~o em 18 de janeiro de 180S,j<L
tinha feito exame pratico do. arma o quo
portanto a esse tempo jit se. nchav11 habiiitud~,
então póde-se d"feJ•it• u lll'oton"úo por eqmdndc.
'
. Stio estas as informações quo tenho a dar ;
e o Senu.do procederú. comoantcnflei•.
· Ningncm rnnis pedindo U.I.J!1lu.vl•n, oncorrn·
tõ~e a discussão.
· Procede-se ó. votnçiio que llc~ empatada 0
soriL repetida na se~silo se,..,.uinto
. .
.
:, _
o
' ,
. Conbnun ~ ;hscussn~ do requerJmonto do
Sr. I.ett.e o QJtlcJOa pcclmdo iuformuçOos soLJ•e
a. orgn.ntsa.çu.o í!a. C~rm.anhla. Ll~y1l de Bremen
e sobro 11 or·grtnJ:,asno í1e novas ltnlm~ ele cu. Lotugem com a nacJono.bda.do eatr·a.ngeJra.
O S1•. Rmnh•o Dn•·oello"' niio
vó rnziio 1Ligumu. p1tro so nto.cn1• o requeri-

monto. us impugnudores deste JaboJ•am em
um engano, quo Jitt:ilwonto l'iO desfaz com. n.
leitura nttenut das lois <ruo regulnmentnm o
. preceito constituücionnl du monopolio de cn-

bota.gem.
A primeim des1ns lois quiz que os navios
ostt•nngoil'OS, empregados no SCI'Viço da. cnbotagom nacional, l'egulnssem n. sua nu.cionnli~ILI.~ão;

I,

,,:j'·
'

•

e estltLclecou p:tro. isso um pro.zo
do dousunnos.
A 5 do dezembro do n.nno pasgado, o logisln.Uor, nttantlontlo ILiudtdL cs.su. I'Miio do equidade, proi'Ogou o prazo por mn.is dous n.nnos,
visto que o p1•iweiro se pnssou no melo de
violentas commoçües intestinas, incompn ti·
veis com quaos~um• mcdid.u.sregulu.res, neste
ou nuquullo ;eJ•viço:
. E' n mesmo. lei, com os mesmos principios,
cxcpçiio foltn da prorog,çiio do prazo nlludido.
. As<iJD, n concl~•iio Iogica nilo pódo sor outra sintio n que :·o•tJ•ingo esse benonclo ás
cotnpnnhins c~trungeh·ns que ,iiL funcciano.vam nopa/z.
Quunto à primolrn pnrtc do t·oqucl'imento,
juiU<L oxogoJ•ndo o osplt·lt.o do censura com

que foi ntn011do rciativnmcnto iL orguniançi<o
do compnnhin.s que nüo pMo sor reguln.fln.
pela lei n. 123, do 1i do novomui'O do i8D2.
N<io ~o fa>a qucstiio do vocllbulo,, o clcixnndo
á murgem o termo- ol'gnni:mcüo, quo todos
sabem ser da compotcncin do ou iro; di>posi·
ti vos, 11 lutOJ•pretnçiio dn pergunta lbrmuludll e a <lO quo o BUtOl' 1IO l'cqncf'im.nto pro·
ci~o.lnlbrmal'-l)C, pelo Governo, l'li a Campo. ..
nhla Sneion11l Lloytl, do Bremen, pn1•a. se
consagmr na. cn.botugem nnciouu.l csto. denti'O
d11 lei ele 11 tlc novmubt•o,
A per·guntn., nssim compmhcnUidn, ó ucces·
Sn.rin e opportuntl; porque esquecer um ns·
sumpto de tii.o g<'UIIfie importancin equivnlo
burlar o preceito cont;trtucionnl, o r1estinar ti.
inol!lcncla do seus preceitos ns p1·oprins leis
regulumontarcs, ,i& citadas.
Mico precedente 8crt\ c;so, 11orquo o um11
l~çiio perigo1a ;, o. rl~svlrtuameuto do um nr·
!Jgo âa Con,\JtU!çao Fc•lor"l ubro·a po1•ta a
Igual nttentado ~ontra os outms disposiQOos
do no>Bo Jlacto lnndarucntal.
E uma uorm.a. conslitucionu.J, .qnt:~ o ó não
sómento por v1r no texto du. .le1 rnugun.: mas
por se prender cow n. propt·uL soll~~mnu1 da.
Nncüo, imlm muit_o a!l.o. pura qno possa sol'
o.ttln;.ddil por c~u!'t.deraçoos d~ müur~~u. lC·
caslono.l e tran::iitorm.~ por muts respr:Jtaveis
que ;ejam os interesses contmJ•ios.
objer.ç:tn du quo niio cnindiL sualci·•nto
a. nossa. m:J.rinl~n. rnerc~~nto pnrn. dispensar nu.
cn., otngom nn.c1onal o navio estrangeiro, tom
re:>postll formal na. consi1letw.:ü.o do que,
quando o; 011pltniistus nocionnos tiverem"
convicciio fir•mo de se torn<Lr uma. vet·dadc
i!lsopbismnvel o p1·ccolto da Con-titulçilo,
app~trecel'ilO os navios necossarlos i\ instniln·
çilo •lO monOlloUo.
Emquanto, poróm, condir;üw; e:.pocinos, outJ·u.::r tli.nto.s vantagens concol'I'OIIl em fhvoi'
do na.vio estra.ngeiro o de que nilo ptJUe gn:-:n.r
o nacional, verbi ,qratia, niio pu.g:w imposto;;,
nilo estar sujeito no regi meu legal da >oldo.~o., o ter nas muniçõe~ de bocca, tnlttol'íU.l
do bordo, etc,, Uesposn.~ rollttivamPnt.e mutllcas, a competencin ó clesustl•osa pu!'" o cupitul
braziloiro,que, desso ltlodo, 11i'io llventurnt•-so·
ba JJJL incerteza du cxecuçtio da lei.
O omdo1• nrgumentll com o lU.cto do tlcurem
na circulnr;-õo do pniz os iu01os ollti•los petas
comp:•nhius naeionaes, como UffiiL. componsu.·
çü.o cconomica uos pt•imoh•os sncrlfl.cio.:; ttllO
oste ou nquelle rnwo de commercio on de
ngricultm·n. possa ~w1!rm•.
.
As~hn, os mterusses da industl'in. ussuc!lroil•a n1io serilo antepostos uo nlto o · impol~
taut.e interesse da Nuçiio, cuJo. d•Jfosn, um
um llttoral de mais do mii!IJ;tnus, <I" pendo Jn
cren.çilo do nrun. murlnha met•cante, como r·o·
servu nnturol o Ansubstitulvel dn marinha de
guerra,
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SeJa como for, o monopollo ti uma r1uestiio O Senado dirá si isto ó n•lmissivei, sl devevencida i ti uru dos fH'CCtlitos mnis importan· mos conceder credites por este modo,
tese fccunrlos da. n10ssa ca1•to. cunstituclonul.
A minhn. opinifi.o ó que sej!L votndo unicn·
Nem se levanto contt·t; o ospirito pMt•Jotico monte u que ó preciso e sl Jbr necessnrio mais
do le;.:-isludor cdnstituinto n. censura rlo sm• o Governo peça do novo com a do vida domons·
contrario ao ospit•lto do liberdade, pot•rtuo tro.ção.
et1ta nilo ó u.ntagonica rbt modo al;.:-um com os Eis o. r:Jzü.o poi" ~uc aproveitei-mo tios tres
interesso~ ur·gonte~ da nos~n. un.cl~~nnliduúo ; minutos U~ mqlellient<~ que V. Ex. teve n.
o entre esses inte1·es~r.s níio Jm. outro do mu.ior bondade do mantlnr dizer-mo quo restavam
montn do quo o. formar;fio dn. nossu. marinlln. ainda,
mercante, n. exemplu do todos os !Ju.izes, inPosto á votos ti npprovado o requerimento.
clusivo a Inglaterra.
SI esses paizes ns;lm proccder.1m, lançando
mii.o elo monopolio para constituírem n sua
P!U~!ElltA PARTE DA ORDE~! DO DIA
mni•inlm merco.nto parn dormis abr·h'. sem
prejuizo, os seus portos it. concurl'oncin. estrangeira, Ó cJurD (]UO OUtl'O Uii.O póde SBr O
Continún cm 2• diseuss:io o nt•t. I• t!o pro•
caminho n seguir. no BI•nzil, omle as necess.i· jccto
do Senn<lo, n, 3·1, de 1895, que cre~ no
dndes do defesa nncion1tl sii.o inStitntes.
Exercito o na Al·muda umltresei•vu. especmL
Ninguem mais pedindo n. pn.lnvrn., encerrafiO a fl iscussü.o.
O S1•. 1\nmil•o Dtu•eello!"Posto u votos, ú npprovndo o requeri- Sr, presidonto, na discussão deste Pl'OJecto
monto.
tomei po.rr.e e as razõfls quo add uzi o m,e ru.zinm votar contra. elle, mio tenho neccsstdade
O S1•, Gom "'" de Cn,.-tro (')- do cxpendel·as novnment~. N~s8n. occasi~o
Sr. presidente, o projecto n. 72, de 1804, di~se
quejulgavn necess:trlD. vtsto trntnr-:sc
vindo da Camnrn dos St•s, Dopu~'dos ronc«- jtc uma medida 1lo ot•dcm governamonta.l Fe ..
tlen•lo li. reparti~:co dr. Industl'iu o Viação e lntiva n "'snmpto eminonte!l.)ento pn!tttco,
Obras Publicll.'l o ct•etlito extt•aordinurio de quo
n~'~'itavn. vivamente n optnuw1lo pruz, que
2.093: l35$B72 fui enviatlo ti Cn.ma.ra flOtn a ~e prOcul'nssc, ao menos, consultar o pensa•
indisponsu.vel demonstrn\~iio; e niio obstante menta de todos que tinllttm de concor!'Ol' na.
esta Jitlta que tot'DI1VIL ito]lossivol u IIscallsu- eh1boraçüo
desse neto, afim 110 que nao pu·
çiio da destlaza publica pela Poder Legisla- dessa haver embara\'O seria iL passagem do
tivo, rol o ct•edlto concedido e veiu no Senado. proje~tto anteriormente votado pelo Sen.ado,
A illustre Commissi'i.o de Finanças exnmi· porquanto, do modo po!o qunl o Sennuo ltnhn
nou com muitocuidadoaste cJ•cdito e nchou·o votado
n amnistia, coma cmeJ>da ~ um TJ!'O'
re:;!:Ulltr. Submcttido O. vota.çiio no. ::;es.'lão ele jecro vindo 1ln Oamm·a, 11cn....-n esta Imposstbl4 do julho, tomei a liberdndiJ de lembrar ao htadtl do mani!Cstn.t•-sl'l como llto pa.rccesso
Sanado que nüo devin.mos Jll'cscindit· da de: conveniente, isto ú, t•etlnzi•hl no papel do np·
monstrnçã.o sem n. qual niio sr. podm. sabor SI provnr o quo l'ut• tlo Sm1fl.11 0 ou l'e,inila.t•. .
o credito estava 011 niin just.iflCJtdo; e além Qualquer ria< duM ltypatlt~ses mo parect~
disto que denominnçilo do e:octraortlinut•io m1o incOJt veniento. me po.roma. nua COI'l'espoml~t
cnbin n c:;tc cr(.•clito porquo n despoz~1 ostA':'n nos intuitos <lo um e outro hll\O dos que ~~
prevista no Ol'\'llmcnto; quando mutto sertn nhnm interesse em ver pncitlcndo no.~so paJz,
suppl•~mentn.t• o niio C:\:trltot·dimll'io.
O Senado tez-me o (:tvat• rlo conceder um
Pedi no Sonndo que req ulsitas.o do governo ml.íntnento, por 48 hora~. da rl iscussão do proa domonstriLçúo. l!:st:t demonstração foi en- jPctn, afim rio que eu pud~"" npi·csont.or uma
viada e della consh que" cretlito jladiuo era emenda ou um :mbstltutt\'0.
apmur..!i sup01·ior no ncc:essnrio no. qun.ntir' de
Venho cumpt•it' o prometti<lo .e dcclarnt•
869:763:';130.
lealmente no Senado que o substttuttvo .que
· Peço1i V. Ex. quo queir>t mandar no Dia- vou oiral'cco.r nü.o repro.senta. u.pnno...'t n. mmhn.
''io r/o Congro:111o, IJUblicar todn..~. estas tufor- opiniii.o individual. signillcn. o pons!Lfncnto •lu
m~toüos pam ellificuçfio tio Sonndo, o porque todo• que o subscreveram o alndn o du todos
hn Úmn circumstnnciiL que niio devo omittir. que teem ~tlt~tro;ponsabilidado na mmmtonO Sr. Ministro da Agt•iculturn que Jll'estou çiio da Republimt e •h• ot•dom.
as inlbrmanoe~ a quo n.lludi, disso que nü.o
fazia mal quo se vota"e tOtln 11 qul\nti:t por- E' este o substitutivo, (L8.)
que o excesso ser!~> npplicado a outras do•I'"'
o St:. CoR1'A AzEVEDo-E' pelor " emenda
ztts que se estavam lt•zondo,
do quo o soneto!
O Stt,OLIYEJRA GALVÃo-Ar.oindo; llc~t poiot•
u omcnd:t do que o sono to !
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vom ,., Mesa, ó lido o, ostnndo o.poincio poJo Noio ohsbLnte, porúm, Sr. presidente, a
uumoro do nssignnturrlli, ó }JUSto conjunctu.· nmtcrin. ó dnfluolla.s em que, cstlt a.cimo. rle
monte om tliscussã.o o seguinte substitutivo: tudo n consclenoin.
Som qnn possamos Incorrer na pécba 1lo
inimigos da tranBI•cçiio, porquanto tive oneejo
PHOJECTO N. 35- 1895
rle apontar desbL tl•ibunn o te•·reno em que
po•Jemos opnmr, olelxando no• melindres do
O Congresso Nocional decreta:
Governo, um ca.mpo do noção mais a.mplo,
Art. ),° Fica ct•eudn. no oxorcltu o III\ nr- eu continurLroi, o, cumpt•indo o meu dever
mndn. uma rosorva. o~peuinl, de CIU'tLCtel• pro- quaesqner que sojam os espectros que so
visaria, pn.r·n. a qun.l I'OI'I1o tJ•nnsrerido:õ~ os
evocaolo om to1•no desta questiio.
officin.cs r.ffectivos qun. tcnilo-~o onvolvitlo ''enh'""
Bem
sei,
Sr. presidente, que para os espiem conspii•nÇilo ou sediç:1o nt1\ :?3 de agosto t•itos intolorantu,, para os que vivem dn ex·
desto anno, obtiverem amnistia.
agernçiio das proprins idéns, niio bn outros
§ 1. A tro.nsfcrencio. pn.rn. n. reserva. eHpe· dellctos maiores do que os tlns opinioea nn·
cial depen•ler~\ da apresentnciio do officiol i\ tngonicns; para todos oselfeitos violontoaellca
autoridade competente,
t•e,ervnm par" si a prntioo da infalibilidade
§ 2. 11 Emquo.nto permaneoa1·em nesan. re· o negam a seus adversarias a verdade moral.
serva. voncerii.o os offlciaes unica.rnente o Para eUes todo o domlnio intellectunl do
soldo de suas patentes e só contorüo nntigui· mundo
está como quo dividido om dous becinde para o caso de ref01•mn.
mispberlos.um,commodo e luminoso, habltndo
§ 3, Decorridos dous n.nnos de permanenpelos entes do razão, e que para ollea tem o
cin. nn. ro~ervn. especial, o ofllcinl poder•à l'e- nome.
de evidencia; outi'O,ourlcndo de perigos,
Terter no quadro activo, si o Govei'Dfl julgar reservado
pnrn as opiniões de seus 1ndverconveniente.
snrlos
e
cln!18ificndo
.ob o nome de traição.
Art. 2. n Revogam~~e ns rli::~posh;õo..'i cm
Mas, Sr. presidente. emqunnto niio for abocontrario.
lido isto, o que ficará subordinado á nós, no
Sala das sessões, 13 de setembro de 1895. nosso paiz? A Igualdade leal de todna as opl·
-Q. Bocayuua.-.lutio (i',·ota:-Pinlwiro Ma· niões periLnte as leis protectoras do debate.
citado.- Vice7lte Mac/wdo.-RtWiiJ•o BarcalE' por isso que. qunesquer que s~jnm as
los .-Jlfanoet Barr~ta.-Jo,quim Sa-r·mento.- sombras em que se pr.,tenrla involver a
Lopos Trouno.- Jollli BerrmNio. -Joaquim perspetivn da nmnistin concedida de accordo
Pernambuco.-Joaquim Cru; .-E,çltJVt:B Ju- com os princípios umplos o benignos pelos
nior .-Abdon Milane~ .-Rmm Junior .-Pau- qunes propugonnmos, reservo-me o direito de
la Sou;a.-J. Oordcil'O,-Arthur Ab,.cu.- dizer francamente min hn maneira de pensar,
G~ JUclmrd.-Corréa rlc Araujo.- Campos certo de que, nn medida ob.s minhas torçns,
Sal/e.<.
estou prestnndo no meu paiz o serviço o que
me obriga o rneu mandato.
O Mo•. Ruy Oao•bo10n (')-Ora ~1·nçns Quo se pae.>ou eom etfeito nesta Casa?
'' Deus, Sr. presidente. poolemos contlnuni' n Dobatia·eo um nesnrnpto que não era. novo,
rllscussiio doo to gr,.ve assumpto, desc•rl'PgiLda nern para nó~ nem pn.1•n. 1t outl'D. Co.ma.rn. ;
o. pressiio ntmosphcricrL, sob a flURI lbmos tínhamos ,i{• opiniiio formada sobre ello por
surprehon<lldos peln manob1•n pnrlamenlnl' do um voto solemno desta Casa o qual estn·
a<liomonto num projecto em fa1·or do qual belecou a opinião do Senado sobre a mntoria
Mln mesma Cnmnra. votnra n urgencln. dous deb11tidn;. eis si não quando. no meio rlo dis·
dins antes.
curso do nobre Senarlor, lnesperndnmento,
Uma dos folhas, que "" creio oi•dinnrin- por uma hahil ostrategl& em que infelizmente
mente bem infiwmndn, desta CILpitnl. dizia tbrnm envolvidos alguns dos quo niio o ncom·
pn.nbn.vnm, susoltou·se n. idéa de um o.dio.·
hontem cm um boletim vesportlno, (LB,j
A' ser verdade isto. Sr. presidente. niio mento ; para que i ·
vnlln a pena continuarmos o debate.
Para apurarmos, de antemiio. a opinliLo
da
outra Cam11ra do Congresso, fóra de to•lns
OSn. Go>rms PE CAsrno-Apoindo.
as leis que costumam presi<lir o1s relações
O Sn. Rur BA ltDOsA-MILs, si esti\ assentado entre urn e outro ramo do Poder Legislativo.
que n ILmnlstia flcn subordinnd" iL adopção olo Deploro, Sr. yresidente. que ns dlsposlçilcs
novo projecto. niio restn!•la mais do que cur- reglmentnes nao me permitissem discutir
varmo-nos subsurevondo a. essa Clllldiçü.o, li. entoio o precedente illegltlmo. anarchlco, que
olest•eito dos nossos compromissos mornos e por esso mndo 1-10 semeou nqul.
·
dos nntAJccdontes dest~ Casa no nssumpto.
A opinião rleliJndida pelo nobro Sonndor
do Rio Grande 1lo Sul, assentava om premissas absoLatnmonto lhlsns. S. Ex. partia
~·) I~K~n tliHilllrllo uão fol ruv111to JUllu orador,
lln. nccossidn.do do o.ocordo próvio antro 0.1
11
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dun.s Cn.maro.s elo Congrr.~so o cons\ilol'nvn.
Llepois como meio do 1:ho::ar a os.~n uccor•tlfl
antecJp,do o. intervenção •'e um uwmht•o
dt•sta Casa. ontcnUontlo-so JHtrLículn.rrnc·nte
com momlu·os tlu. outru..
E' th.lstL n. · mn.ior destCI t•nciocinin, por·
quo eStllS llun.s Cnsus niio foram in:--tituitln.s
:;inü.o pa.rn. diwrgirem; nfio se fizeram tts iluu.s
Cl\ffiU.l'M, ptLrn. que Uffill rosso o écho do.
outra, paro. que, de parte n. pn.rte. tlevol·
vos.r.;om

r

o. me:umt imagem como tlous c-;pulhus

fronteiros, mu.s pelo contrario, piLI'fL IJUO mutu•mentc se corrlgls,om.
Om, n col'rocçito rfos nossos erros reei·
procos nilo seria. po:;sivel, si o nccnr.Jo fo:lso
n lei.
Eutro ne dun.• Cns11s a r.m·rocçiio opoi'Il.•>e
pelo contmste; a. vantagem th\s rlun.~ Ca.mo.1•ns
consisto principn.lrnonte na tol}llcmcin. vit·tunl
dclJas pa.rn divil·~irem umo. da. outra. e
diverg-indQ corrigirem-se muttutrnonto; u.Jti
.o8tú. o beootlcio dn. surL in~titui~~ii.o; do 011trn
sorte sorin.m apenas umu. sUJl(•t•rluidndo ittutil
do systema adoptado.
A guo fica reduzido este appnrato r!l:
dun.lidnde prtriiLmentn.t• o dos ilolm.t.o:-> mLs
tribunns da..-; úu:ts Catõ!fLB. sí nnttlcipa.thun··n!.e
por meios cnmnrarios no:i hn.vomos do cmtender n!,\'orn.. limitn.ndo n. nossa. liLm·dndu r. u.
dfL outr·a CMnnro. por maio do accol·do:-; q no
nem o. loi, nom IL Constituh.tü.o, no11' o ro{.{imen to con brccf
Ternos um grande oxemplo 110 Senado
Americano que nuncn. hesitou em r.umprit•
seu do ver, rliver~lndo fro.nc LmAilte da C•·
mo.ra. dt.lS reprtisentfLntes torlrL vo~ que o~ in·
terosses rla RepubliciL lhe lmuunham es;a
dlrocçü:o politica.
·
Longe vão n.s tiLisn.s thoorins doutrin:ulns
pela falsa Republica do barrote phi'Y~io que
p<Lsson poln. cnbo~.;a de ~fn.rn.t, r.l'!-:\s lil)sas
theorins :-mgnndo l).s f'JU!LOS o povo t:lve lllniL
AÓ vont1ule, Uffi\1. o indivhdvoL ~omo ;L vou ta·
do ~o um indivlrluo.
CarlrL Nuçiio tom em si vontades nntinomlcns, cor·rentes vru•ia.rta.s e C'llltl'tLrins, que se
rlosenvolvcm pela rlualidnde dus dou• ramo~
do po·lcr n que ollo. confia" dcfttsn. dos ~eut'l
mo.is a.l tos i ntot•essos.
.
Desde quo se paz em pratica a Constltuiçr1o
Americnnn., o Se nu.• lo nuquolln. RopubliciL ns·
sumiu enurgicn.mente o :-~u pnprl: 1ms g"l'fLtJ·

cfes

nccm~íúcs ern. ello qne cullot~IL'."/1. IJ.cimfL do
~na cnnRcicucia. o n COOt'Utt 1 dircctu. ao~

t.nl!n

tntcre:-<flos H1fcctivos do p;LI7. contra os intet'·

Jmssngelros o illusorios das IDtLiot•io.s politicO>.
Logo n.pós a docretrçfio dn. Cn.rt!t Americnno.
totlns ns tondencln.s no~ Estltdos-Unidos ot•am
n. litvnr d!L t•nvolnçiio fmnceZJL; oram n.s tcnilnnci:t.s suporfldnos. dn. opinião o cw;~m igni\l·
monto a., II:L Cam;t.l'l~ d11S l'fJ}ll'tJsnnt.:tnLtJ8, o

ess~~s
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foi apoi:Ldo no Sonar!<> ri• Republica, quo
\V:Lshiugoton p1ide nppor·SO a. essa inclinn.~;ii.o
perig-osa. c evit!LI' uma gum't'l.l. com IL lngla.·
tol'I'<L 1que torin. uitlo um golpe dot~ mn.is S'l'IL·
ves no futtu•o economico da União.
Pouco mfLis ta.rdo as col'rontes politicas
tinlmm-sn ·invertido: 11. nova Republica, cujo
pnn~mmento n.nterim· :;o voltil.Va contra n.
JngliLlerrn., jll. níi.o cogitou slniio em urna
guot•ra. contra. IL Fr;Lnça. Rotas a!ol relnçOes
rios dons p:dzes, foi nindrt na autorida.tlo do
Sonndo, n11. sutL prudoncia, no seu espírito do
resistonci:L ás cm·rcntes apn.ixonn.dru1 da outro
Canm!'n, quo o Prcsirlcnto dosEstrLdos·Unidos
fol buscar n forçCL nocessrLrin. para. evitar nova
g-uerra que teri:. ferido profundamente os
intAI·cssc< rlólqunlle 11randc pniz.
Ooste modo, gra.ca.s ao papel viril do Senado em divorgencin. com u. Camn.rn. ·dos repi'esontantos, so firmou nnquollo paiz a poli·
tica du. aL.~tencr1o nos ne~.:ocios europeos, politica. que tom sido umu. rl·.t.'l condições dn.grnn·
do pro•porid:ulo dos EstJLdos-Unidos.
No inroi•ioro p~pel do Sonlldoniio ar~ menos
importante. Em 1801, qunn•l" sob • Jl~~si
rl•mcin. de .Jntrorson se eS~to.holeceu o. pohtum,
de domocmctu. exr.t•omn. hobidn. nas idéo.s do
publicist,ns frn.ncezos, f11i o Senado que empeuiinndr>·<o a<pccio.tmonte no. innmovibilidlldo
do. mn.J.{istrn.tm·n, prestou ;i, Republico. inaipi~nto o maior rios servicos, sn.Lvn.ndo esso
l'rnio, osso g1•andn !'reio, essa grande gtLrantia
rios intore•ses o das liber,llldos do paiz. contra
n. omnipotoncia dns mnlorias deliberantes.
Estes exemplos são nindn hojo eloquentes
nos Estlldo< Unidos; e não podem ter menor

si~nifictt.!;iiO

prLra nós.
O Soonrlo mo releve tmzer ó. sun preseoca
estas expt•cssiva.a licçõos rln. bistm·in..

Qlllmrlo so coiobi•ou, ainrln sob~ presidoncin do Wr~shin~ton. o celebro tratado Jay
ontr·o os i•;st:tdos Unid11s e n lnglntcrra. o.
cn.m11.rn. dos reprrsontn.ntcs quiz nbsorver
ntt.ribulçíios, ~un pelo. constitnição lho niio
cotnpntitt.rn. gs.;e tt•n.tado det!l•·minn.vo. o.
aborr.ura do ·oredltos quo interessnvo.m. a
competen~in ospccinl da Camo.rn dos roprosentn.ntos.
Em vh•turio disso quiz asse ramo do Porler
r.e~islar.i vo nvocar a si a autoridade de lnterl'ot•it· nn crlebt•ttçii.o dos n.justes entre os Es..
twlos Unidns o n Inghtterrn., sob pretexto de
que n~uello ramo do Poder Legislativo n~o
SP poditt. curvnr n. nccordos em cn,lo conhecimento nõ.o tinha entr11do. Tr:ttondo·SO de
mn.t.orin. tlnnucoit·n.. ern bem quo n Cama.rfL !los
rcprosontantcs disse'"o a ultlmiL piLiavra na
rloolsão e approvoção llnal d1Lql1lllo do que
dopondla a oxer.u(•l1o dos ajusto; estipulados.
\VIltihin~ton 1'CCI1BOU·SO
n.bsorpr.~;\0 da
lHW SOU hulo

(L
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Çnmtll'IL dos roprcsenttLntos:. c~ ta
nii.o fui IUOIIUS t,enn.~. Cln l'OlYIU...
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dicnr os sou9 prot•ln:-los direitos, inspiwulo. fnvot• da ~un pr:orl•ln~a. tinham re,lundado
por unm C1ls~ comprohonsiio do! los, om lavor cmprC~jUi..:o dn. iglmldndc Io~islat.ivlt. SoriiL
àa qual se tinha Iovnntado no paiz uma umtL vantagem pois, pn.t•n. a Cnmn.ra dosgrando n.g'it~qíio, n.poíndn. cm meo!in!f.~ o cm Ro:presontaotes o rcnunci!tr n um bcnotlcio,
excessos rio l!OPI'Cilsn.
que do lhcto se tinhn convertiuosimplesmento
A Camaru. dos t•oprosen tantos, tonnz no em vnnttt\!CID pnrn o Sr.nado.
se11 pt•oposilo, t•oclamou do Pt•csidonto dn Nin~uom ignoru. alndtL o papel do Senado
Republi"a, sob pretexto 1la nccessidnJie que Americano no proce;"o de Jonhston. Jlque!ln
tinha do ~rmar n sua rcsponsahiiidadll, n mesma. Camura. in~pu·nnU.o-so em alt.ns ra.z11el!l
communicaçt1o dus pN;as, do~ doeu mantos de prudcncia politic:t, soube culnl' o seu so.nrelativos i> celobr•'~ilo do tratudo.
timento pnrtieulnr, pa.rn oppi'>r um11 bill•rell'n
.Em umu. Monsn~om tiio delicada qnnnto ó.s Jouc1ts paixões, cujn. sn.r.i:;liu;üo teria dtulo
flrme, O g'l'lLlldO p;otrilll'CJIIL rln Jmlcpondoncin. cm rC>suttlulo uma pcrtm•!Jn!;fio pt•ofund[l, no
.A.merico.no., recusou ó. Cn.nmr11. dos repro~en systomtt constitucionn.l dos E:o:tndos Unido.~ •
tllntos o pedido. dcclnrnndo·se disposto n ontt•ognndo o !'odor Executivo ús ma.iorias
nmnter o. sutt outot•íchLtfo, com o npoio de pnssngolrn.s ''" Cmnara •los 1\eprescnJnntes.
todos os t•ecursos coustitucionnes. No di1t A' mrdil/n quo esstL energ-io. se n.fl'rouxou,
seguinte, uma ordem elo ditL onorgica. da. Cu.· o Suuo.•lo Americano pr·incipiou, com n. tlccttmn.rn. dos representes lnflfngía unliL nspcr1l doncia. des.;a energia, n decu.hil'"'lo sou prescensura no procedimento do PJ•esldonto; e tigia, na. sua lmpot'tnncin ; principiou o seu
era ao parecer inovitn.vel um rompi monto deelinnr constante, do qunl se quoixnm nos
cujas consequencin.s terinm detormintulo uml• EstarJo~; Uuidos os 1\omcns quo considCl'ltm .u.
guerra das mais gro.ve:) Antre o:; E~tndos politica. unquelle paiz com ver•lad~lro
Unidos e n. lngluteJ'l'lL; quando repentina... ritolibr•ral.
monto tudo Sl! mudou, ·submottc·ndo-so n. E' ns.'dm fJtW flln 1874, quamlo açaitavn o
Cn.m[Lrn, dos l'l'prcsentn.nr.e..;, o votnnclo intle· pn.iz n. mnnia. iní1n.ccinni:1t:t, pm·mita-se-mo o
péndontomente rio discusslio os cro·Jitos, quo IHLI'bnrismo, o Senarto o a Camnra dos llepreatO cntü.o recusiu•o..
.-:l!ntttntr•s codernm conjunctn.mento tt essa. ir·
Pouco mnis tarde, em 1815, sob a pl•esiden· !'cflcctiua tendrncia popuhll'· Gt•nnt oppoz o
cin. tlo Gn.y, •• , l~ prapasitfJ do tr•atadn do seu vdo ú. lei Blnin ; mrts o Senado. unido ó.
Gand celehrn.1lo tn.mbem com 11 Jnglat.ort•n., a. Cnrnara dos Ropr<•sent:.tntcs, levou po1• de·
Cu.rnara dos I'epresentantt•S rcjvindlcou do a.ntot~ HUIL Í' 1éa, üffi prl~iuizo do pníz •.Qnn...
novo n~ smts pretenslls pt'Ol'OI;Itti vn~. Aintln tt·o armos depois" mesma J\•nquez:t flLr.ta· do
nlli o Preshlente da Ropublic11. npoindo no Sena~o um elem~nto pr~juuicJJII uos inter·
Senado, manteve o pl'incipio constit.uciotllll. esseit publicas. na quest:1o rl11 cunlm:J:r.m dn.
Ma·1s tardo pllr occasHio cl;J.. ca.:.o::Ji.o 1le prnt"· quanrlo uma lei inspirnúa om f11lsns e
Alasl'a peln. H.u~sitt uos Estttdo~ Unidos, pnsscqJ;r.it•us tondencin.:-; dn. o11lniiio, nutot:is!~:_.va.
renovou-Fie o. mesm!l qucstrto; u foi a.ln•la. n. o 'flwsnuro n. cunh:1r Uons a quntro Jmlhuos
firmeza do SonnfiO contmJ•iando ns pJ•etl:ln· de prat11 cm dol/nrs, cujn rleprccinçiio so úle·
sões indebittls d~ C•ma.l'a dos reprosentuntes, vnvn então Jt 4 11/o. It'ncto SCitlOlJJO,nte pôde
que mnntovo a Constituiçiío dos llstados I'Cpt•oduz!Ne ainda em IRDO.
Unidos.
Grnçns n esta. tirmezn. lnva.rittvol, n Cn· Vlide. portanto, Srs. Senn•loros, que o papel
des!n. Cn.maru. não estít cm ccdel' as correntes
mar.~, dos Senndorcs no. Unif"o Amo}'il"!ana. considcrn.fltL pl'imttivn.mento como ramo nmis pnssngeil•as, qu~ nas venham dn. outrn, u!as
fraco do Po•let• L('gislu.tivo, veio, prtl'a bC~m em oxaminul·ns profundamente o em resistir· lhes com corngom, qnnnl]a, no fundo dn.s
dof.l Estados Uni1los, u. torntLI'·~o o Jn[Lia vigo- no;o;sn.s
conscioncio.s, nus p:woçll quo cssn.s cor..
I·oso ; graças, digo ou, em p.u•tn nessa tlr
mozo., grll~~M om p11rto li. suo. composiçiio, rentes niio ro-Jproscnt,lrn oii int.ol'esses perma·
bohi1ln no snfft•ngio indit'ectoi grnc;ns u.ind:1 a.s nontes e sót•ios do pniz.
olrcumstancins que tlzrmlll eom que nquella 0 SR. PAUr~A. SOUSA-1-!tl.S, 11. outl•a CBmnro.
d"' attribuii;Jies quo tinl111 por fim <lar pl'io- ainda nüo so JH'onunr.:iou n. respeito.
riundo ii. Camnt•a doos Rcprc,entnntes, convor· O Sn. RuY fl,uiJJos.\- Si "out,ra Cnmnra
tern-so de fnclo om beneficio pu.ru o Sontvlo. ulnd;1 não so pronunciou a respeito, V. Ex.
E, assirn que n preceU.oncia. <111 cnmnrn tlos me todt ~ bon<tndo rio o~plicn1• o ndi:~monto
Ropresentt~ntrs orn mntOI'i:L ttnancciru., voiu, quo uqui votou-:;e o quo deu om rcsult1ulo n
pelll tbrça dns circumstnncins, n. con voJ•t(!r·~e domam nn. tlecl'otnÇ11o tlfJ8Sa lei?
paro. n outrn. Cn.mat•:t. om ctm~o. 1lo in!Crlot•i·
dnilo cre;conto; do rnodo que OJil 1880 poJiia O Sn. C,\~!l'OS S.\Lr.gs tli• um apnrte.
1l1zet• um celolnv;>. politico amnl'lcano quo todas O Su.. H.uy B.\n.no~A - Pm•dUc-mo nem ou
u.s tcntati\•ns empl'ognda~ pelu. Cnmnt•n ,Jos quero outm cou~a.; ou mclocinio o choguroi n.
ltepresentnntos cm ld32, cm 1850 a 1870 n C8ttt. fi~co tln. q uostlto.
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O Sn.. C.\.MPos S.u.r.Es-Ningllom contesta n restar-se 'obrll o assnmpto, antes que, na
surt t.l'ibuna. se tonlm ouvido os seus oradol'Cs, 11ntes quo o !leu esct•utinio so tonlm pro~

••

noccssiduào t.ht sop:n•:wiio tlu.s clwts Caumras
o u filcto nhi Ô:ltú.,
•
'
O Srt. Rur BArmosA-0 fucto ahi cslti, mas
pordondo 11. :sua utilido.r!o, e Jilltn.nfio nos ~cus
rtns cou!lti.t~cionn.ns si, pm· meio do oxpodientes cmplrJcoa destt~ Ol'dem, introLluzirnus,
n~ pl'Ocossu p!Ll'lamontur•, pmticns .lo que
DilO h•~ exemplo no. nossu. historia. nem no

nunciarlo.
OSn.. 0.\:m•os SAL!.IJ:S-Entrcta.nto, muit~
vezott, tem-se tratado da nomeac;iio do commissões mixtas.

O Sn. RuY B.\HDOSA-Agrncleço u. v. Ex.
o
H parte, que aealm de dar~me •.
nosso Puiz.
As cornmissUes ~rixtn.s sfto prccisn.monto a
Senhores, nilo conhc~o outro mo!o do ap'u- provÍL
erru curnmettido no ttlvitro ompi·
ru.r os sentimentos da. otttr·u CttmuJ•a sinão c rico tlodo
quo
aguru. ~o usou,
dobate publico, na sua tr11Juna.
'

O SR. Co;TA AzEvEno- Apoiltdo.

O SR. Rur

BAilllOZA -

A opiniüo t!o uma

Qu~tudo

gi'C.sso so

é que entre us <.luus Casas do Conmeio, tt•u.nsnccionnl d:ts
Oflpois de manit'estudu.s

r·ccOI'l'O ao
Commis~üns ~lixta:r ·~

Camnt'lL rstiL nn. trihuun. no l'ocinto no es- as opiuiUes nu. wihumL de umn e do outt•u.

crutin!o, não nas unto·cnrnal'lts o no's corredores.
O Sa. CA.l!l'os SM.LEs dó. outro ap11rtc .
.o Sa. Ruy BARilOZA-0 nobre i"enndor pelo
RJO ,Gl'n.nde rlo Sul, trnzendo-no,.:: hoje esto
. prOJecto, como n axpre:-.sü.o dos ijentimcntos
propondcrnntcs na uut.I'U. Ca~1L do t'ougreijl:lQ,
collocn·nos tJfU Ullut sóri1~ tliJOc11hlude entro a.
palavra e" opiniiio do S. Ex. o a evidencia
dos tactos.
Quae;:: são os fncto:-l? Oíl factos reduzem-se
{l a.bst~~nçiio, que ,n outJ•n.t'n.sa. rio t ~oug-rcs~o
tem guu.r·,ndo nte ngora. ar1.1sp~"ito do m~);um~
pto, u.bstençiio U.i.o pJ·ot'unda. que, :t desp€>itu
da Ul'gcncia. do no~so prr1j1-'cto vot.n.do aq11i,
creio que hn. mais d·J du'us somunns, ainda.
nü.o comc~a.l'nm, nn. outra. Casa, os tru.IJnllws
de delibemçiio.
O Sn.• L'OHHJ~A

D!~ An.~\UJO

dá um npo.rte.

0 SH. Cmm\. AZEVEDO-Prova. que niio CS·
trio cumpi'IIHlo o seu dovm•,
O Sn. Srevmu:-.:o VumtA-0 projecto llcwa C!S·
tlll' nt\ commissüo, que tem li> Uins pnr;t dn.r
pal'occr.
, O Sn. lluY BAupoz~\-?~iio conheço, Sr. prosuJente, cs.~es metas mdll·cctos do npura1• us
opiniões de um do:nnmo:-: 1lo Congl'esso.
NIL opinião tle um llom·rHlo Sumulul' o silencio 11n. ontt•:J.. Cnsa. significa pt•eeis;uucnto
opposic;iio no projecto vor.ndo nesta,
Ptwmittam-mo SS. EEx::. nii.o 1\cceit.nl' este
meio do uH.wl\•ão das opiniiJes do umrL CnmaJ•a, que niio se pr·ontmcht sobro um ussum.
pto da gt•avidudo desto,
Demrtl~. estu. mu.neirn. de chog1~r ú. voritlca·
çii.n dos sentimentos du. Cnmul';t dos Srs. DO!JU·
tn.dos ó prllfnndo. c cssencinlmen te contraria ú
no.r.m·ozr~ instit.ucionul dns duus Camal'tls do
Con~resso e das suas relaç<ios.
Não nos ó licito ir Lu::;car do nniomiio, nu.
outra Camara, opiuil)es, flUO elilt m1o pUdt:l
ter fot•mn.1lo, untes, IJUe t!Strt CustL, sócln. sun,
nos debates polit.ico•, huJa aellbit<IO do manl-

c:usa. o oll'erucendo ..sc ...

O Sn. CAMPOS SAr.r.Es-Pertlüo; n.s Com1lixttlS teem iLnteceúidu os dobn.tcs.

mis~üos

O Slt· llur BAIWOSA ... Uilflculdadcs arespeito do mc.do tio chegar-se u. uma soluçiio.
O contru.rio ú pl11' umn. Cn.maro. dentro da
outru.. ó coa~il' a liber·darle diL outra cnmnra,
é coagir o.liberdarlc, nntec::ipando os seus VO·
tos, 6 privnr-uostlessll indep•:ndencia., que n
Const1t.Ui1;iio UI JS resl'.!l'\'OU para pmlermos, <Ltó
o ultimo momento, do :tccordo com rlS nossas
conscienr~ias, de uccordo com as nossn.sconvic·
f;Uos, mollitiCIU' os nossos votos.
Eu ouço n.dvllgax· este recUI'SO, como uma.
col'tHzirt JlU.J'U. CtHn iL outra. Cruntu•u.
PoJ•mit.ta.m-me S.S. Exs., que cu divirjn. na
umneit·a rio encn.ro.r e.:sta. metlidtL, que nüo
me pm•ece a.baoluta ente su.ti:-:Jitzer as lois
de Ul'lianblu.de, quo devem pl'C.'iidir ns nossas
rela.çõe.s.
Esr.o systema substituo aquello respeito,
n.qutdla di:-~cri~.;ão, a,1uello tlecuro, aquelln.
solmnni·lntle, flUo nece.;suriamonto llevmn
rogr~l'. peltt nntm•eza. das cou3us, as nossas
reiu\~úc~. lJOl' um1~ hunilio.J·i~lwle inconfosstl·
vcl, por· umt\ ctLmo.rn.dngorn porigo:-u.. por um
I'Oin!Ji~·,rio do concc:os11cs o pt:wmut,u.s c:Jandestinns; olla :ml1stituo uindtt o systorm~ 1le respoito conslituciomll, J'r,trH!O, pat.ento, pot• um
::;yst(!JllU. dn recados p:trt.icu hn·cs, sem nu to~
l'illtulo prLra. so 1lrmm· uo I'ecintn desta ou tla
outrn casn.
O Srt. CA~!POS S.\r,r.r.s- Por melo deste
ttcCOl•do nute-pllrlamcut -1' UflUO muitts \'O~
zes se resolvem ns g'l'lllHies cr·iscs IlUliticus.
O Stt. Ruy BAIIlW~A - Penloo·mo o nobre
SCJmdot·.
g' clal'O que, qunndo condomno L'lstn maneira do IH'OCOIIet•, niio excluo o tru.h<llhO no.turo.l rlo contacto outl'C a~ opiniões de membt•os do uma o do otHl'LL Cnmu.J'a,
Ulr SR. SI,NAnnit- J\ntlco ont!o cstit n
diVOI'g'OIICÍCL '(
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O Sn. RuY BAnnosA-A tlivorgoncin ó pt·o·
~sse trn.L1tlho que nos~onvolvu n todos
ntls osbl nn ntmosphorll. osao trnbalho lnVtLJo todas os noss;ts rolol;úca ~ mas nii.o tom
o dirolto tio intervir nos t!ob11trs parl11mon·
tares, niio tom o direito do pr1~jmllcn.r n. ne~~fio
das nossas formulas I'eA'imontao~. nt1o tom o
direi to de rotn.rdn.t• n. conchtHii.n dn. nossn.
tarefa, vindo-se u. invoe~tl·a, publica o aolcmrwmonto, como umn. morlhln. constitucionn.l
de rosal ver-so dlv<n-goncins do oplniües ontre
funda.,

. umn. o out.rn. Ca.rnn.t'tl.,

Estas di vorgencin.s 111io fa?.em mal~ Si1o,polo
contrario, sn.tutnres, uma voz f']UA a.s duns
Casn.s do Congresso so compnnh!tm de ea.valhoiros, que. nn. onunchu;iio rle suas opiniüos,
niio commottn.m irrogulnridn.dc.'"', netos eontt•n
n. ·dolico.dozn. o l'espeito devitlos tL umn. o a
outra Cttmara ; uma ver. obsorvados todo:-\ os
preceitos constitucionn.es. a nossa. Ui~si!lcncin.
serve apenas para discriminar ns nossas t'OS·
ponsnbilldlldos o collocar na ti uns CllmnrllS
em proson~a do pniz, cntln umn com a parto,

quo a sua conscloncia lho dicte nn solução
tios grandes problemllS do Estado.
. Vejo, por oxomplo, SI·. PI·osidonto, o quo
d1z o grnndo escript.or. cuja obro ó hoje a
fonte pnm to·los :Lquollos quo qllorom bebei•
noções sobt•o a pratica politica nos Estados
Unidos. (La)
Acaso, sonhoros, nl:.ruma. vez n;u:~ questões
mais :.,Tavos vos lietivllstos em presença deste
ombarnço 1 Pnt•a q no osta preoccupação imtompostivn de um uccordo que dovo resolver·
so nntm•almento por obra natural uns leis
parlamentares 'I
Si esta prcoccupat;iio •lo vosso ser a lei de
vosso procedimento, certa.mcnto esta. Cnmn.rn.
nüo t~ria n. registrar na. sun historia n.lguns
dos tLctos tlt• mais mot•ocimonto, que n recommondllm á ~rntitliio tio pniz. O Sonndo niio
o~tavo., do certo, em aceordo com n. outra
Camnrn, quantlo em diver~encill profundll
com oih1 recusou nqui o ndlnmcnto tio Congt•esso, medido. funesta. debaixo d1l qual se
occultavam para a Republica e a Constituição
os .mais tristes e h•remodin.vels destinos.
Acaso pensastes vós entii.o que ora nocessn.rio
mandat• porli1• pt•óviamonto ll opinião da outra
Cnmttro. pnt'IL vos orientardes a respeito fln.
votacüo ~ quo so iii procoder I
Mas, Sr. rwosidonte, nii.o po:tso, accoitar
o projecto otrerocido hoje poJo nobt·e sonador, que reprosontll o Rio Gt•nndo do Sul.
como n oxerossiio das opiniões propontlomntes
na outrtL camara. A Co.marn nüo estü. rnanitOstJ~thL sobre o u.asumpto ; tlS convorsas de
g'tLhluoto silo tio umtL nn.tm·oztL oxtremarnonto
lidlivoluosttL mntoritL o opr•otwiotostomunho
dos 'o(l(iers VV. Exs. ~mbom quão pouco ::~e·
guro tom •Ido. Quantas vozes as tropas tecm

ltba.ndonnt1o os gonorncs nas occaslücs de...
cisivns.
0 S!t. GOMES DE CAST!to-Na OCCilSiüO doCÍSÍVll i1s vozos dosortam llS forcns.
O sn. RuY BAtmosA-Muito monos posso
accoitar a insinuação do que esse projecto
f'undn.-so neste conceito do governo, a sua
opiniíio sobre a manelm de rosolver a tliffirmldnde, o ~ovorno tem os tt'il.mHes constttncionncs pnrlt nos commun!Cilr o.s sullB ldóllS
sobro os grllves llContecimentos do pnlz o
nenhum rnnis grato tlo que nquollo quo
Rctualmonto se doba te nosta CllSB.
Domt~is. sr. presidenta. com • rranqueza
com que devemos obsorvnr estas cousllS, ó
p~ociso dizer 110 honmdo ropresentante do
it1o Grnndo do Snl. cu.in ntt!tudo om rolaçilo
"? Geuoral a quom hoje devemos a poz tom
auto Sflmpre a mais violenta nesta: tribuno.,
que !llio pó•1e ser perante nós o portatlor dos
sontimontos do Govorno sobro as condli)Õos tia
paz.
0 SR. COSTA AZEVEDO- Não creio que Oto. ·
nhll sido.
·
O Stt. ituY BAnDOSA- Sr. ppesitlente, on·
trnntlo no oxamo tios projectos comeQllrel polo
<J uo tom n. o.ssignatum do meu nobro amigo e
collegn. do rept•esentação peln Bahia, cujo
nome poço liconr;a para declinar, o Sr. Dr.
Severino Vieira. Francamente direi a S. Ex:
niio posso daJ•-ibe o meu voto, tentlo-o recusado liO projecto rejoitado nesta Casa do
honmdo Seulldor pelo Rio Grande do Sul o Sr.
Rnmiro Bt~rcellos. Por mais exdruxula que
p11rcça esta opinião dovo tli1.er que tios dous
projectos o do honrado Senador pelo Rio
Grt~ndo do Sul mo paroce o Joreforive!.
Com ell"eito esse projecto um11 lllternativa
olforccia aos militares amnistiados, entro o
sn7riflcio do interesses ou. o julgamento polo
lrtbunal. Di?. ao militar : niio podeis ser
amnistiatlo som vos submettordes il retbrmn;
o si nüo o.ccei t.nr1les n. o.mnistio., nosto.s cont!iviles fica· vos o u.l vitro do vos sujoltardos ir.
acção dos lribunaes mllltores.
O que •e otrorecia, pois, i\ oscolha do otnclal
oram dous ai vitres um dos qnaes Importava
num grave sacritloio 1le Interesse e o outro
lho_J"mnqueavn 11 posslbllitlntlo de umn absolVIQno.
Ntlo hosito em tlizet• que pllra grande numoro d1lS militn.l'es envolvidos· no movimento
J•evoiuclonarlo seri" yreforivel rej~ltar a.
amnistia ncstns contllçues o provocnr o julgamonto dgs trlbunnes.
O SR. Go~ms DE CASTRO - Apolatlo, o rosnlbtdo serin o quo est1i sendo.
O Sr. Rur BAttnO<A -No projecto do nobre Senador pcll\ Ba.hilt, poróm, a alternativo.
tl t!ura o torrivel, ou antes olimina comple•
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Agorn, pergunto ou, nii.o encerrA essu.
tamento a vosslbllldado da alternativa doi·
xando ao m•litar a pena llllmllhante e elo- soltH;iio umn vardn.doir·u. lncon.;titucionttli·
Iorosa contra a qual niio llle rcsu1 l'ecue·,o. eiado j
O projecto orca par<~ os mlll tares urna A ClL<'I~ constitucional adoptou • amnistl•
classe especial consignada oxcluslvamentc uns como tliM entldado jurle!ica. O legislador
que tlvorom desertado deiS fllelms do Exer- constitucional estudou-a o dollniu·a portunl.o
cito ou da Armada.
pelu p••atlc• o pol~ juri•prudcncia do outros
EIJo ligo., portanto. á situnçiio dos nmnis· po.i~OS O dou a !LfUilisti~ O. idda de osquooi·
tiados labóo de uma nou• doprimente contra monto dcanto da quul dosnpparocom os tllctos
a qual se revolta o bJ•io militar.
crlminoóos o em virtude da qm•l fic~m os
E cu não lwsito em dizer quo entre o julgo.· amnistiados p•m todos os elfoi tos ogunlados
monto o os interesses o o pundonor o militar no::! cid!t.fllios cuja. innommcin nuncn foi connilovncilnria um momento cm pronuncío.r-so trovortldo. .
pelo primeiro. (,\poia<los).
Como ó, po•·tunto, Sr. prosi•lcnto,quo, a tiE', Sr. presidente. umn. gr·nnde aventura.
um grande perigo o tocar ness"s antigas in· tulo do um acto do mugnu.nimidndo so pUdo
stitu~çües, que l'e:.;em a. orgo.n\~u.~;ilo du.s cla.s~ iançllr •obre os olllciacs amnistiados nota
pm•mnnonte. iL diminuição lognl do smL
ses militares.
Ellas so run~lam o•n considornçt1os do nlt1L honra 1
sn.bodol'in. sa.gra.'ht poht oxporloncia tlos tom· 0 S!l, PINI!EiltO ~IACIJ,\DD-E' o que so nca·
pos o nilo é licito á miio illflll'ovidoat.u da ba du dar na ltupubiicn Argentina.
politica alternl·ns, em obo·llonciu. a convo· O Sa. RUY BAemosA-0 mais sagrado, SJ•.
nloncillS passageiras m·oar nu l~xot•cito uma presidento, elo todos os nossos direitos consti·
classe ospocial 11ostina•lu. oxcluslvu.monto nns r.ucionacs é o do sermos julgados pelos tribu·milltnres que houvor•om incorrido na pécha nacs do pa.iz pelas irnput<tções quo sobro nós
de dosorçiio ; é pôr no solo do Exercito um for•em irrogad!lS.
labóo legal em pormunoncia ; il ostaboloem•
di1foronçns entro os otficiaes, diffm·onç"s quo E' e"e o direito quo o projecto viola pro·
nilo projudicu.m unicamente ILrluollos indiví- fund" e mdicalmento, porque 1 Porque pro·
duos envolvidos na rovolea, mas que lntor·os- tende aJlia1'-se ll amnistia plono. o lrronunciuvol a. privaç.1o aos u.nmist1ados,:i. possibili·
sa.m ao proprio cara.ctor •li.L chtsso.
Vós so quot•ois ostiLbolocor est•t enxertia elnde de roividicorom a sua innocencia pelombmi-vos que o Exercito reprosontn no rante os tribunnos do paiz.
mesmo tempo uma noeossidado a um perigo. A •mnistia plen11 é irronunciavel porque
Essa nocossidade correspondo aos mais ellu. nilo impõe notas, porquo a amnistia pie·
altos reclamos da segurança o da honra na· na níío deixa vestígios da cu!p11 sobre quem
cional ; o, por isso, essa .(>Or1go inm'itavol oll<t rccahiu. Aqui eló.-so o contrario, pro·
devo tor froios nos quaos é Imprudente collo· mul~'fL-:':!0 u amnistia n.qui atn.m-se as mãos
car outros sobro ollos além dos ostabolocidos aos a.mnistin.dos o ao JUesmo tempo so lhos
nas leis militnros, que niio convem trans- diz: • Ficarei• portencon<io 4 classe dos que
formar cm homono.gom n considoraçõos llo deserto. mm.»
momento, que nilo convem s.crlffcar a oxpe· O Sa. GoMES nE CASTIW-E' p••cciso nilo
diontos do occasiiio,
CSflUccerquc oquo pllilsou uqui foi aamnietia
Eu niio conheço exemplo ; niio conlteço ar· plena.
mada onde se tenha estabelecido l'eserva especial para desertores. e esta consideração O S11. RIIY BAIUJOSA-Jl' portanto incontos·
por si só seria bastante para mostrar" im· tavol quo com osto artillcio so suLtrabo ao
prudencia da lnnovllção precipitada, ii qual amnistiutlo o diruiLo IJfiO ollo teve do lilzor-so
nilo vejo ligada vantugem ap~ecinvel de or- jul~"r pelos tribunuos do paiz. Eu, militar,
prol'erla submottor·mo 110 ,iulgnmonto de meus
dem alguma.
pares, a submetter-mo a um11 noóL do doshon·
0 Sa. COSTA AzEVEDO-Apoiado.
rn imposto pelo puiz n titulo elo bonovoloncia.
o mngna.nimidndo.
0 Sa. RUY BARBOSA-Vós niio podeis dOS·
conhecer, Srs. Senadores, que esta situação Permittn-me ninda o honrado autor do pro·
desnatura essencialmente o caracter diL •m· jocto, quo ou l11monto sinccramontu ve•· neste
nistia, atando-a a uma condição inovitavol, nssumpto em cnmpo diiTm•onto do moo, porque importa para os amnistiados um verda- mitta·mo dizor-llw que om minhu. humildo
opíniüo o projocto n.ssigun.ln·Ho ,",indr~ como
deiro baldiio.
A graça que tlesto modo se protende leviLT'· inllt.il, ('Orno impotouto ''·conformo o tormo
lhes dcstlgura-so completamente o em vez juriflit.'O. con.o inepto. Niin umpro;::o inopto,
de sor o prosente para ugmdocor ó uma bU· slnito nu. ILccopçii.u juri•lica. pi.Ll'D. os olfuitos
quo tom um vista.
mllbo.çiio para lumontur. (.4puia<los.)
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Eu procur<1rei dar á minha <1rgumentaç~o
a malor simpltcilade pOl.ra torna.r sen:üveis
os seus traços ess!:mciaes.
QU<11 e com effeilO, Sr. presidente, ou o que
é com efIeito a deserção? E' um deiido e um
delicto militar, significado e punido regulai'mente nas leis lllllitares. Segundo a legislação do Exercito (18 terra, estão graduacl<\s as
penas a e"tes delictos conforme a sua gravidade proporcional. Temos a r1eserção simples
que im[Jorta n, expulsão do serviço do Exercito; a de,el'ção em telll'lo de guerr,t, que traz,
além disso, a pena de '2 annos de p"i,ão; a
deS8l'ção em t8mpo de gnerra estanuo om
gU3.rnição em um logar furtific,trJo que envolve 4 an oos de prisã.o; tomos a desel'ção para.
o inimigo, qrie importa a [Jeua de morte.
Na Armada, pelo decr8to-Foster--no art.
117 ,1 deserção está sujeita ás penas que vilo
Mé 6 annos de prisão e morte Cltundo a deserção e par;), o inimigo. Qual e, porém, senhores, o effeito da amnhtia sobre os crimes,
um dos quaes é inconteitavelmente, como
acabamos de ver, -a deserção? Qual o effeito da amnisti'1 relativamente á deserção?
Eliminar, não só nas suas consequencia~ penaes como na SUét prop"ia origem, o CJ.I·,wtor
criminoso do acto que o con-tituiu. Esta é a
idea que convam fixar profunüamente, porque
tem sido muitas vezes agitada a dicuss,j,,, por
parte daquelles que se oppõem á amnistia
plena.
Dizem os criminalistas que a amnistia faz
desapparecer o delicto, que cancella o C:J.~'1
cter cri uinoso do facto, que restitue ás Clrcu'nstancias d.e D~ntes da perpetração uo acto
que innocenta o amnistiado COIU relação ao
facto a que eSB;], medlda se refere.
Uma vez concedida a amnistia plena. con·
sidera-se quo o militar não desertou, quo a
deserção n.§.o existe mais; (~esr!e que a
amnístia plena e illimítada indultou o c~e
sertor, o crime desapparece.
OSR. CORRÊA DE ARAUJo-DemElneira que
a deserção deixa ele ser ~rime !
O SR. Ruy BARBOSA- V. Ex. está enganado. O caracter da amnistia é illiminar o
facto censuravel que se ten!la praticado ...
O SR. CORRÊA DE ARAUJ0- Mas deu-se ou
não a àeserção ~
O SR. Ruy BARBOSA- Perdoe·me o nobre
Senador. Sem faltar ao respeito que lhe tenho, a sua distinção é essencialmente byzan·
tina.
E"tá claro que o facto material subsiste e
subsistira. sempre; o feito não se póde "esfu.zer e nest.e sentido nioguem poderá dizer que
ella desapparece. Mas, juridicamente o facto
não extste mais, isto e, como deserção o facto
não póde ser mais qualificado perante as leis,

não h:J. mai, r1es8rçã.o na lingungem legislatL va. Da linguagem juridica e na linguagem
adlOinistrativa.
Todas as autoridades do paiz, rlesde o parlamento até aos tribllnaes. desde o Presidente
da Republica até o ultimo cidadão, empregarão uma injuria, continuando a empregar
o titulo de desertor contra individuos que
foram amnistiados.
O SR. COSTA AZEVEDO - Commetterão um
crime.
O SR. RuY BARBosA-Será nma injnria
que pO'lerá. levar seus autores aos tribunae.>
orrlinarios.
O SR. COSTA AZEVEDo-E sugeital-os ás penas correspondentes.
O SR. Ruy BARBOSA-Logo, Srs. Senadores,
se a deserção é um crime e se o crime desappaeeceu pela amnistia; se peja amnistia a
leserção cessa de existir, o projecto quanclo
attingir a desertores, não attinge ninguem,
e a classe fica precisamente fàra do alcance
do projecto. é a classe que os nobres Senado·
res pretemleria.m en volver nella.
O SR. SEVERINO VIEIRA-O projecto não
se refere a militares amnistiados.
·0 SR. Ruy BARBOSA.-Bem; V. Ex. me permitta coni;inuar.
O projecto, diz o meu honrado amigo. não
se refere aas desertores que tt veram amnistia.
Acho que a sua consideração reforça as deducções que acabei de apresentar.
O SR. GOMES DE CASTRO-E prova a desnece ·sidade do project·).
O SR. Ruy BARBOSA-E o pro.iecto não refere-se a es,sa classe, porq ue? Porque não
podii1 fa.zel-o; porq ue não tinha coragem de
f"zel-o, sem incorrer em um absurdo de que
seria incapaz a ilIustração juridica. que ator·
mulou.
Não tendo especificJ.do isso, não querendo
o project.o abranger aq lella classe, confessa
S. Ex. que ella fica inteiramente fóra do alo
cance das suas disposições.
E isto se torna ainda mais claro em presença. (le palavras luminosas de S. Ex. estampa'las hoje nas columna~ do Jorna~ do
Commercio. (Lê).

Da modo que arre lada a po~sibilidade de
incluir os amnistiados neste projecto, como
poder-se·ll3. manter os desertores que foram
amnistiad03 sob esta qualificação ~ com que'
direito o governo de um paiz poderá dizer
que neste projecto se comprehelJdem os militares que desertaram ~ com que r1ireito, si
elles, pela étcção da amnistia deixaram de ser
desertores 'I
O SR GOMES DE CASTRO-Não ha nada mais
á fazer sinão manter o que passou.
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Tu<io quanto se proponha ó qucrer 1:ozar o Umn vez. porém, adoptn.tln. u. n.mnistin.
Senado voltn.1• atrn.r., não tom outra signifi- plena., pot• um proce~~o lndopcmrlente, querer
cn.çíi.o.
po1• um meio tol'turoso o su!JrepLicinmnete,
ost!tlmlor
um gonoro novo, Gum impossivol
O SR. PRESIIJW1>'1'E-Peço pormi<siío para
filZCl' sentir o.o nolH•o sen:tdc.r que estit tor· contJ•n. u qun.l hão de nn.ufragm· toclns us ton·
mlnndu a hora destinada a I" pa1•to rio ordem tatiVILS feitas lll'Btlt Cnso. o na outra.
A p1·ova o.hi cstU. no segundo projecto lido
<lo dia.
ho,jo nqui pelo honrudo Senador, Este Pl'O•
O Sn. Ruy BAitnOSA.-Eu requeiro pl'oro. jacto mantem os inconvenientes do outro.
gnr;íio.
uggr;1 vnndo-os.
O Slt. PltBSIDEN1'E-Von consultat• o Se- 1'oolu as taxas do inconstitucionnlidndo,
nado. ·
todos os impossiv~is quo inquinam o lJl'O~
Consultado o Sonudo concedo a pt•orognçfio jacto anterior achnrn·sl! augmcntndos neste,
:pctlidu..
t.:om outros ca.rnctercs quo o tm•nam mais
o s11 , PitESUJE,TE-0 nobre Senador jlútlo monstruoso o iutoletmcl.
continuar.
O S..t. CosTA AZEVEDO - AjlOinoio.
O S11. itUY TlAtlDOSA (conlinurmdo)- Uma.
O Sn. J:Ul' BARBOSA- Dizem, Sr. Prosi·
do duns, Srs. Senadores, o chamo n. o.ttencfio thmte, quo o monstro ora ainda mais JOio;
do ss. Exs. pn.rn o weu rncioeinio, que ó llo mas ~~ enot•mid:~do com quo ello se nprescnnllturoz~ essencialmente jul'idico.. A minha t:> roownto nús bast11 po•· si só para chamnt•
u.rgumcntaçiio nüo se tece da. vaga coJ~cep~;ilo a postos contt·u. eu ta medida. todos aquolles
das p~ixõos politicas, mas das verd~dcs po· que pt•ctendnm d~r ao pniz, como uma me·
sitivas do direito, que hão do resoar pclrt dida rle t•eparnç;lo o <lo pnz, 11 amnistia :
minh~ bocca ou pela de outrem pm•~tnt• os
o projecto rlispõe (/8) :
tribunacs, si esses projectos indevidamente
~a converterem om leis do paiz.
Pergunto, Sr. Presidente, quando serit lei
do pniz este projecto ? Antes ou depois do
Uma rio rluns, scnhm·es; o Pl'ojecto do hon- amnisti~t votada por nós no outro 'I
ru.do SlmnUor so convertei':'" em lei antes ou
depois dll amnisti 11 •
O SR. CosTA Azevmuo-E' de pensar que
Si o projecto Severino Vieira se converter antes.
cm lei ante~ da amnistia, a dec•·etnção de;tll O Sn. ttur B.•nnosA- Carecemos de tlgu.
pala sua naturezll especial ri intuitiva, de- r;tt' us duns hypothesas p11m pouermos encnrogariL cm fit.VOI' dos tLmnistindos, o. dispo· l'ILI' a. sítuução do projedo, no. primciru. bysiCliO geum•icn. ; o gencro, como mttndam os potbese e nu. sogundn..
cscriptores. dm·oga a. cspecio, f/Cillf,'{ per Se este prnjE>cto houver ile convertel'·Se
.~p~citwt doPOfJatuJ•.

O gencro

e o de;,et•tot•, a

em Jci antes da amnistio., quando esta se vo-

ospocie ó o desertor amnistiado.
t•u· ampla pelo outro projecto que. aqui tran·
Si, pelo contrario, o projecto lb•• conver- sitou, e.·ta disposi~iio c~thiró. deanto rla dispo·
tido em loi depois da amnistia, n medida si<.•lio unica c fundamental rlo outro. Este
crcadn. por cstn; em fu.vor dos amnistiados, projecto re!cre-Bo u de~el'tores, a otllciaes que
os eximirá da generalidade estabcieci•la pdo se tenham envolvido om conspiração ouso·
novo projecto.
diçilo ató 23 de agosto deste tmno.
·
UM S". SEXADO" - E' o prazo da amnistia
O SR. Cos·r,, AzEVEDO - Apoinrlo.
os". RuY BARDOSo\- E isto cm vit•tudo que passou aqui.
do jlrinCipio da lei get•ai que doroga a es· O SR. RuY Bo~.nnosA-0 pro;octoó, portanto,
pec1nl.
uma disposição iimitatirn do uma amnistia
Senhores, todos estes Inconvenientes, todns futuro, cspccio nova nn ordem d,stes Jacto•
estas dilllculd•des nascem do não tet•mos jurirlicos.
compt•eitondido que uma vez udoptndo nesta Pert;unto : ó passivei esta limitação!
Casa, o projecto de amnistia plena, n:io po- Nilo; "amnistio. futura consngrnda no nosso
demos fol•·• dela tontnt' violentni·a, mooli· projecto sendo formulndn em termos incons·
tlcnl·a, co:>rctal-a, Umitnl·o., desnnturnl·n,
tltucionaes, t'e1·ogn. a limitação cstnteleeida
A amnistia tinb11 do receber sua cnrnctc- no projecto que ora sn dls~ute.
risnção no projecto que a Yotou, olovia ser Suppunilllmos a outra llyputhcso; suppoplcna ou restrlctn, conformo as •lispnsições nlmmos que esta projecto >-enha a sor lei deneilo inciuldns, c nhi ninguem pouin coarct:u· pois do de umnist1n que aqui votamos. Neste
a Uberdat!o do lcgisludor, que no cxorelcio caso este projecto é absurdo, rl inconstitueio·
do sua autoridade podia recusat•, om ee•·tns nnt, ó impotente.
e determmndus condições, Cl.n•tos e dotermi-l Senhores, amnistio. votada. cm condiç_~õcs
nados favores.
constituo um direito adquirido, com a sua
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rnva u. um:c noto. de culpa, sem u.dmittir·lhc•
u. possibilidade do .iulgnmonto.
E' prljdsu rectmhem~r, scnho1·es. que, do..iô:de
que a <~mnistin. estabeleço. penas, desde que
possa mnntel' :sobre os n.ccusu.dos a tn.XtL de
et•ímiun:-;o::; direct!L ou indit•ectlllnt·nto, IIIL do
se d,,jxar n;t lei que 11 estabelece u. alterna~
Agora, considm•n.udo ns dlspo:-!içiies 1les~e ti va pu.r•u. U:, prejmlic-arlos do rocort•erem aos
prQjccto uma. por umn., direi que Cl~dlL uma trlbuuoes do p>~iz, d~ so dof"ndorom, do pro.
dellas encort•n. um absurdo ou uma mconw}oo vu.rl•lll surt innoconcio., .so proJbrircm os n.sn.t•es do julgamento á cortoza de uma nota
nionciu. tnnior.
Segundo o§ In, <( n. tr·unsfhrencin. pu.l'a a !JOl'IIUI.UOOtO.
O § 3'' manda que: ( 18 ):
l'CSOl'VIl cspocio.i dependo lllliLJH'CSOiltlU;ãO dO
olllclnl ó. outoridnde compet.ento »,
«Decorridos !lous unnos do p~rmnnonclo. nu.
na porbmto duns pos;lbllid!ldes: os otncines t•eservn ~;~spoeial, o oJUcio.l poderá t•evortor
:-;o aprc:nmtlun à n.utol'Jdn.do eompot.onto, ou uo quadro activo, si o Govot•no ,iulb'!l.I' cunve.

naturozn. constitucioniLl Hrmu.du. nas disposi·
çiles diL cartiL republicana. Aquolln ~ue tol
u.rnnistinilo St!m COJH1ir;t1os, nã.o pôde ser nma·
nllã. sujeito n. condi·.~~1~c rJUO lilmtom sua n.mnistin..
Eis o. situnção do projecto, se vief' IL ser lo!
depois dn amnl;tl" amph1 a~ ui vota• lu..

d11ixn.m 1lo n.Jll'O:itHltal'·So a cssu. autoridndo. nienW.»
;'t autorida.do
1~' undu. mn.itf mtda. monos do quo uma in·
compotonto, tlcnm sujai tos Os disposit:ütls deste tltroctu. UXlJJ'O~siio ele UesconfhLnçll •••

So os otnchLOs so npr•estmtnm

projodo de l~:~í ; m~, como estns tlispo~içücs
não siio llrLS mn.is vnn tnjosas JllLI'iL ollcs, ó nu.·
tural flUB nem torloij soaproscntom a. cst.u. rm·
to!'ld1tdo.
Pergunto : ''""' ó a si~un•;iiu destes otllciaos em pt•osonçrL 110 pr•ojocto do a.mni.stia. 1
E' a situaçiio do amnístindos sem restt•icc.~ão
OU l'OSOI'VIl. algunm..
Como ó que se vem croar cstn. l'uSOI'Va,ostn.
t•estricçii.o JlOl' meio do outro pro,ic~to '{
Poróm, na dlsposiçõo• deste lll'OJecto só se
podam ~tpplie~u· nos olllciae• quo so ltpresenLu.m ú~:~ autorid!ldcs competentes.
Logo os que não so n.present11m tL esto.s !LU·
torldndos estilo li\rn do nlcnnco diLSilisposiçúes
desta projecto, e, portanto, gozarão do. amnistia !'ronca o illlm,tnd:~ que uo outro projecto tivemo::~ occo.siü.o do Vlltar. (:J'I'ocam-.o:tJ
?miitos apartt.·.~· 6Htre os S1·.~. Rallliro JJrtrcct.
los, Leito d Oi:il'ica e outros ,"l'r..;. StJnwlm·es.
O Sr. P1·esidenta 1'Cclctma a 11tl0nçllu.)

Considorundo ngora, Srs. Sonn.doro.;, n. dis·
posiçiio do§ 2.", uotorminn ollo: (lú): « om·
CJUILiltO porJO!LIIOCOI'Om UOStU. l'OSOI'VIL, \'UllCO-

rã.O 0:-1 olllciaos o nnldo dl' sua:-~ patoutos. o .só

coutnrii.ú n.ntigui1lo.do purn o caso do re10rmn.. »
E' umn. sério do ponns onfuixadns no~ tu. Uis·
posic.iw contra os olllcínes amnistiados, panas
quo sem pl'ocosso, som julgnmunto, :;um do·
10za do ospeoio alguma, rocnhem ~obro nq uol·
los que t'cabam do morocor 11 1-\'l'nQU. dn. o.mnistio. ; penas quo os terem nos seus interesses pecuniu.rios o nos sous lntoressos de chLsso,
na. sua propJ•iodrule, no. sua anti::uitlade.
Jtopito, SI'. Prosidontu, estn. disJIOSi~·üo po·
dorlu. soJ• insorith~ num projecto flUO conco·
dosso nmnisthl.
Ent.iio olln u:o~tl~bolocorin. pal't~ o:-;tn LL!'l limi·
tacUos nq ui commgr:ulns, com lL ro~tH'VtL, estiL
chLro, do tllt•oito ptu•a us pt•o,iwlicudos de do.
monstl•!lrmn pm•anto os tri~tumes a tncousti-·
tuclon!Liidudo do uma dispusi,iio quoos •w•l'·
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Si<. SENADOR- Apoindisslmo,
0 Sit. ltuY BARDOSA .. , âquolle Govoruo,
em J'elnção no q uul vejo no. seio desta Cn.••
tão commovonte un~>nimidJLuc ·" respeito •lo
sou morocimeuto. pn.triotismo cdiscrif;ü.o.
E' uo mesmo tempo mais um golpe no
caracter untura! du. umnistht. O Senado, que
nqui regei tau o prqjecto tio honrado Senn.dor
por S. Paulo. o Sr. Mornos e Barros, nii.o
poderia cnherontomonto approvnr esto, o
qunl tem por fim tornar a sllua~<io do otncinl amnistiado uma expiação prolongada
durante dou; annos, a despeito da amnistia
que o n.hsolveu.
Sr. Presldento; tenho oJforecido ó. Casa JUI
considero.çüe:~ pclu.s quo.es mo purece lmpos.
si vel dar o meu voto n estes dous projectos do
lei.
O Sanado, votando n amnistia plena, corto
d.e que o Governo encontraria nus leis do
pn.iz os meios necessa.rios parJ. salvar os mo·
lindl'CS 1ln. tt'lministt•o.ç ·~o o evitar nttrictos
perigosos; o Senado firmou a suo opinlilo
~ollre o nssmnpto, e nü.o podcrro. votat• agora.
qwLiquor dos dous projt~ctos som desdizer-ao,
sem voltar atl'ilZ, sem mo~üra.t• umu versa.ti·
lidado notavol ...
O SR. Gor.uis DE CAS1'Jto -Impropria da
idado.
O Sit, RuY B.\t<fiÓSol. ... uma varinçii.o •le
opinião cm nssumpto, a respeito do qual hoJnons J•utlectido8 nii.o podiam dat• voto sem
tel·o amadurecido prot'un•lamonte na medi·
tação.
Eu vojo, Sr. Presidenta,. que o honrado
Pt•esidente da RepublicJL reuno nosta CnSil o
concut·so do todilS n.'i opiniões; e telicito o
meu Pt'Liz JlOI' ~sto. unanimidade. do auspicias
tilo JiJiizes p!U'" !L l'tJStOU!'JLÇãO do paz .da
l:opullhcu. lii'U.Ziluira.; mas vejo, uo mesmo
tempo, quo aquoUos que com tJLuta dovoçiio
U!I
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o onthusinsmo so pronunciam, exaltando as qnnes n luctn niio tomou siqnor nforma do
·tirtudes patrioticns do honrado Chefo doEs- um combate.
tn<lo, n<lo hesitam em ncommettor com ns agi i1 t
tl
1
O· Si:· COSTA A~TWI!DO - Mui to bom. Emgrossuos ma 8 v 0 en "" n~uo e " quem 10 ' presa• um sentimento vllliio ao' officiacs da
vemos ho,Jo o facto memoravcl da paz; não
obstante n nusoncia, quo inhibe asso lllustre Armnd:.. (Apoiados.)
officinldepugnar pela sua honr~t; nüo ob· O SR. ituY BAnno•A-Sojamos mais justos
stante n sua prisiio em sorviço do paiz, que )lltra com os sentimentos que palpitam <lo·
devilt tornai-o respeitado ainda dos sous bn<xo iln lhJ•<In,
inimigos.
A nlmn militar qunn<lo so move espantaNão comprehondo osta. di::tinccão, quo se !JO~tmon~o, quand~ a niio desvairam mnlignn..-;
proeura ostnbelocer, entro o Podar Executivo <~fluenc.uts .~upol'Jorcs, -tcn.'le ~uasi sompro
• o o seu agente enti'<l o Prositicnto da Ropu- p.tra n ,JUStll,n, pa:n o dcsmtei esse o para a
blic~ e o Gono;nt; que em sou nome acaba de gen~rosuindo .. (Mullo bem:)
.
colobi'Ilr a paz nos campos do Rlo Grande do N,to " quolrn!Uo" med<r pcln b!to!l~ !los
Sul, essa paz do consequencins ncccs•arins, ?"lculos peq uenmos em que us facçoos se
tacitas mas evidentes e irrocusaveis, como mspiram.
.
tiio oloqucntcmonto demonstrou o hom•:.do Os n~ssos ommacs sabem que os seus. comSenador pelo Maranhão. E uma dessas cou- pnnbmr~s revoltado~ tlnlinm no pOJto o
scquencias, uma dcssus condições, clara o in- mesmo Ideal <ln Pntrm, ~~ honra e da li·
contcstovol ó n amnistill' mns a amni•tin )lor,1ade, quo se bat<arn smceramonte, e QUO
completa, t'~nncn, e som r~sorvas do bcneli- JUigavamsnlval-oexpon<lo a sua vldapol' oUc;
cios, que só as paixões poUticas mal saciadas o tanto bustn paru!!UO, depostas ns armas, so
podem disputar uos quo depuzeram 118 armas a~racem como lr'!'u~s; tanto basta para qu.e
no campo da luctn.
n~o pos.snm subs!St<r entre cum~rndas rmm.
_
.
mscencms amargas da luctn; tanto basta pura
Se.cs!a ó n SJtuaçuo; ~o a amnistm, m!'s.n que do parte a parte renasça mais viva a
amniStia verdadel,rf!:. ~uo os.~ falsa ammst1u fraternidade antiga, augmontadu pala cstiumnrrnda u cond1çocs 1mpossrvels, uma nm- mn que entro os !leróes se contrnlle nos camnistiu que nem ~\quer se ri~ uma graça, mM pos do batalha, (Milito bem,)
uma commutoçuo do ponalrdudos; si essa ó a Niio! a reslstoncin a nmnis\111 o ob;taculo
situi1J)iiO verdadeira, si os combatentes depu- nüo está nas paixões militares . .'.
zoram as armas con findos nelia, si eliiL se en- 0 s c
R
E t·
· t
volvia indubitavelmente na o•pectntiva ne- , . "·· . OEL!Io ODIUGUEs- 's a nos m ecessaria <lo ajuste que firmaram, claro ostÍl I ossos CIVIS.
que procut•ando iliullii' n amnistia l'rancn o . I) ~R.Rm'BA!tDOSA ... estiLnosrnncorescivis,
illimitnda, crearomos umasituaçiio immornl, m<mlgos da pnz, a quem olla pesa, nos
uma verdndcina cilada para aqucllcs que con- ranc~rcs civis que, acohort.ndos sob esse
fiando na prudcncia, no bom sonso o na ma- capCIOSO protoxto, querem subtrnbir no no•so
gnnnimidade dos altos poderes do Estado, de- Exercito a gloria IJUra e bomf••~Ja de sollnr
puzernm as armas, confiados na sua pa- ossn grande obra. com " rccouciliuçiio das
lavra.
cla~scs armadas, defensorn..'i do nosso paiz.
(Muito bem; muito bem. O orador d cumSei que estas soluções!1ybridas se advogam primentado.)
om nome dos interesses Ua paz, se advogam
cm nome (los sentimentos do Exercito o da Fica n 1liscussiio adiada pela hora.
Armada.
A Al'ma•ln, n parte leal da Armada, teve
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO OLA
ji• oecnsiilo de tit1.or i• or·dem publica do paiz
o mais alio sacrificio, quando dos dias fuContinua em 3' discuss;io o projecto do
nestos da dictadura su enxertavam na:s gun.r- Senado,
n. 30, de 1805, substitutivo do ~e
·T niçücsllos navios de guori'n officiacs 1lo Linha
n.
43,
de
180·1, quo tli•püo sobJ•o contiictos re' e patriotas da privunça tio Oovorno, prc}Josto:; n commis:~ües i!o ultn e t•esorvnd/L con· sultantes de duplicatas ou contcstnções <la lo.JinnQiL, em prosenr;a dos qUites se incll!'HLva a. gitimillado de oxeJ•ciclo do Governadores e
Assembléns nos Estados.
autm·ida1!o 1los comnumctnntcs.
(Comparece o ,r;. i', Presidciltt:, qlfa a:~suma a
o Sn. CosTA Azr~I'EDo - Apoiauo.
preside/leia,)
O Sn. RuY l!AIUJOSA-E aquolics que del'!lm
estas pr•ovas do sou amo I' á disciplina, aquollus O l!ilt• ••Joiio D•u·Juallw - S1•. prequo lcrnram osso nmot• n.tó no extremo sa· sidente, ns difficuldndcs por mim iwntem aicrillc\o, nüo po1let•üo mngon!'-SO com n volta, lognUn.s, qun.ndu ao ontl'iLr no:;tn. discussão,
para a. ~mo. compu.ullio., do camaro.llns, cum os implorei a .benovoloncin· do Senado, boje ain·
$omulo V. V
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da. mais so acccrituam, oc aggru.vnm p~jlo
facto de ter eu de succedor na tribuna, a um
dos n(Jjsos mullwrcs oradores, o qu:lndo 1~indn
echoam neste recinto og ncccntos de HUO. elo ..
quenc:la arrebatadora.
Nilo fôrn, St•. presidente, "obt•lgnc;iio de
proseguir uns cor!Sirlernçõcs que interrompi
nu. sesSiiO :mtcrior, c eu niio torio. sínito que
recolher-me ao mais completo silencio nesta
occaslilo; cumpre-me, porem, proscgulr no
assumpto interrompido c concluir o que tl·
nha a expôr.
Sr. }ll'esidcntc, como eu hontom dizia, n
J'uncl;üo iutorvcntoro., cnba tambem ao Poder
Judlclnt•io, o tem igualmente, como n respeito dos outros poderes, o c:aracter duplo,
que tenho assigunludo, de uttribuiçi\o ropres·
slvn c al.tribulção tuitivn, o ó fucll de rcconhocel·o.
A Constitulçi\o declara que a acção dos po·
deres ,J.udiclat•los locaes termina com a sentença uos seus competentes trlbunaes, sem

nado. tor quo ver com isto o Podor Judicinrio

Jledernl (arts. 61 c 62 da Const.)
Entretanto, se si dór o caso do IH<IJCas
corpu.< denegado pela justiça local, cabe recurso para a ,Justlr;n ~'edcral, art. 61 citado,
~ 1", podendo assim esta intervir paro. a do·
J~sa do direito individual. E' a intorvençiio
tultlva da Jlbcrdado; ó a intcrvonç[o.Judicia·
ria Federal parn tornar elfectlva uma das
gamntins constltucionaes.
O Poder Judicint•io Federal, cm primeit·n,
segunda o ultima lnstancla tem tambem tlttrlbuição do lntorvir com o caractet• repre;si·
vo, qmmdo por exemplo tt•ata da puniçiio,
de crimes do orclom politica. Nesse duplo
carnotet• dá·so a lntei•vonção do Poder .Judiciat•io, convindo notur, poróm, que elle só-

mente age mediante provocaç•io dtts partes
interessadas o do Mlnistorio Publico; ni\o tem
iniciativa,
M11s, poclel'in Oilta attl'ibuição interventoi•a
exelusivnmonto pertencei' ao Poder Judiclnt•io nos casos to<los do art. U 1
Quót•
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Diz cllo na sua obra deuomina.da. - Amcrl·
can commomoealth, vol. 1°, (tê):

•Tito supremo court !tas steadly refused to
lnterllre in puro politicai questions,»
E nlnguem cont•stará o cnraeror osseneialmcnte politico de contendas relativas ao
cxorcicio simultaneo de dous governadores,
ou ''" dous congressos legislativos em um
mesmo estado, para citar um dos casos du
meu projecto.
Von Holst, escriptor allemilo, que accurada·
mente estudou as instituições dos Estados
Unidos Norte Americanos, cm suu obra tro.~
duzlda em inglez por Mason, png. 236, igualmente assegura que o Supremo Tribunal
Federal, occupando-se 110 questões log.-s,niio
se julga competente para questões «puramcn·
te politicas».
No caso tantas vezes jó. nqul citado, do
Estado de Rltode-lsland, onde dou-se duali·
dude de governo, um cidad[o, tendo sirlo preso
pelo commandante militar de um dos govor·
nos, intentou acção por pePdas e damnos,
fun~an•lo-so na illegalidado, na Inconstitucionalidade do neto da autoridade que o pren·
dera.
A decisão judiciaria IISSim provocada teria
de pronunciar-se sobro a illegitimldade dessa
auto•idado, c ~ questão, como sabe o Senado,
chegou até o Supremo Tribunal Fedet•ul, mas
o julgado fol que o caso nilo era da competcn·
cia do Poder Judlclario, pois a mataria,
quanto it dualidade de governo, ora purnmente politica, .i•i estava resolvilla pela auto·.
ri dado o. que isso cabia, e os tribunacs deviam
estar por essa dccisi\o.
Os cBSos indicados no meu projecto, que são
os de dualidade de governo, e lllegitimidade,
revestindo esse caracter. essa natureza. de
lllcto inteiramente politico, escapam, segundo
a doutrina e praxe americana, a intervenção
do Poder Judiciax•io.
Esta mesma doutrina ó a que vigora na
Suissa.
A lei organicn do Supremo Tribunal Fede·
rnl da Suissa, olescriminando as attribuições
de toda a natureza, que foram reservadas

estude n. natureza. intimo. do Pode1• o. o.;so tribunal, tem o cuidado de declo.ra.r

designadamente aquellas que não lhe pet•·
tencem.
Eis o que ~etermina esta lei a llilte respeito,
segundo o citado J. Dubs •Droit public de la
Conf. Suisse» part, 2" png, 131 (l&J:
" Soo\ ogunlemeut soumis U. la declsion
soit du consoil 1\idóJ•al, soit de l'assemblee !edéralo :
~ 8." Les recours concornants l'application
tios lois liidt\rales prüvus aux nrts. :!5, a~.
3·1, 3D, -10 ot ao ue · !IL constitucion Fedó·
olsii.o; mu.~:~, todns as vezes que as quostlics rale,
siio puramonto politicas o Trlbun!Ll abso- ~ 9." Los xoecom•s centre ln valitó des óle·
ctJons 'li< votations cu.ntonlllo".»
lutariionto t•ecusa o. auu. lntcl·vonçuu •

.Tudlchu·lo, quót• n natureza dos lhctos, que
podem motivar n intet·voução, a resposta
nilo pódo deixar de ser contrnt•la o esta in·
tolligencla ó corl'Ohorada pela ,iurispt•uclon·
ela dos palzos, om cujas Constituições se vel'lllca esta mosmiL c!ísposiçiio dn nossa.
Nos Esta< los Unidos da Amarica do Nort.o,
confot•mo nssovol'u. B1•yce, semp1•e, invario.velmento o Supramo 'l'J•ibunal, só Intervem
]>elos maios a quo já mo rei~J'i o nos CllllOS
cm que em aC(iio ou llemnnda se (tcdo sua <lo·
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O que ncabo do ltii' silo artigos da lei orgn. nttribuiçücs da ASRetnb!OO. Federal, ns se·
nica do TJ•Ibunol Federal Sulsso, que assim gulntes, no •rt. 85 §§ 7 0 8:
arredam da compotencia delle miLtOI·!ns que « Les nlfaires r! e la compétonce rios deux
ficam na alçada do outi·os poderes por sua consells sont notamment Jes suivnntes:
natureza propriamente politica ou do ordem
ndmlni~trntivn.
«§ 7. Ln gnrantie dos Constltutions ot du
Porcorrendo·se todo o texto da secçiio 3' do torritoire dos cantons, l'ln!ot•vention par
tit. I na nossa Constituição, o qual regula as suite de cetto garantia ...
funcçüos do Poder Judiciaria l•'ederal, nilo se «§ 8. r.es mesures pour faire respector
encontra, nem por inforencio ou dcducçíio, a la Constltution Fódérale et assurer ln ga·
competoncin rlnjustlça para assumptos pum· rantle des Cen~titutions cantonales.~
mente politicas; nilo !Ia a!Il nenhum artigo
• que, ainda mesmo por comprohons[o (by ;,,. Siio ~Lttrlbulções intervontoras que estiio
plication, conformo a thooria americana) preste rlndas no Poder Legislativo.
apoio 1i opinlilo do quo o Por ler Judiciario E Sr. presidente, foi um neto do sabedor!"
Federal conhece rln logltimidndo dos govm·· dos constituintes attribuir 110 Poder Legisla·
nos o assomblõas locaes.
tivo es~'s funcçcrcs, embora tenha a alguns
Interprete, fiscal e vingador da Constitui· porochlo (como nqui se tem at•gumentado)
çíio Federal, o Poder Judicinrio intervém nos que o dar a osso poder compotoncia para co·
Ilstndos, punindo os crimes politicos,julgnndo nhocor do tLSsumptosdostll nature~a. nos quaes
os recursos intentados das sentenças da jus- tanto podo intervir 11 paixíio politica, viria
liça estadual contr11rias i1 Constituição Fe· abrir Jogar ú solução final pelopnrtidarismo.
dernl e julgando os-recursos do ftabeas·corpus Mas, Sr. presirlente, o partidarismo niio ó in·
denegados pelos juizes o tribunacslocnes. ln· conclliavel com a boa politica ; e cumpre níio
torvençilo de caracter puramente politico, tomai-o sempre a má parte ; elle representa
essa niio lh'a. da do tórma ulguma a Consti· principias, aspirnções nnclonaes consubstnn·
tuiçiio do 24 de fevereiro de 1801.
cindas em grupos de cidartiios, quo se intorDo qne tenho exposto resulta que o Poder cssam pela realisaçüo de certas idrlas, tem
Judiciaria, no nosso, como nos Estados que direito de pronunciar-se no parlamento,
teem seu governo poJa mesma fórma, por 0 s L
maia amplas que s•.iam suas attribuíçücs, niio
"· EITE E OiTICICA.- E' o que nós nao
tem lnterforencin quando se trata de questões temos, por ora.
, que assumem o carao.ter p.uramento poli.tico. O Stt. JoÃo BArtnALno - Madison, em uma
~•t)- (Apoiados.)
das boas paginas do Fddc••alist csct•eveo o seAgora tratarei da interferoncia do Poder guinto (18) :
Legislativo.
cQuam~o a justiça ó duvidosa, que melhores
N~ expt~ssilo-Govorno Federal-do nrt. fi' n~ht;r,. so p.ldem dcsojar entt•e dua.• facções
ovidcntemento estó. comprebendida (o seria violantt~•. cujos debates dr>'lJCdaçnm M en·
escusado fazer disso objecto de demostração) trnnhas do Estado, do que os representantes
a lntervonciio •lesse poder, embora não Isolada, dos Estados da União, que nilo participam· da
nem privativa, mas t.lo Poder Legislativo. por animosidade local !
si o em suas relações com os outros poderes.
.
E' attrlbuiçilo do Legislativo, diz o nrt. 3·1 ·~~Uos a impnt•cialidado do juizos se une 11
§ 33 da constltuiçíio, «decretar a.• lei• no· nJTeiÇao de amigos. FeTizes todos os govot·nos
cessll!'ias ao oxercicio dos poderes que parte>~· si sempre pudessem npplicat' nsto remedia ~
cc>n d Uni/la. (isto ó, dos quo ftcaram cabendo seus m"Jcs, o· feliz o genero humano, st
a esta na partilha que entre podares fede· sompt•e se pudesse fazct• uso de meio tão of·
rnes e cstaduaes fez-se pola Constituição· e ftcaz.~
constam de sou titulo ))reliminnr) e entre Sr. presidente, a Censtituiçilo
Confoelles ficou pertencendo a Uniiio o de intervir deraçiio Allemíi tom muito natnmimentc al·
.,.... nos caso,g elo art. o·•.
guns pontos de contacto com as constítuíçõcs
Demais, o nrt. 35 § l• attribuo lambem no dos Estados propriamente fcdm•acs.
Poder Legisl!Ltivo a obrigaçilo do prouidm· De maneira qne nesta pommbulnçiio quo
· ciar so/.11'0 as noccssidad1:$ da caracter (cdcrat. temos JCito pela.· Jcgislnção estrangeira, pu.~
Ora, os fuctos que po!lem motivar a intor· Blindo a esse terreno Jlmitropbe do E.•tado
vencão, interessam á ordem federal. Niío !Ia Fedot•al,cntt•,,ndo pelo dominio das conledem·
nada mnls claro, nüo !ta competenc!a mais ções, vamos ninda nhi nchnt' subsidio muito
bem definida.
aprccinvel á mnteria da intm·vcnçilo; ahi vo·
Recorrendo· ainda ó legislação comparada, mos vrit•, com o exemplo allemiio, dnr·se essa
que tão util subsidio presta nesta questiio, nttribulçiio cm certos casos no Podet• Legisla•
como em outras, invocarei do novo n Constl· tivo.
tuição Federal Suissa o !ti encontro entre as · A Con(cdCl~o Allemil, no. sun Costitulçíio
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do 16 do abrll do 1871 consagi'n esta disposi- pódo perigai•, ou sor posto do parto (a ponto
ção (IB) :
do pedir a acçíio do Congresso oro sou llLVor)
«Art. 76. Os conntctos constitucionnes que por um dos varias modos seguintes:
surgem nos estndos da confdderução, na con· « l." Peta acçií.o hostil do algum poder essWuição dos quaes não cst~ estabelecida uu- tranho, que tome posso militar do terrltorio
tarldudo para n solução desses conflictos, são do um estudo, e estabeleça olgum governo,
a pedido do uma das pa1•tcs, regulados polo som ser estabelecido pelo proprio povo. Um
eonscl~o federal o sl isso não tló. resultado, tal governo nilo seria republicano, fJ.U!Liquor
resolve-se o caso po1· uma lei do ImpCI·io.»
quo fosse a sua fórma, porque não exprimi·
Temos aqui mais um exemplo de conflictos I'i<L u vontade do povo governado, poróm a
desta. nnturo1.11 serem I'esolvidos por loi.
do poder estranho, que o estabeleceu.
Tambem ahi achou-se quo a melhor manei· (( 2. 11 PelrL a.cçii.o rovoluciono.rio. do proprio
povo, Insurgindo-se violenlllmente contra as
ra quo ha pura perimil-os ó confiai-os á
cisão dos representantes de todo.s ns oplmuo:; uutoridndos constitui das, o ponuo tio parte o
do paiz, ti entregai-os a esses juizos alheios governo, substituindo-o pD!' outro, ou ten·
ás nnimosido.dcs locncs o que reuncm 1í. im- tando Ji•zel-o. Neste caso, os Estados Unidos
parcialidade a affciçiio do amigos, nu phrase sorium ch<Lmatlos a agir, fosso qual fosse a
ilo publicista americano.
forma de governo, que so pmtendesse. TenNa constituição do Mcxico, este assumpto do-se estabelecido as condiçtics necessarias
foi J•egutudo dopois do uma I'cfoi'ma. Ló. on· para mudanças na Constituição sob tórmns
entonilo-so que us questües desta natureza regulares e paciftcns, sem rccursb ÍL revolu·
devem ser da attribuição do Senado. Niio se çiio, não so conside1•a tolerava! om tempo
quiz fazer o Poder Executivo o arbitro o su- algum a revolução pala força.
· ·
premo regulador. V~ja-so o art. 72, B- ns.
«A theoi•io tle que o povo pódo ó. vontndo
V e VI da constituição do Mexico:
mudar as suus instituiçües,eató. pm• emquanto
subordinada
à sua Constitui•;ão, a qual pode
«D. O Senado tem o Poder exclusivo de:
ser mudada por certo modo especial, mas por
«V. Declarar que ba cessação de poderes illação acceito. não o pódc sor poi' outro modo
const.ltucionaes, Legislativo e Executivo de diverso.
um Estado o que é caso do ser nomoatlo um «Quando se atten\11 contra astinstituiçües,
governador provisorio que convoque os clci· procurando mudai-us por qualquer dos modos
tores conformo as leis constitucionaes desse aeim<L especificados, ó dever do governo feEstado.
deral interpor-se, c proteger o povo do EstaA. nomeaçiio de govcJ•nador provisorio será tio, defendendo o governo existente polo omfeita pelo Poder Executivo fodeJ•al com prcs;:o do. forf,m. militar, om .toda a extensão,
approvação do Senado o, na auseneia do Sena· se tor preciso, tio poder Nac10noi.
do, da. commissão permanente. Esso governa~ <3·', observando strictamente ns formnspro·
dOI' nii.o podcrâ ser eleito governador consti- scriptas pela Constltui~ão do Estado, pti!'O
tucional nas eleições que so fi?.orem pai' força revel·u ou emendal·a, seria passive! ao povo
do dect•eto de convoCILçiio por ello expedido. desse Estado effeetuar taes mudanças, assim
VI. Resolver os conflitos politicas quór como privai-a de seu carnctor republicano.
so,iam entro os poderes de um Estado quando «Podaria por tal modo .cslabeiecor uma
um dellcs tenha recorrido ao Sanado, quór, mono.rchio., ou I'estringir o null'rn.gio do tal
em consequencia doJscs contlictos, hnja pei'- maneira quo jlrivassc intel!•amcnte a reprotubaçiio do oJ•dom constitucional pai' via das senlll"iio do seu carnctm• popular, o deste
o.rmas.
moda 'estnbelccesso umn nristocracio. ; o seria
Neste cnso, o Senado profoJ•iriL sua decisão então o tlcver do CongJ·osso intervir.
conformando-se com a Constituição Federal da «M!LS era preciso examinar primeiro ai as
ltepuhl!ca o a do Est•rlo. A lo! regulará. o mudanças foitus eram tiio ratllcnos em suo
exorclcio tlesbL attrihuição o da do n. an- nntureza, que tornassem o governo não
terior .:o
ropubl!cano ; e uma decisão negativa profe·
Sr. presidente, o grande mestre nesta ma- rida pelo Congresso se1•ia final c concludente
torla, o qual condensou tão bo~ts doutrinas centro. a. intervouQiio.
no seu ~ubstancioso livro «Principias :.:ornes «E' sempre poss!vet que o Congresso possa
da lei Constitucional dos !Mudos Unido», nrrD"tLI'-SO UlUlltLtH,~a~ JIU g'OVCJ'IIO dO UIU OS•
TIIOUULZ Cooloy, tem um capitulo, 110 qual tadopot• sol' ollo incerto, qunndo rentmonto
niio pusso J'urtt11'·mo a lêr nlgnus t.l'echos ao uiío tj, o pnru. h•ltnBtOI'IUL'I't o~ subverter ins.ti·
Sa1mdo, pm•quo cscl:n·ccem Uo tu! modo a tuições, com us qutLe.s ello nnu tem o dircato
questão, que nos poupam mais rolloxües a cs· tio SO OCCUplLl'.
'
\o respeito. (lê):
«isto quer d~er, que qualquer patim•, em·
.(( J"Urulançn da f/Ot'CI'no.-Umo. vez ostabole· boro necossarlo e embora bom estabolcctuo,
cldo om um catado um governo ropubl!cono, pôde commette1• a~usos ; mas om cada estado
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deve haver algum ti•ibunnl pnrn. resolvei'
todas as controversins prov,.vol' ; poróm,
corno o Congresso cst1í constituldo juiz finnl
neste caso, niio pódo haver appollo da sua
dealsito soniio pll.!'R a ro.:;istonci~~o nrmn.1ln..
«Rcconsl1'HCçt1o-Toda n vez que o governo
de um estado tiver sido deposto por meio de
rebolliüo, ou por meio do outra for<;a, tornar·
sc-ha nocessario !Í autoridade existente in!Jln·
ttu• os meios do restnural-o.
cA AUtoJ•idndh mais proprin yara esto 11m
4 paJ•ece sm• a. loglstatnra dn Uuiuo.

verdade, torna-se uma lmmonsa acquisiçiio
do vigor o força 11ddlcionnl para auxilio do
governo de qualquer Estndo no cneo de rabel·
litio interna, ou in:iurreiçüo contra. n. autori·
dado legal ; omquanto, por outro lado, pela
ncccssitlado do pedido do auxilio, d~sappnreco
todo o pretexto pnra a intcrvenÇlio no.< nc·
gocios do Estado sob cõr do protogcl-o contra
a violcnciu iJlcgnl. »
O que oxpüe assim o puU!icista americano
ó o que eu queria no meu projecto; e desdo
fJU6 nos crLsus /lgurtulos o Estado rcsolvc~so

do Esttulo, por neto ospontnnco, orgnniso.:;so
um governo isento do quniquoi' objecção para
si, ol!o poderia ser reconhecido, c o Estado
ndmittido 1\ I'CPI'esoutaçiio na conslaucin
,Jollc.
.

leccria1 o poder federal niio torilt mais rtno
mtorv1r, salvo para fazei' ofl'octiva pela
J'urç:t, aendo ncccss:n•üt, cst:t docisi1o.
O Sit. l.EITE" On·rcic.,-Scri<~ mais convo·
nicnlo adoptai' 11 Constituir;iio o recurso P"''"
o TI·ibunul Federal.
O Sn. ,Jo:to BAaO.\.LifD-Dessn. oxcursilo
pelo o.strnngelro, St•. pt•osidonte, voltomos
ngom Jlara. a. cn.<ID-, onde vt~mos achar a boa.
doutrina no parecer rle que aqni li hontem
uns trechos e ó opportuno !êr outros hoje.
l!u tinha protestado que a expressão Go·
val'tloFedcral, comprehendo no art. G." da.
Constituiçiio. o governo da naçiio com os
sous apparolhos, constituido com os tres poderes em que os til dividido.
Venho aciHll' esta dou trino multo bom explica,la no parecer n. 3·1 do 1893, quo, re!ot•indo-se a um projecto do intervençüo no
Rio Grande do Sul, e quo naqnelle tempo
tora apresentado ao Scna1\0 pelo nosso illustt•e e maliogrado co\lega o Sr. Theoiloretc
Souto,-depo\3 de expor n summa do pro·
jocto, diz (lu) :
•A commisBiio, reiondo o capitulo 3" da Con·
stituiçiio da Republica, que tom por titulo

«Como no caso do tcrritot•ias, so o ·povo om tnl ou tn.l soutitlo, sun. doJisii.o prcvn.-

«Mas, paro. prevenir confusão, seria. prutlonto, slniio absolutamente cssoncinl, tornai-o
habilitado por qualquer neto.
«Reclamaçtjc,~

cm con{licln 1'Clativamcn!c ao

gnvarno-Quando si levanta uma controversia

n respeito do facto do se tor cstllbolocido como
Constituição do um Estndo um instrumento
Jiartlcuiat•, e lm reclamantes a f11 vor o em
opposiçiio a ella, ou quando os roportiçües
uxccutivas ou legislativas 1lo um IMndo silo
objecto de contonda, suppüc-sc sempre que ila
nesse mesmo Estlldo autoridade propi'HL, legitima o elfectiva pura decidi!• a disputa.
•N1io ó negocio quo dó direito li autOI•Jdndo
~-.. fccloral para intei•vir cm tnes casos, a monos
que seja regulormentc convidada para conceder protocçüo contra. a violcncin.
•Taes contendas devem ser decididas pelos
Trlbunncs do Estado, quando o "'"o ó tal
que ndmitta isso, ou pelo a,.mara estadual,
ou mesmo pela acquiescencia do povo em
virtude rio reclamação do uma das partes;
e o Governo Federal deve acccitnr a decisiio
como finnl.
«As autoridades fedoraes nilo podem intervir nas questões de rcgulai•idado, que respei·
tnm a economia do Estado, ou nns questões
1laqnillo quo ó pi•oprio c utlinento aos nego·
cios do Estado.
(,(Comtudo. 1io caso ele .'iCI' contestado um
.?OWJrno elo Estado, póde torna.NlO nocesso.rio
:-, as repartições politicas do uove,•uo dos E~ ..
twlos Unidos,· no cump1•imonto do seus pro·
pl'ios dovorcs, reconhecei• um dos dous govm•nos como legitimo ; e quando isto tom
logo.r o roconhecimonto obrlgo.r·il. o governo
dos ll>tndos Unidos om toda; as suas depcn·
doncias o lambem ao povo.
« Invasrto t1 iHsurrciçt7o - Incumbe tnmbom
nos Est,ulos Unido; llrrotegcr cada Estado
contrn. a invasão, o a pcdiilo da. legislatura
o;tndual, ou do oxccuti ~o quando o. Camo.t'tl.
não pódo ser con~ocu.Ua, contra 11 violoncia
liomcstloa, Eote artigo, como se tom dito com

- Das illtrlb!dçlics elo l"orler EJJccutJJJo, JuTo tnlconlra em ucnltum rios )JttragtapliOs do
at·t. 48 (todo c!lo comprohcnsivo das reJ~ri
das attribuiçücs) clausula alguma peta qual
se (acutta ao Poder Erccutico JlCrmi8sao para
qual iutcr1Jir ,ws Estado.'i,direc'ttt ou indlrcctamcntc,pol' si ou delegado sou.snlvo nas hypo·

thcses previstas no§ 15,o qual ó concebido nos
segulntca termos : «Declamr por si ou por
seus agentes rcsponsaveis o cst11dO do sitio
cm qualquer ponto do teri'itorio nacional,
nos casos de ngg1•ossüo ostl'a.ngcira ou gr:wo
com moção intastinn» (m•t. ü'\ n. 3, art. 3·:1,
n. 21, o art. 80 da Constitulçiio).
«Jú. se vô pois, quo mltJ't: as attribuiçücs
corwUucionacs rlo PndaJ' Executivo

tl dfJ JIOrlor int(!l'l.lil' 11os E.~tado ..;

existe
sintio nos

11110

casos cspecines o para o 11m e pola fórma dotormínndos uo § J!J elo cn·t. db', isto 6 paru
exci'CtJr o pcultw matei~/ em eti.SUS urgontos O,
ü1so mosmo sfilllontc }W auscncia do cougrosso
NliClOI!lll.~

'
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E depois do ndduzlr que esse projecto pro- Intervenção nos Estados, salvo nos casos os-

tende entrnnlml'

disp,o~noõe~t

o prlncipio~J rc- pocitlca.rlos nos

seu~

ns. 1, 3 e 4 o pa.ra. os

pugnantes 6. nossa J~rma de governo, o pn- !lns nallos dotol'l)linados.
l'eccr transcr.,vc o art. 6" cln Constituição •Facilmente se comprohendc que sondo a
Federal o o com monta da seguinte fórma (ta;: Nação Brnzlloira uma Republica Federativa
•Do espirita e cios termos d~sto artigo rc- const!tuidn pela un!iio porpot une !nd!s,oluve!
saltam varina questões que convem elucidar. das nntigns prov!nc!ns erigidas cm Estados
•Usando dostn !ocuçiio- o Governo Federal nu tonemos c I!Jdependentes com as limitações,
-que quiz exprimir o Jeglslado1• consti· estntuidns no nosso estatuto 1\mdnmcntal,
tuinte!
nilo podia estar na intençüo do lo{!islndor
44. que entidade quiz directamente nllu- const!tu!nto conceder a um só dos podoros (o
dlr 1
principalmente no Executivo) a faculdade de
«Ao Poder Executivo da Un!iio exercido mtcrvir nos J!1s!ndos, dando-lho c~mpetencia
pelo Presi<lcnto d~ Republica, como cbcte p~ra disccrmr por si só qunl a furma ~epu·
electivo ela Nnciio 1
bhcnna do sou Governo c qnnl a legltimldadc
•Ccrtnmontc, nfio; miLS sim no conjuncto dos ~odcros locaes nell~s existente.<.
dos poderes que constitollm- o Govorno Pe- «SL ao Poder Executivo se concedesse essa
tlcrat da União Brnzileira aos qunes embora Jll.cuidndo, minada pela base ficaria n fcclcrn·
independentes e scbernn~s na esphern deli· çilo dos Estados e a Uniiio Brazilelra vac!mitada das suas t'tlncções, traçou 1·aio.s que Jante ~o sou nlicerco,fuc!lmente se. osboroaria
não podem ser transpostas sem romper-se 0 ao Jll'lmelr~ golpe qne sobre ella vibrasse o
cqullfbt•io de todo o nosso mecanismo !nsti- mandataria mtiel que acaso subisse no poder.
tuclonal.
«Em tnes condições niio ter!nmos um Pro·
<~A' commissiio parece clara a Intenção do sidente da ll.epubl!cn, mas um verdadeiro
Jeglslndor constituinte e nada obscura n lo- dictndor e a força ccntrll'tlga do poder niio
cuçiio por ellc empregada; mas quando fosse contrab~lan~oda yeln força ocntrlpcta, daria
ella dubla, quando nilo fosse esta a compro· Jogar ó. msta!lnçuo de um cesarismo avassal·
!Jensilo exacta do csp!r!to do nrt. 6" da Cen- lador c incontrnstavel ••••••••• , •••••.•••••
stituicão, e quando esta nü.o fosse a. melhor · •· ·. • •... • · · · • · •·. · •·. •• .... ·" • • · • · · ·. :a.
dcllnlçilo dos tormos em que está redigido, n O parecer entra depois em consirlerações
boa hermenoutica nos nconselhal'la a procu- quanto 1\ nm•malidade tio governo do Rio
rar na Constituição dos Estados Unidos da Grande do Sul, sobre a Jegitimidnde dos po·
Amer!cn a d!sposiçilo simllar c referente ás dores ahi existentes e concluo desta lilram
mesmas prescripções constituc!onnes do art.O". (lá) :
«Eis O que diz a Constituiçilo Americana «Si ha necessidade (e a commissilo Dilo CO·
na sua secção IV :
g!ta agora desta questiio) de regulal'-Se o
«Os Estados Unidos garantirão a cada Esta· Jl!odO pelo qual deve ter cxeouc~o o que está
do nesta Unlilo uma fórmn de governo repu- d1sp.osto no art. O• da Con~l~ulçllo, esta ne~
bllcnno e p1•otegerito a. cada um delles contra. cosstdndc só podoró. se}' satJsle!ta po•· uma lo•
a invasiio c a pedido da Jcg!slatmon ou do do caract~>· gorai e nu.o por meio de rosoluexecuttvo (quando a legislatura nilo possa çiles ~pnrcJncs conccrnentés o. este ou llquclle
ser convocada) contro. violoncia. domestica. eatndo.
.
.
_
•Rcforindo·se a esta •lisposlçilo, diz um dos Assim pensando, JUlga a eommlssno o
commcntndores da Constituição Americana: este é o sou parecer:
«Este ó o unico caso cm 9ue 0 •overno Que o projecto aprcsentll!io pelo Sr. Sepalo sou ,orno col/ecli-co se obriga ao ~umpr!- na<lor Theodoreto Souto nao devo SOl' adomonto de um dever.
ptado.
«Neste caso a obrigação ó dos E.<tatlos Uni- Sala das comm!ssões, 24 de maio de 1893,
dos para. com os Eatados.»
-Q. Bocay,.<Va, relator. -Aristides Lobo.
cCom ligeira d!troronça nos teJ•mos, esta ó (Do aooordo, mas com umP pondcraçílo a
a mesma disposição conti•la no art. 0" da Jllzcr )
nossa Const!tu!çüo, c ombora sejam estes di· E, ~ortanto, S1•, presidente, escudando-me
vorsos, ó a mesma a !dóa contida nellc, e ó o ainda cm tüo autor!sado parecer, l'Obusteço·
mesmo o espirlto que anima as palavras em· me na. opiniilo de que; segundo tenho cumpregadas.
prldamente demonstrado por todo.o gencro
•O Governo Fc<lernl no Bra~il. como nos de argumentos, a J)lncção d~ intertbroncla do
EstadO$ Unido• da Amel'ioo, compõe-se do tres poder Jlldernl nos negoc!os Joooes compete no
poderea:- O Legislnti vo, o Executivo c o Ju- Governo Federal em seu col~ uucto, t'tlncclo·
dic1al'io. )'o!, por~nto~ a ossos poderes r.!'· nando cada ulll'dos podet•os segundo aclrcum·
umdos que a Constitulçao hnpoz a restr!ccao stancia. e a· natureza do nc!(oolo sobre os
contida no rcfet•!do art. 0', proh!blndo·lhea a qUilOS tiverem de intervir.
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E com o quo no dcsanvolvlmonto dostn id!a clsilo dofinltlvu. A cúrto suprema tem rotonlio exposto o tomado cm consltloraçiio, solvhlo ost11 questiio, ostaboiacando que o
respondo nos que tcom entendido que 6 pro- CongroS'o devo doc!rlir o caso, o os tribunaes
ciso doferil• esta nttribuiç•io intorventorll no o o Presidente da Republica devem estar por
Supremo Tribunal l'cdornl como uma ospoclo essa decisüo como tina!; como niio 6 um&
tio ru•bitro para. conhccot• o t•cguln.t• pot• queslil1o le!Jal, mas pzwamenta po/ilica, isto
sentença a situnçilo politica dos Estudos, niio pudo ser recuando ...
conflictos do ordem politica antro sous «0 Congresso pódo ao aclmr om situação
poderes, etc.
.
do pçdor o muita vez do dever declrlir qual
Este appello n tribunaes, esto recurso ó n legitima do dtms constituições e qual ó
oxtraordinario, este alvitro anomalo, de dar o legitimo dos dons governos que tonbn um
fun~üo especial' á justicn sobro casos mora- estado. Embora se admitta em principio que
monto politicas rovola, permlttnm-mo dizer, o Estado mesmo resolva sua quesll1o, todouma falta do boa orientação un materia, o ó via o governo federal pódo ser obrigado a
o esquecimento do que a Constitulçiio 6 um pronuRcinr·so por um ou por outro ( go•ystcmn orgnnlco pura regular todos os caso.< verno ou assembl6a local). E neste caso sua
que uo govorno surgirem o dentro delln, com decisiio 6 absolutnmento final.
certo?.a, e sem necessidade de enxertos, oncon- «A lntorprotaçiio aecelta da palavra « retraremos todas"" medidas necessnrias á bon publicano» confere no Congresso determinar
govorMção e o remodlo appllcavel c salutar niio só &i n fórmn do govot•no dos Estados é
cm quaosquor olrcumstanclaos.
a republicana, mas ainda si os Estados na
Foi em virtude de uma desorientaçiio dessa realidade siio republicas. De mais o exerclclo
nalut'O?.n e do esquecimento dos prlnclplos que desse direito póde em certas circumstanclas
Saint Just, o celebre convenciOnal, eahlu-se tornar-se um dever• imperioso.»
um dia com o seguinte projecto que se lô na o Su. LEOPO!.Do Dll BuLuõEs-Isto ó umo.
introducçiío da «Historia do governo parla· sentença 1
montar» por ouvergler do Haurnnno (W):
c Art. 1." As municipalidades eloget•iio, do O Stt. JoÃo BAnDALno-E' um trocbo rlo
dous em úous annos, na occnsl[o da renova- Von Holst- Constitucional Law, pog. 236,
ção dns Jegislaturas, seis velhos nota veis pelas traducçilo do Mason.
suas vil•tudes aos quaes incumbil•ú. opllZiguar E' uma obra muito criteriosa do autor
as sedições.
allemiTo que merece o ser traduzida nos Est&·
«Art. 2.' Estes velhos so. ornorilo de umn dos Unidos.
bandoiJ•a tricolor o de um ponnncho branco e, Está oscripta, si assim se p6do di?.er, em
quando assim apparecerom, o povo guardarú. espir•ito nllemiTo, com superior ospirito r!e obslloncio o prenderá os que continuaram om tu· servoçüo, som onthusiasmos, sem ex•gara, c
multo. O povo toma por nrbitros os velhos. com fldolidado.
«Art. 3." SI a pertm•uoçiio contintia, os ve- Sr. presidenta. cncet•rando esta parto das
lhos annunciam o luto da lei. Os que insul· considerações qui> mo propunha a fazer, e
tom um velho süo reputados máos o perdem npc1ar rle .iU. ler me estendido tanto, niio
a qualidade de cidadão .•• •
nos;.> rlolxur do tomar em consideração o proEste singular projecto eu o lembro sim· Jecto qno foi votado em 2" r!isoussilo.
plesmonto para mostrar otó onde po<lem che- Peço licença oos nobres sanadores seus
gar os ospirltos que so desvairam, abando- autores para fazer algumas reficxüos multo
donan<lo os princlplos, uniccs que podem ligeiras, muito curtas.
encaminhar ii boa soluçiio, á soluçilo natural O art. 1" no seu§ I' estntuo o seguloto(IB):
o razoavol rln quesll1o.
« Al't. 1.' A intervencão •lo que tmtn o
Sr. presidente, como' resumo destas con- art. 6" dn ConstltuiQiío Ferlornl Jb.r-se-ha
sldemçõos, pedlrolliconça ao Senndo para ler etrectiva nos tormoo desta loi.
um trecho de um oscrltor• que citei hn pouco, ~ 1." Nos casos dos ns. I, 3 o 4 do referido
Von Holst, npezar do já estar nbu<nndo de n1•t. O•, o Poder Executivo podortl Intervir
mais dostns leituras (nao apoiados); mos, pnrn os fins nellos indicados.•
tenho necoS<Idndo de fazei-as pnrn p1•oum•nr Esta expressiio - pode>•ol - nilo virá cerapolo e autorldado 1\s minhns palavras, que cear om cortas occasiões, n acçiio do Poder
não a tcem. (Nao apoiados.)
Executivo ? Em dndas circumstancias n~o
··O Su. LEOPOLDO lll~ DULilows- v ' Ex. ·a sot•in
devori• ello desenvolver a lntervençiio I Núo
melhor dizer- davara intervi>• I
tem de sohl\jo.
os fnctospodem impôr a necossldndo do lnO Sn.. JoÃo llA.ll.DALHO-( LG) :
terferencla som demora, immedlnta, obriga• Só uma I!Uestão pódo ltnvor (trntn-so de toria o prompta.
snbor si o governo do um estado ó republl- Quando a fntor•vençiio fôr nocossoria para
cano) 0 a qual dos poderes pertence n do- cumprimento do sentenças ou lois fcdorocs,
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DO
tambom este -po<lord-do §I' niío ó suffi·
cionto.
Dada a sontonoa federal quo obrigue ao
Estado o verificado que ollo obstina-se contt•a
olln, não ó indocllmwel o forçada 11 intot•von·
çiio do executivo, desde que a acr;iio dojudl·
ciario precisa do seu apoio i
o Sn. LEoror.no n•~ Bur.lluEs - nove suppor quo o Governo cumpre n. sua missão.
0 Sit. JOÃO BARDALIIO-Acllo quo SO podam
dnr certos cl!•cumstnncins, om quo o Poder
Executivo tenha necessidade do tet• n. iniciativa da lntervonçiio. na ausoncin do Congresso; no cnso de invnsii.o, do§ 1 do nrt. 0°,
o.Podcr F..xccutivo dcvcrt! logo intervil•; no
cu.so do § 3• tombem, dosrle quo tiver a requisição do governo estadoal; no caso do§ 4',
des1lo quo for mister promptamcnto fiiZOr executor ns sentenças o as lois fedoraes.
0 Sit, Go;>.;ÇALVES CHAVES-Isto fica a juizo
dello.
O SR. JoÃo BAitnALrro-Logo convinha antes dizer-devere!.
Ainda o § 2' estabelece o seguinte (lo):
« § 2. 11 No caso do n. 2 compete prlvativamentc ao Corr.grasso determlno.r lL intervenção
regulando os termcs dolln ; quando, porém,
for urgente reprimir a separar-ao do um ou
mais .l!:stados, o Podet• Executivo intervirá,
na ausencia do CongrolSO.~
O Poder Executivo intc•·•ir<l, diz a segunda
parto do parngrapho que ncabo do llir.
Porque razão nüo se diz a mesma cousa
no§ l."doart. 1"~
0 Sit, LEOPOI.DO DE BULIIÜES-Abi ba uma
hypothose perigosa.
O Sn ..JoÃo BARDALno- Para. roprimit• a
soparlll)[o de um ou maia Estados, diz o
mesmo paragrapho, o Poder Executivo intervirá. na ausencia do Conyrcsso.
Mns a necessidade de reprimir a separu.çiio
de um Estado pódo apparecer, mesmo nüo se
dando a nusencia do Congresso. E assim,
dada no Pode~ Executivo a tilculdade de intervir por motivo do sepamçiio, desde que
eUe tenha disso necOSSidado, attondendo a
urgencia., a presençiL do Cong-resso niio
devorá atar-lhe ns müos; elle deve pr•ovidon·
ciar, mandar t1-opas ao Estauo e 11 bem da
Unlílo fazer tudo o que, om t11m grave
conjunctura. não possa ser adiado som perigo pllrn e!la.
O SR. GONÇALVES Cu,\VES - Nosso caso,
eile póile intervir perfeitamente.
O SR. JoÃo BAR!lAI.I!O- Aqui diz·•0->111
ausonei11 do Congrosso-mas pódo dar-se o caso
do Congresso estar funcclonaudo e o Executl vo
nílo·possa quednr-se,som grave damno.
11

0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÜES-Ahi OCon·
gJ'esso constltuir-se·ha. cm scssi!o permanente,
V. ll<. sabo quo isto ó n mesmo. cousa quo o
ostlldo do sitio.
OSn ••To.io BARDALrro-Noste mesmo para·
grnpho, Sr. presidente, a exprcssão-compatc
privctti,;amonle ao Oongrc.'iso-mol'oco reparo.
Mas, sel'Ja. ao Congresso ou no Poder• Legislativo que os nobres autores do projecto se
queriam rofer!r• ~ Nüo se podcri• suppôr, dis·
pondo-se por este modo, hou ve o ponsamon to
do olimlnat• a sancção,de excluir Inteiramente
o Poder Executivo~
O Sn. Lmoror.no DE Bm.uõgs-Exactamonto,
porque tmta-so do uma resoluçiio.
O Sn. JoXo BARllALiio-0 pensamento da
commlssilo foi tirar 11 aanccílo do Poder Ex·
ocutivo 11\las, nesse caso me parece, que a
snncçlio seria mais uma garantia. , .
O art. 2•, Sr. presldonto, contém uma dis·
posição, quo mo parece da maxima gmv!dade
e extremo perigo e uma dispos!çiio, que mo
parece escusada.
O art. 2', § !•,declara que fica o Poder Executivo autorisado a mobtl!sar a guarda nacional em todo ou cm parte.
Parece-me que hn uma exageraçiio de cau·
tela. nesta disposiçüo-mobilisa>' toda a guarda
nacionat da. Uniao.

0 SR. SEVERINO VIEIRA-IStO Ó no CBSO do
invasão.
0 Sll.. JOÃO BARDALIIO-Mas,a minha obs~r·
vação não versa simplesmente sobro a quantidade do forÇJ' loco.l, municipal, guarda
nacional, que se queira mobillsar, ó so!Jre o
pr•oprio facto da nutorisnçiio nos •eus ell'oitos
o resultados praticas. V. Ex. sabe, Sr. presidente, o que vao nisso com rolaçilo 11 lavou·
m, ao commercio o ti industria, a toda a vida
activa da Noção. O que~ a moblllsaçüo 1
Pergunte-se no opernrio, no artista, ao lavra·
dor, ao commorclanto, arrancados do lagar
onde vivem, onde pelo trabalho concorrem
para o bom publico o siio inopinadamente arrastados para longo, som tempo o muitos, a
maiot• p111•te, som meios do providenciar
quanto ao lar que abandonam, quanto 11
seus interesses o nogoclos quo sacrificam.
Mob!llsar a guarda cldadil ó produzir o
malar dos vexames, ó noccssarltunente caus11r
grnvissimos pr(\julzos a todas as classes da
sociedade; emboi'll s(\jn. Isto em nome do intorosso da mais alta monto o reclamado por
perigo gl'llvissimo, só devo ser autorlsado,
doanto de uma c11usa, cuja prossiio seja tn.mnnha, que exija o omprogo desses moias ex·
tremas.
Mas tudo Isto fiQIL sendo uma livro facul·
dado do Poder Executivo, do poder IJUO mala
Jb.oilmonto nbu!a, do poder cujoa·~busos são
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a preocupação do• publ!clst•s o das constitui·
ções.
Parece·me, sr. presidente, que muito
avisado o sabiamente a Constltulçiio <loclnrou quo isto soria dn compotoncia prl·
votivn do Congresso, Quando l\lr occnsliio,
o Poder Executivo, que tem iJ. miio o exercito
e a nrmndn, si precis11r de mais tropa,
peçn-a ao Congresso e sondo ontiio necossario
a nutorisaçiio, niio lho seri• negada pelos ro·
presentantes do naç1io, o quo ovitnl'll mobilisaçiio lbita fóra dns cond1~ões regulares o
om ch·eumstanclas imperiosas; só:ncnte em
momentos supramos haja esso voxo.mf!, esse
incomparavel incommodo o damno paru os
nrtistlis, para os ope111rios, para os bomcns
lnborlosos, que tanto servem à patria nas
fabri011s, que lriio 11011r desamparadas, nas
olHcinas quo tlcnr;io desertas, no commercio
quo ficnró. quasi ao abandono o quiçi>em mui·
tos Jogares inteiramente parnlysado!
Tamanho foi o cscrupulo da Constituiçiio
nesta mataria que, tendo dito que só o Poder
Legislativo teró. competencla para autorisar
n. mobilação da guarda nacional, «nos cnsos
em que a Constituiçiio o admltte, » nilo far.
entretanto menção de caso algum. Tamanha
foi a prcoccupaçiio, que plrece que não se
atreveu a indicar os casos*
E como ó que tomamos os ta attribuiçúo e
vamos entrognl·n ao Poder Executivo que,
por suas tendenclns natu111es ao abuso, póde
serviNe deste acto como arma do persegui·
çiio àquelles que niio forem adeptos do governo ; que pode fazer disto mechantsmo do
ordem partidarla e politica ! Desse modo to·
da essa providencia o zelo da Constituição não
se poderiio converter mais em pressão o in·
supportavel onus para o cldadiio, do que em
garantia publica ?
A disposição do n. 2 dessa artigo antorisn
a abertura de creditas oxtraordinnrlos para
. occor1•er ás despellas do intel•veução.
Os nobres Senadores que subscreveram
este projecto siio quasi todos membros da
Commissilo de Finanças, e nilo Jorom escolhi·
dos para esta Commissilo sinão porque tem
muita competoncia e autoridade na mataria;
quem o diz nilo sou eu só, süo os votos do Senado quo os elegeu para esta Commissilo o
s~o os seus pareceres, seus os trabalhos,
sons serviços.SS. Jlxs. não deviam, portanto,
esquocor que na lei n. 580, do 9 de setembro
do 1850, ln• o art. 4', § 2', que determina
que quando o corpo legislativo nilo cstlvol'
reunido e houve!' necessidado urgente do cor·
tos dcspozas « podot•á o Governo abrir credi·
tos oxtraordinal'los pnm occorrm• a set•viços
urgentes o oxtraordlniLrios niio comprohon·
didos CID lei de orçamento pai• não poderem
ser previstos pot• olla.»
Sonu~o

v. V
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dilo apartes.
O SR.. Jo:\o BAn!IALIIO - Parece que esta
rlispo;içíio de lei abrange o cnso do projecto.
Niio hnvin, portanto, nccossidado de se esta·
bolecer uma nova,quando já existe cm termos
tacs quo pódo ser multo utilmente applicada.
U~r Sn. SENADO!t di• um aparto,
O S~t, JoXo H.mnAr,no-Poróm a lei diz
(lí~: <<Serviços urocuta.~ o extrrwJ·dirwrios não
comprehondidos cm lei do or~amonto,por nilo
poderem ser previstos por elia».
Sr. presidente, poderia n.ddu~il· aind~ ai·
~umo.s outras consíderações. mas devo confessar que tenho abu>ado extraordlnarin·
mente da pacioncia do Senado (nao "Poiados)
o devo agmdccor·lhe do coração toNe dado
a tamanho enf,.do, OUVindo a quom Dile póde
tro.zer cousa alguma para a dlscussiio (nao
CIIAVE.< E OU1'1l0S

opoindos).

Sr. presidente, ao começar comparei esta
diScussiio ó. enchente do Nilo; é ainda o gran1le
rio egypoio quo me vem 1brnecor o fecho desto
desalinhado discurso. E' uma rominiscenci~
do leituras de outros tempos, o o Senado mo
roJovai·il citar·lho ostos conhecidos vet~os:
Pot• largo campo, indomito o 1\•omonto,
Corre o Nilo espumoso;
Feroz o.lnga o. l'n.pidn. corrente
O Egypto !il.buloso;
Mas, si na gran carreh•a, ás ondas grato,
Tributo do caudaes rios acccita,
Soberbo niio r~joita
Pobre laudo do incognito regato.
Peço desculpa ao Senado; aqui fica meu
pobre feudo, ,ia quo niio posso dar cousa molhar. (!J11ito bem.)
O 81•, l?a•caldcntc declaro. que es·
!ando udeantada a hor~ e nchandn·so muito
reduzido o numero dos Srs. Senadores pt•oson·
tes, fica adiada a discuss[o e designa para
ordem do dia da sessiio seguinte:
Contlnuaçiio da 2' discussão do pro,jocto
do Senado n.3•J, do 1805,quo orca no exercito
o no. arruada uma reserva especial.
Continuação da 3• discussilo do projecto do
Senado, n. :33, do 180;), substitutivo do do
n. 43, do 1804, que dispõe sobro conlflctos
r•o;ultantos do duplicatas ou contostacõcs do •
legitimidade do exerci cio do governadores e .
Assomb!üas nos I'lltndos ;
DiscnsS/io unlca da emenda elo Scnndo 1\
proposiçiio da Camarn rios Dc1>utn4os n, [13,
do i8D4, que JlOI'Initto n compnnlua Gr•at
Soutlwrno Rail1cay construir uma ponto sobre
o rio Qunrnhlm, uo Estndo do Rio Grande do
ta'
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Sul, emenda 6 que nquella Camara niío deu
o seu assentimento ;
s• discussão da pl'Oposlção da mesma Camara, n. 25 rle 1804, quo dellne o garante os
direitos autornes;
2• dita da proposlçiio rla mesma camn1•a
n. 36 de 1805, que concede o. O. Maria Lins
Velloso do. Silveira, filha leglt.lmn do capitão
de o.rtllhnria, j6 fiLllecido, Pedro Ivo Vciloso
do. Silveira, a pensão do 100$ monsacs;
3" dita da proposição tln mesma cnrnnro.,
n. 16 do 1805, que reiovn a o. Francisco. rlo.
Serro. Co.rneiro outra n prescripçiio, em que
Incorreu, parn perceber a dilfercnça <lo meio
soldo, a que tem direito, de 1871 a 1877.
Levanta-se a sossiio ns 3 hor~s e 45 minu·
tos do. tarde.

PVDLICAQÃO FEITA EM VIRTVDE DE DELIBERA•
ÇÃO DO SENADO, TO!IADA E!! S~8SÃO DE
IIONTEI!,

Ministerio do. Industria, Viaçii:o e Obro.s
Publicas -Directoria Geral do. In•Iustri»2' secção - N. 293 - Rio de Janeiro, 24 de
agosto de 1805.
Sr. I" secretario do Senado-Tro.nsmitto·
vos, afim do ser presente ao Sr. pt·esidente
do Senado, a inclusa mensagem do Poder Ex·
ecutivo, com o. exposiçiio e mais documentos
que se lhe referem, atttncntes ao credito de
2.096:135$872 de que trata a menso.gem que
vos dignastes de encaminhar a este minlsterio
com o vosso oftleio n. 100, de 5 de julho pro·
ximo passado.
Saude e fraternidade.-Antonio 0/yntlw dos
Santos Piras.
MettSa[J~m

J
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Sr. presidente do Senado - Sntisfuzen<lo o
intuitõ da menSllgem que vos dignastes diri·
gir·me em data de 5 de ,julho proximo fin<lo,
p~so ús vossas miios, com " lnclu•a exposi·
oiio do Ministro de Estado <los Negocios ria In·
dustrla, Viaçiio e Ouras Publicas, os <lo·
aumentos que me hrLVieJ; requbita•lo, inberentes á proposição <!aCamara dos Deputados
·que autorlsa o Governo a nbrit• o ct•e•lito cxtraordinario de 2.000:\:15$872, para occor·
rer aos png~>mentos niio só das despezas rea·
ilsttd~>s e a realisar por conta da vot•ba-Terras
e Co!onisQ.Qiio-e que foram Joitas de accordo
com os contractos celebrados, como tambem
os que se referem á fisro!isaçiio dos burgos
agricolo.s, mediçiio e diBCrlminaçiio de terras,

Pelo. inspecção dos !lados contidos nn de·
monstrnçiio ine!usil, vcrifiea·se quo o. impot•·
!anelo. lixado. no.queilc credito excede aos ii·
mitos dos compromissos que e!ie tem por ob·
jectivo saldar.
Na exposiçiio que vos envio, accentua·SO,
entretanto, o. r.onvenienoin de ser appiica<lo
excesso superveniente ti iiquidaçiio dns con·
t>s dns extinctas commissões tio terras dos
vailes do Rio Negro e do lguassú. Heputando
de real utilidade e v~>nt&gem esse 11lvitre,
submetto·o ús luzes do Senado, de cuja deilberaçiio pende o mencionado credito, c que
poderú. aquliatnr da opportunidade da o.dopçiio <lo. medida propoata,e consequente auto·
J•isaciio ao Poder Executivo.
Cnpitnl Federal, em 2·1 de o.gostp de 1805.
-Prudente J. do Moraes BarJ•os, Presidente
da Republica.
Sr. Presidente da Republica - Tendo cm
vista o. requlsiçiio contida na mensagem que
vos l'oi dirigida pelo Senado Federal em <lata
de 5 de julho ultimo, acerro do da< lo~ necessat•ios ~ara o prosogulmen to da dlscussiio da
l'ropostçiio da Camara dos Deputados que au·
torisa o Governo a abrir o credito ell:traordl-'
nario de 2.00ll: 135$872, para occorrer ao pagamento nilo só <las dcspezns reaUsndflS e a
realizar por cm.ta na verba- Terras e Colo·
nisaçiio-e que foram feitas de accordo com os
contractos ceiebrodos, como lambem os
que dizem respeito á 11scalisaçiio de burgos
o.grlcoias, modlçiio e discriminação de terras,
submetto á vossa apreciQ.Qiio os inclusos do·
curnento,, const11ntes de uma dernonstraçiio
do crerl\to preciso para solver aqueilas llespezas e de uma reltlçiio dos concesslonarios e
cesslonarios de contractos de nucieos coioniaos
que no exorcicio de 1894 contrlbuirnm com
as respectivas quotas de fiscaUsação, documentos esses que, cont'orme presumo, cot•·
respondem no pensamento que originou a referida mensagem.
Notando-se disparidade entre o quanlum
accusado pela inclusa dernonstrnçiio e o lixado
na proposição da Camara dos Deputodos, convém 11dduzir aiA'Umas consirterações tendentes niío só a explieal·tl, siniio t•mbr•m a mostmra convenioncia de utilisar'a fins de anaIoga natureza a dllfet·ença que della. resulta.
O projecto de orçamento para o exercleio
de !89·1 indirova na consignnoiio - Serviços
diversos,-da verba -Agencio. Central do lmmlgraçiio-a quo.ntitl de 2.500:000$ para introducçiio O<looaliso.çiio de irnmigrantes, em
virtude de contractos validamente celebrados,
medi<;iio e dlscrim\naci\o de turras, tombem,
em virtude do contr11otos; e, pat•a p:1gamento
de transporte de Imml11rantes e cventuaes,
6.000;135$872.
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N<L propostn. do orçamento n.presentado.
polo Poder Exec!ltivo, foi o. primeira dos men·
clonada conslgno.ções reduzida n. 2,000:000$, e
nu respectlvn. lei foi eUn. aupprimirln., IISBim
CoJmo eliminada. dn. segundn. conslgnaçílo a
import<Lncin. 96:135$872.
O conjuncto dessas dun.s p:l!'cellas equivn.io
n.o to~'! do cretlito ora em discussão no Se·
n11do, o que solicitn.do 110 Poder Legislativo
no deCUI'I!o do exerci cio p<LSsn.do, niio podhl
moldar-se pehL previsiio d11 importancla. exacta n. que ascenderiam os compromisso• cOI'·
relativos. D<Lbi, n <livei•goncia de cifras a
que niludi. Estando, porém, apurn.dosjá os
compromissos referentes ó. primeiradaquellas
oonsignaçõos, reconhece-J;o o limito que eiles
attingem, e que é representado pelos totn.es
reunidos da Inclusa demonstro.çiio de onde se
evidencia um excesso na importancto. do credito psdldo.
Voriftcn.do. a oxistencio. do tal excesso, a
Inspectoria Geral das Torras e Colonisacílo
propoz, e este ministerio accetta, o alvitre de
ser elie applicndo, mediante autorisnçiio do
poder competente,ó.liquidacílo das contas das
e:rtinctas oommissües de terras dos vailes do
rio Negro e do IgUIISSU, no estado do Pnrnná,
rein.tivo.s aos annos de 189-2 e 1893, as quaes
segundo os dados coiligidos por aqueila ropar·
tiçü.o,elevam-se mais ou menos ao quantum
excedente, visto que as contas que lho foram
n.presento.das até o 11m do o.nno proximo findo
sobem a524:945$680, accrescendoque, posteriormente, novas o constantes reclamações
de pagamento do. mesmo. procodencia toem
sido levn.das ao seu conhecimento, do modo o.
justificar o calculo, antecipadamente feito, elo
que o saldo superveniente corresponderá t\
importancio. das contas de que se trata.
Esaa medido., uma vez que seja posta em
pratico., terá a vantagem de dispensar a con·
cessão de um outro . credito, especialmente
destinado no resgate de Ines dividas, de cujo.
responoabliidade niio póde declinar o governo
e evitará ns contmuas preoccupaçõos e
perplexidades que para a n.dministraçiio publicn. decorrem do. o.usencia de recursos para
attender a reclamações legitim<LS,
De accordo com as ldén.s que àcabo do CX·
por, aguardo de vossa parte o. decisão que
houverdes do dar no assum1>to.
Capital Fodeao.l, 23 de de agosto de 1895.At"ltonio Olyntllo dos Santos Pires.
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Damonstraçao do credito destinado ao paga·
menta do varias dei(JtJ.:as por conta da u1rba
- T8tras e Oolonisaçao - f~calisaçtto elo

burgos agricolas, metliçao o discriminaçtro

de terras.

Pagamentos solicitados cm 1894 o niio satis·
feitos por taita do verba:
Burgos ngricolas
Companbio. Metropoiitanna.. 48:000$000
Companhia Mo·
lbommentos no
- .. .. • 80·.803.'""0
.,..,.,
Maranhao
Contrnoto Atmel·
da Torres .•••• 30:550$000
Mediçiio de lotes:
CompanhiaBrazi·
letra Torrens.. 89:316$960
Banco Iniciador
de Melhoramentos ....... 408:729$806
Fiscalisacílo d e
burgos e de me·
diçilo de lotes. .. .. .. • .. •
Pagamentos
pendentes de des·
pachos da Inspectoria Geral das
Terras e Cotonls~çüo

168:353~~00

408:04~$856

126:219$353

•

:

Companhia Metropoli tana
(bui•goagricoto.) .. • .. • .. ..
Cnmpanbia Brazlleira Torrens
(m o di ção de
lotes)......... ·· ···· · • · ·
Banco lnicin.dor
d e Melhoramentos (mediçiio de lotes)
pendente de ln·
formnçiio dado·
legacia do Rio
Grande do Sul. •.. .. • .. ..
Total previsto, .. .. .. • .. •
Além dessas quanttns, necossarlo ainda um credito
para nttendor aos pagamen·
tos seguintes :
Da 486 lotes, medidos pelo
Banco iniciador de Melho·
ramontos na colontalluby,
estado do Rio Grarulo do

sw .......•.....••.....•

27:100$000
, ...
113 676 2

""""'

-----

7:970$780

941:372$441

125:000$$000

,.,,

·'

.'''

:,r'

',' ~

!.
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De 700 lotes, medidos pelo
Banco dns Estradas de
Ferro, no estar! o do Espl·
rlta Santo ... ,, ........ .

Nucleos colonlaes e ogoncla em
Parnnaguti . .............. .
11:000$570
Diversas contos apresentorlns á
160:000$000 Inspectoria rlepols de 12 .de
novembro do referido nnno
33:805$240
To toes reunidos .... !. 220: 372$·1·11
Total .......... ~·· .. 524:945$080
DliTorença para mais no total do credito podido .....
860:703$·131
Obsarvaçt1es
Dlrcctorln Ce!'ai da Industria, 24 de agosto Os documentos attinontos a osso divida
de 1892.-AHgusto Alberto Ft:)'ilnntlc.~, di .. foram
enviados iL Delegacia Fiscal do Tbosourector-goral interino.
ro !ledora! no Paraná, afim de serom processndosconvonientomonte o devolvidos n este
lollnlsterlo.
Novns roclamaçüos sobre pagamentos tem
recebido
a Jnspeàtorla Gora! dns Terras o CoDcm01u~traçt70 tlas dcspc;as prot,anientos tlc
lonisn.çiio,
durnnto o corrente n.nno, o a ro·
contas rins extlilctas cnmmissl1cs de lll1'l'as· do
spoctiva
importoncln,
addiclonnda ao totnl
Ptmmd, ccmhccidm atd 81 elo do;cmbro de acima indicado, attingirá,
segundo so calcula,
1894
a dllferença para mnls verificada no quantum.
Commissiio no vnllo do Iguassú 309:821$310 do credito de que trata a Jlrecodonte demonstração.
·
Commlssiio no valle do !tio
Negro.....................
97: J75.$2iO Directoria Gemi da Industria, 24 de agosto
Nucleos coloniaes em Ponta
do 1805.- ~u.qusto Alberto Fernandes, di·
Grossa. . .. · . . . .. . . . . . . . • .. .
12: 4i4$200 roctor-goJ•almterino. . , ,

-------

------

:Relaçno dos concessionario.<l c cessionarios do& contractos de nuclcos coloniaas tJIIC, no eaJcr·
clcio de 189.J, entrarmn com as quota.~ de.-rtinarlas f!S tlcspe=a.<; rc.-~pcclivas do fiscalisaçtlo .
.•

NO!IIES

.

"'~

~õl

ESTADOS

..

Companhia Brnziloira Torrons •.••..•.•.•••. Minns Gero.es . .....•. , .•.
Companhia Braziloira Torrens ..•..•.••••••. Espirita Santo •.•..•.•...
Companhia Torras o Via~iio •••••....• , •, ••. Mina.s Geraes .... ........
Companhia Centro Industrial Nacional. •••••. Espirita Saó!to ••..•...•..
Banco EYolucionisW. . ..•.........•....... S. Po.ulo.
Companhia Metl'Opolltan~ .•.•••.•. , ••• , , ..• Santa entbarina ••.•••• ,.
companhia Metropolitana .•..•• , •.. , ••.• , •. S. Paulo ...............•
Uchet Vramant & Comp .. , •................ Santa Catharina .•.. , .• ,.
Gaudenclo Fe1•reir~ rlo Quadros e outros ••• ,. s. Paulo ................
Banco Iniciador do Melhoramentos ..••.• ,.,. no.hia o • • • • • • • • • • • • • • • • o.
Baumann, Honold & Comp.... ........ , , ..•. S. Pnulo ......... .......
Companbln Norte Mineira .• , .•..•.• , .• , •.•. Bahiu..
Banco Rio o Matto Grosso ................... Mn.tto Orosso, . ... , .. , ...
Companhia Geral de Molhoramontos do Ma·
Mu.rn.nbilo ....
ro.nhiio... ...... , ......
Alfredo do Barros Madureira ...••.......•.. Espit•ito Santo ..........
Banco Uniüo do S. Paulo ..... , .... ,., ...... s. Paulo ................
Companhia Mogy-Llmolra •...••.•..• , •, •.•. s. Paulo ........
Companhia Nova Era Rural do Brnzll. , •. , .• Rio do Janeiro ...........

o ••• o o o o ••• , , . o

o o o

o •••••••••••••••••

o ••• ,. , ••••

o • ••••••••••••••••

o

o •••••••

3

3
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2
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2
2
2
2
2
2

o

~
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IMI'ORTANCIAS

-

!0:800$000
!O:SOOSOOO
3:000~000

7:200:;;000
7:200.$000
7:200.$000
7:200~000

7:200:;;000
7:200$000
7:200~00

7:200~000
7:200~000

7:2oo$ooo
7:200$000
7:200$000

7:200~000

7:200$000
3:000$000
J~U:OIJ0$1JOO

.

Directoria Oo!'al d1\ Industi•ia, 2•1 de agosto do !Bib. -Augusto AlúCi'to Fe1waudcs,
director-gorai lnloJ•ino.
•••
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do Sr. D1·. Jl!anocl Victorino

SU~Ut!ARIO

- Aberturn. dn. RoRsiio -Leitura dn.
ac&ll -l!ixt•&omN're- Pn.rccor- DJr;curaor;·dos

Srs. Joaquim Sarmento o Frn.nchco!lfnchnúoÚllDE~t no nu.- Continuação da 211 di!lcUARl1Q
do projecto n. 3·1, do 1895- Disuursos doR Sra.

Severino Vieira, Rnmiro .Bn.rcolloR o l~uy Ba-r..

bos&- Encorram<mto dn lllscullsilo -lttti].Uol'i•
mantos tlos Srs. ColltfL A~ovodo, Pinheiro 1\Ia ..
chndo o Sovorlno Vieira- Votncüo nominul
- Ordem do dio iG.

Ao meio-dia comparecem 55 Srs. Senado·
res: João Pedro, João Bat•balho, Cotun<ln,
Guslllvo 1\ichard, Joaquim Sarmento, Francisco Machlldo, Costa Azovedo,Antonio Baena,
Manoel Barata, Gomes de Castro, Pires For·
reira, Coelho Rodrigues, Cruz, Nogueira Accioly, Joiio Cordeiro, Almino Atronso, Oliveira Gaivão, José Bernnrdo, Abdon Milanez,
Almeida ·Barreto, João Neiva. Corrôa de
Araujo, Joaquim Pernambuco, Rego Mello,
Leite e Oitlcica, Messias de Gusmão, Leandro
Maoiel, Rosa Junior, Coelho e Campos, Se·
verlno Vieira, Virgilio Damo.aio, Ruy Barbosa, Eugenio Amorim, Domingos Vicente,
Gil Goulart, Laper, Q. Bocayuva, Lopes Tro·
vão, E. Wandcnltollt, Gonçalves Chaves,
C. Ottoni, Paulo. Souza, Moraes B•·rros,
Campos Salles, Leopoldo de Bulbões, Joaquim de Souza, Aquilino do Amaral, Joa·
qulm Murtinho, Vicente Machado, At'thur
Abreu, Raullno Horn, Estevllll .Junior, Julio
Frolll, Ramiro Barcellos o Pinheiro Machado.
Abre-se a sessão.
E' lida, posta em discussão c sem debate
approvado. o. acta da sessilo anterlot•.
Deixam do comparecer, com causa particlpllda, os Srs. Justo Chermont, Artstldes
Lobo, Jonquim Felicio e Generoso l'once e
sem ello., o Sr. Mnnoel de Queit•oz.
O Sn. 1" SEOitE'l'ARIO dó. cont11 do seguinte
EXPEDIENTE
Olllcio do Minlsterio dtt Justlçn e Negocias
Interiores, <lat:Ldo do IS do correnlo mez,
I'omettewlo dovída.mcnte sr~nccionndo um 1lo.,
autographos da r~soluçilo do. Co~gresso N.<•clonal; que <tbt•e uquelle M11usterto o credtto
extraot•din:Lrio de 3:600.~, .P:Lra oecorret• ao
JlllgiiiOento dos vencimentos de um conser·
vndot•, um segundo oUicl:~l o um amanuenso
da Bibllotbecn Nacional, a llat•tlt• de 1 de se·
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lembro de 1804.- Archlve·se o o.utobrapho
e communlque.se a outm Camara.
Mensagem do Prefeito do Dlstrlcto Fedem!,
datada <lo 12 do corrente, dando as rasiles
pelas quaes negou sancção ;, ·resolução do
Conselho Municipal t•elntiva tis construcçües
que lndepondem de llcenç"' e arrnaçiio nos
dlstrictos de lnbaitma, lr;~a, Campo Grande,
Guaro.tibn., Snntn. Cruz, Jacarépo.guá, Gavêa,
ilhas de Paque~\ e Governador e Copacn·
bana. (Districto da Lagôa) - A' Commiss[o
do Legislação e Justlr;a.
O Sn. 211 SEcm."TAIUO lô e vão u. imprimir
para entr:tt' na ordem dos trabalhos os seguintes
PARECEr.

N. 129- 1805

A' Commlssiio de Finanças veiu o requeri·
monto do cidadão José Antunes Moreira de
Souza, escrevente da Delegacia do Porto da
Capital Federal, om S. João da Barra, Estndo
do Rio <lo Janeiro, para que o Congre&~o Na·
cional lhe conceda au!(mento de venclmen·
tos; e ainda sua nomcaçiio de nmanuense a
exemplo dos demais empregados do outras
delegacias existentes.
O requerente nllega em f<tVDr do sua protenção, e rnsonvelmente, a insufficiencin desses vencimentos para manutençiio e mais
necessida<les da vida, e ter 16 nonos de elfe·
eti vos e bons serviços nessa Delegncin, aecumul;mdo o trabalho da escrlpturaQ[o da
praticagem da barra.
Ouvido o Governo,o Ministro da Mat•inha,
por olllcio n. 1.586, de 26 do mez proximo
Jlndo,intorm<t achar-se o peticionario cm con·
diçües de ser attendldo, por isso que exerce
aquelle cargo ha longos annos, procedendo
com zelo, dcdicnçiLo o honestidade.
A Commissiío de Finanças vô dns tabellns
explicativas das propostas de orc;n.mento da
Marinha, desde alguns <Lnnos, e das leis orça·
montarias que, de facto, ao requerente se tem
só concedido 50$ mensnes pelos serviços da
Delegacia <lo S. João da Bat•ra, o 15$11lmbem
mensnes pelos da escripturação da prati·
cu.gem.
Ainda. vU a Commissiio quo tluas Dolegu.cias
•I" Capitania do Porto do !tio Gmnde, tuna
om Pot•to Alegl'O o tL outt·LL em Pclotas nito
tcorn tJscrovento algum, mn..'i sim em cada
uma dellas um nmariuense, com veuclmentos
supet•lores.
E' u..ssim quo noss:Ls Dclcgo.ci~~. c u. quo

...,,.

I.;

'•·I

'··

/·
•'oi,

'''·
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allude o requerente, abonam-se aos respeoti·
vos nmanuonses os· seguintes vencimentos :
1.• -Na de Porto Alegre :
soosooo
Ordenado .... , .....
400$000
Grntifieacão •••••...

o credito suplementar do

28:000.~.

11 verba

n. li, do art. 7" rla lei n. 2Ó6, do 24 do

dezembro de 1894-Caixa da Amortlsaciio-o
destinado à remuneração aos tun<:cionarios
desta J•epartiçíio, pelo trabalho da assignaturn de notas.
A proposta do orçamento, enviada pelo GoPor annno .... ,.... i :200$000
verno ao Congresso Nacional, o nnno pMsndo,
consignava a elevaçiio dos vonoimentos dos
2.' - Na de Pelotas :
empregados da- Caixa da Amortisaciio- e
su pprlmia, por este facto, a consignação da
600:tn00
Ordenado ........ ,.
remuneração
extraordinaria pelo serviço da
soo$õoo
Gratificaciio ....... .
assignatura rle notas, sempre considerado
serviço mra das 11oras do expediente : era
900$000
Por aono ....•.....
uma fôrma nova de retribuir este serviço
Nestes termos, c considerando n Commia· que passaria a ser Mto dentro das horas do
silo de FinançiiS que ao requerente sobram expediente, romunerndo com oaccrescimo aos
razões accoitaveis para esperar que RUa pro· vencimentos dos tunccionar!os.
tencüo tenha acolhimento faYoravcl rlo Po1ier A Camara dos Srs. Deputados, ao formu·
Legislativo, ó de parecer que entro em diS· lar o Jli'O]ecto rlo orçamento do Mlnlsterlo da
cussiio e seja 11pprovada pelo Senado "reso!U· Fazenda, nüo acceitou a lnnovaçiio e reduzio,
da proposta, os vencimentos a.ugmentndos,
cão seguinte :
ttxando-os como nas propostas anteriores ;
não attendeu, porém, a que. com essa reduc·
PROJECTO
Qiio, deveria ser consignada a verba omlttlda pela tnnovaçiio e ftxou a verba anterior
N. 36- 1895
para os vencimentos, deixando sem verba "
serviço da asslgnatura de notas e que contl·
O Congresso Nocional resolve :
núa a ser feito, como anteriormente, !óra
Art. 1.• Fica. etevndo ó. categoria de ama· das horas do expediente e com remuneração
nuense, o cargo de escrevente da Delegacia extraordinaria,
do Porto da Capital Federal, em S. João da Nilo foi intuito da Camara dos Deputados
Barra, Estado do Rio de Janeiro.
supprlmir o pagamento pela asslgnatura das
Art. 2." Ao amanuense que substitue o notas, fazendo passar o servtço para os horM
escrevente cabe o vencimento de i :200$,sendo do expe~lente dos empregados da Caixa da
800$ como ordenado e 400$ como gratidcoçiio Amorlisação, porquo, na tabella das verbas
de exercicio.
do orçamento para as quncs o governo ê
Art. 3." A cargo do amanuense da delega· autcrisndo n abrir creditos supplementares,
cia 11ca tambem todo o serviço de cscriptU· estl\ a da assignatura de notas, a serviço da
ra.çiio da praticngem da barra.
caixa da Amortlsaçiio.
Art. 4. ReYogam·se as disposir;Oes em Con· OSenado sabe que não foi dado a este ramo
trario.
do Corpo Leglslattvo emendar os pro,iectos de
Sala das commissões, II de setembro de ot•çamento para o exercioio vigente, tendo de
1895.-Costa A.:eveqo, rel,tor.- J. S. Rego votai-os sem correcQiio.
OGoverno encontrou-se sem verbo. para
Mello .-.1, Joa2uin> de Souza. -Ramiro Bar·
cellos.-Lcopoldo da BuiMes.-Leita c Oitici· osso serviço, mas tendo sido esta supprimida
do orçamento, apezar• de estar patente que
ca,-Campos Sallcs.
simples omissão, pelos motivos acima
A commlssii.o de :Marinha e Guerra está in· houve
oxpendidos,
submetto, na Mensagem dirigida
teiramente de accordo com o jlllrecer da com· jlelo Sr. Presidente
da Republica, o asaumpto
missão de Finanças.
" consideração do Congresso para que esta
Sala das commlssões, 13 do setembro de resolva como entender convonicnte, formu1895.-E. Wandenkolk.-Rosa J~nior,-Al· lando a sua exposiçiio por um pedido de
me ida Barreto, -Joao Neiva.
credito supplementar, da quantia de 28:000$,
quanto necessario para a rctrlbuiçiio do
P4nEOEI\Es
serviço.
.
·
· ACommtssilo de Finanças estt\ de accordo
N. 130-1895
com a camara rlos Deputados, em que o·
credito deve ser concediiio ; os vencimentos
A Commlss~o de Finanças teve presente a ,dos empregados dO: Caixa. da Amortisaçiio
prcposlçilo vinda. da camara dos Deputados, estiio 1lxados por lei c sempre lhes toi concen, 46 de 1895, autorisando o Governo a abrir dída rctribuiçito a parte desses Tenctmentos;

----

---
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considerada o assignotura de notas, scrvir;o 52:475.$040, poro o que o Thesouro não se
extraot•dinorlo. CQnsorvndos, recusado o ou-~ nclm habilitado.
gmentc proposto, csoes vencimentos, o rotri· Rounirins as diversas parceilss acima lndlbulçiio pula asslgnatura de notas niio deveril codo.s montiio à cifriL do 1.700:000$, importan· .
ser suppr!mlda illlffiO foi.
cio do credito pedido pelo Governo, suppleE' de parecer a Commissiio de Finanças que 2'cntor n do n. 29, art, 7'' da lei n. 260, de
a proposição da Camara dos Deputados entre .4 do ,dozo!Dbro do 1804, verba-: Repos.lções
cm d1scussiio c soja npprovada.
c l~cstltulçoos do orçamento do MlnbtorJo da
·
. •
Fazenda.
S!!'la das Comm1ssucs, 11 de s~~e!Ubro do A' visto do exposto, é o Commissão do FI·
189~.-Costa A::cvedo,- Lellc o OIIICICa, •·ela- nançns de parecer que a proposição da ea.
tor.-Ramiro Barccllos,-J. S. Rego Mel/o, maro dos Deputados entre em discussilo o
-Lcoj>Dido do Bu/Mcs.- J, Joaquim de Sou:a, soja approvada pelo Senado.
Sala rias Commlssões, 14 de setembro de
N. 131-1805
18!15.-Costa A;ovcdo,-Lcitc e Oilic;ca,·rctalor.- J. S. Rego Mcl/o,-Ramiro Barcellos,

-J, Joaquim de Sau.:a.- Gomes d~ Castro.A' Commiss~o lle Finanças foi presente a Leopoldo
ele n,.zhr!cs,
·
proposição ria Camara dos Deputados, n. 50 de Posto à votos é approvado o requerimento
1805 autorisando oGove1•no a abrir,á verbado parecer n. 128 de 1895, cuja voRepdsições o Restituições-a. 29 do art. 7 da constante
ficou ompato~a na sessão anterior.
lei n. 200, de 24 de <lezembro de 189·1, que tação
E' tambcm approrado o requerimento con·
re(l'e o orçamento do exercício corrente. o stante
do parecer n. 126 de 1895.
er~ditouupplementar da quantia del.700:000$, O mesmo
Secretario 16 e é sem debate
n[o só para restituir os direitos de expe- npprovado o Sr.
requerimento
constante do sediente cobrados pelas Alfandegas sobre as gumto
mercadorias americanas beneficlcdas pelo
convento com a Republica dcs Estados Umdos
PAREOER
da Amarica <lo Norte 1.500:000$, como paro
dar execução ao art. Qo, clinoa III, da mesma
N. 13'Z- 1895
lei e mais paro attender as reclamações dos
A Commissiio de Finanças, para poder atEstados até o fim do exercício.
tcnder
ao que requerem Paulo Machado
Má interpretação dns estipulações desse
Franco, Eduardo dos Santos Mesquita c João
convento aduaneiro com a Republica dos Es- Lopes
ria Fonseca e Souza, olllciaos de descar·
tados Unidos da Amarica do Norte, levou o ga, extlnctos,
lia Alfandega do Rio de Janeiro,
Ministro da Fazenda do Governo poss.ndo a no requerimento
que dirigiram ao Senado,
rloclarar sujeitos aos direitos de expedte!lto, solicitando
a
lndeminisaçiio
dos
os generos americanos, quando. os brazllotros seus vencimentos, que lhes datoidlft'erença
supprimida
entravam livres do todos os dtre1tos nas AI· no exercicio lie 1893, cm que serviram como
fandogas daquo!Ja Republica..
Heis do Thesourelro, precisa <lo Informações
A rcciamaç.io contra o n[o cumprimento do do
Governo, sobre o o!legado no mesmo retratado veio e foi reconhecida polo Governo querimento.
que lleclnrou ser obrigado a restituir as quanpor isto que seja ouvido o Governo,
ti<UI reccbidas;apuradas essas, verificou-se mon- porRequoJ•
lntermedlo
do Sr. Ministro da Fazenda.
U\l'om a 1.500:000$.A menS<Lgcm Jong~men~c Sah\ das Commlssõcs,
14 de setembro do
expõe to<lns as phnses da questao e~ rllZILo 1805.-Co.~ta A:etlcdo.-Laitc
e Oiticica, .1'cla•
pela qual o Governo p~ecisa d~ ser habili~ado IO>'.-J. S, Rego .Uello.-Ramll'oBarcollos.com recursos para satisfazer " reclamaçao e J,Joaquim do Souza.
ao llagamento, que e do seu dever fazer.
A loln. 266, de 24 de dezembro do 1894, O Sr . •Jonqui:m Sarmento~
determinou no art.O·•, a/inca Jll, que o Governo sr. presidente, só hoje, depoi~ da pub!lcaçao
era autorisado a entregar ao Thcsourclro dos por oxtonso dos discursos do !Ilustre repr~·
Estndos de Pernambuco c PaJ•ahyba, as quan· sentante do meu Estado, cujo nome peço 1I·
tios provenientes do imposto estadual de cença para declinar-o sr. Francisco Machado,
gyro mandadas dopooitar pelo Ministro da me ó pcrmittldo responder-lho, e o furei .~o
~'azeÓda ; esta rostltuiçiio importa em modo que me fôr passivei e som tomar mw o
.
148:083$717. scn<lo 66:420$970 para o Estado tempo ao Senado.
gm seu discurso de 27 de agosto. d.isse e
lie PoJ•nambuco e 82:562$747 para o da Paraaffirmou S. Ex. que o~ telogrammas dmg!dos
hyba.
.
Jul•o o Govorno,queate ao fim do oxerclclo ao Sr. deputado Sil Peixoto c a mim, sobre !lo
teriio"de se1• reclamadas pelo• Estados outl•as deposlçiio das intendencias do meu Estado,
quantias, do igual proccdcnc!a, no vaiO!' do não oram a oxpro1siio do verdade.
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Esses tologrammas; Sr. prosldonto, siio os
seguintes. que transcrevo do proplo discurso
do honrado Senador (IG):
« Belóm, 24 - Deputado Só. Peixoto -Rio
- Está promulgada a reforma da constituição do Estado, ferindo do frente a da Ropu·
bllca. Destituídas ns superlntendoneias e
lntendeneias munlclpaos aleitas e substituldas
por outras de nomeaçiio do govornarlor. O
superintendente Dr. Ucltôa o o pre~irlonto da
lntendencla da capital tcnonto-coronol R'lY·
mundo Salgado protostaram. - Emilio Mo·
reira,»
< Belém, 24 - Senador Sarmento - !tioEstó. feita a reforma da constitniçiio o cas·

so.dos os nossos manrlatos po1• uma di•posiçiio
retroactiva restringindo o prnzo destos. Co•
demos ó. força, sendo nomeados pelo gover·
nadar novos l'uncciooarlos.
Pedimos providencios onorgicas. - flcMa,
superintendente. - Raymundo Salgar/o, pro·
sidonto da intondencla. ,.
.Ainda ó desse discurso do S. Ex. que ou
extraio o plano rio 9 do abril deste nnno, pelo
qual o Governador do .Amazonas, nos termos da
Jllculdnde que lho é conferida pelo§ 2'do art.68
da Constituiçiio do Estado, propoz a l'eforma
da mesma Constituição na parte referente à
cleiroão do chefe do ~odor executivo munici·
~nl,' que entre nós, la no Estado, ó conhecido
pela denominação de superintendente (IG):
c 9.' Ha do ser de grande van,tagom para
a alta. administração do Estado, 11 Jhculrlnde
do serem os Superintendentes das 1\lunlcipa·
lidados de nomoaçilo do Gove1•nador do Estll·
do, observadas as disposir;ücs que a respeito
forem consignadas om lei ordlnaria, a cxem·
:pio do que se pratica no Pistricto Fcrleral.
Sondo o superintendente o c:hcfo supremo
do Poder Executivo lllunici~al, n sua nome•·
Qi<C> pelo Poder Executivo do Estado, sorà o
élo que lta do ligar cato áquella corporaçiio
deliberante do 1\lunicipio. São notorios os
inconvoniontos que toem SUI'gido da exocuçíio
da lei org<mlca municipal n. 33, do 4 de no·
vombro do 18\l2, vendo-se multas vezes aadmi·
nlstraçiio do Estado som moias do agir no
sentido do sormn respeitadas a Constituiçiio o
as leis Federacs o do Estado.»
E emfim o tolegramma do Governador,
dando noticia da promulgação da rolorma o
da execução do nrt. 2" d11s disposições tran·
sitorl~s quanto il. intondoncia municipal da
capital o uo superlntonuonto (lô~:
<Belém, 2.'i do agosto-Reprosontante~ du
Am11.2onns no Congresso.
Congresso estarloal promulgou a 18 do
cot•ronto u reforma constitucional tiO nccordo
com a pt•oposta ~u Poder Exocutlvo.
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Em virtude rlo art. 2' rins disposições tran·
sltorins dn Constituição promulgado, torrni·
nau a 18 o mandato dos nctuaos lnten~ontcs
munic!pnos, ~ovondo hnvor novas olo!çücs
para preonchimento desses Jogares.
Mnnáos, 21 de agosto de 1805.-Edum,Zo
R1'bclro, governador.
Para molhar nccontuar, sr. presidente,
as aUlrmações do nobre SenadO!' em contra·
rio do quo !'caimento se doo na reforma, que
inconshtuoionalmonto excedeu a proposta do
Poder Exooutivo o om conooquencia nilo poderá subsistir, vou reprotluzir as textuaos
palavras rio S. Ex. aqui proferidas na sossiio
do 27 do agosto, (IG) :
«Ora, senhores, a intorprotaciio do um
artigo do loi, segundo o at•tigo 29, n. I, da
constituiç;'lo ostadotLI, ó attribulçiio do Congresso o foi o quo este foz a respeito do
arl. 2' das disposições transitarias da Consti·
tuiçiio, intorprotou·o.
•
Mas, pergunto, o que tem isso do reforma
constituc!onnl1
O Sn. COELHO RoDtuouEs - Tom, porquo
vno cassar o mandato tlas •ctuaes lntendoncias, de autoridades coORtituidas, dando ó. lei
eJTe!to retroactivo, o que é vedado, quer ao
poder federal, quer ao poder estadoal.
o Sn. FnkNCISco MAcnkoo-Mns quem do·
termiM o modo de contar o prazo dosso
mandato, quem ó o competente para inter·
pretar o artigo quo lho diz respeito o declarai'
quando termina o mandato das intendoncius
desde que niio boja clareza a respeito ?
E' ou nilo attrlbuiçiio do Congresso do Esta·
do interpretar a Constltuiçiio?
E'; e foi o que o!lo foz.

.
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• O Sn. Fn.AflciSCO MAcn~>no- ... porque
ollo prova, na sua ultima parte, que a qucs·.
tiio 6 puramente de interprotaçiio do lei, quo
assim Jb! ontcnrlida. ,
' ·
Não loi Isso parte do plano da reforma.
E' negocio peculiar o.o Estado, que só no
Congresso compete resolver, o ello f'unccio·
nava om sessõo ordinarla e niio extraordlnaria para dizer-se que excedeu do seu fim ..
O que posso di?.Ol' é que niío sei si é po!!SIvol inventai' nessas cousas. mas o nobre Se·
nadar niio trará, com v.lor merecido, um
documento para provar o contrario do que.
ntnrmn..
.
Sinto nilo ostn.t• pt•ovcuido pnrn. provar no
honrado SontHlOl' que a questiío·shnplesmonto ,
vorl:lo. sobt•o a contu.goru do pruzo pal'a. o oxet'·
ciclo dos mnntl:.tos.»
E mnls adennto nccrcscenta:
«0 Srt. l'nANC!SCO MACU.\Do-Eu l'opetiroi;
V. Ex. não ~uer comprebontlor; a quostiio

.
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ni!o O rlo mn.nrlato qno fos~:c violentamente S. Ex. pelo fllil.! n.illt•mon f'lO mostrou complotrtJ.nontc U~sconlwccdor clus violações pol' ...
iH'nzo.
O GovcrJmtlot• comoçn. piir dizm• quo foi <JUO t111hu. p"esndo o E'tntuto Politico do Es-

;t.]'l':l.IJCUIIO, Ó do

fcit!t n z•o!il1'1llrt dn Constitnk~iio dn ot:COl'do tado.
com a p1•npnstJL rJo Podot• Execut.iro.
O Sr:. Fr:A:-:wco M.ICIJ.\nn-E' quo \', I,x,
O Srt •.To.:\Qilr~r S.\H:-.m:\'ro-X:1o J',1j ta.l.
tem n. fuculcla•lo do aL!i\·iulml',
o Sn.. Ji'H..\~CISC,J M.\CIL\DO- v. Ex. eque O Sn. Jo.\QUJ~r S.\R:\rE:'\T•1-Isto niío Undivi·
csl:ri dizendo qno o Go\'ornlulor lltlt:t n. \'Cl'· nha.r. V. Ex. aOlr•mou que 08 tclo'"mmmas

••

••

dn.tlo, flUO ou não IWssoestl'llJa.r no quo cllo dirl~i~los polo Coronel Emilio ~Ioreh11. o pelo
supermtewlent.e o prcshloutc tln. intendoncin.
tlot:lnm a::; minlHts a/Ilrm<tçljes .•.
(Z'racrrm-ilr: 'Ctu•ias tl}lal'h'l> col1'11 mr S1•s, .loa- municipttl elo ?vlantta::; JJÜO eram n. expressão
th VCl'f1rtüo, c é .i nstamcntc h; to que sou forqw'm ,\'w·Hw1Uo, Ct..cllw Horll'iyues v a11 t 1'os) •
çado a nito tleixnr· pn.s::nr sem fol'mn.l conteso_ Sn. FnA~C!ôCr> "l.\CIIAPO-J[;w,qnem tem tnr:üo, cnmo o fttço.
rn:r.ao >:ou cu o o provo com o pt•nprio telc- 1!! a.lndn. par;~, m:tis ::tcc~ntuo.r!n.ment.a dcmon~r:tmma do Govcrnudor o qno V. Ex. tevo a st.t·;.u• n Yerncirhl.llo 1!0 qlltlnto deixo dito,upoluIJondndo tlo trnzer uo meu con!JccimenLo por d_g cm documento,:; irrc('t•ag-twcis) rw.r;o pcrmis·
iu!m·me:liu do il!u;;Lrndo collr.g-;~ do r~prescn· StLO p:u•a. nct•csccntat• u. estes, iH{Uellcs outros
tur:110 quo sentu.~so ú minl!n dircitn..:.>
llocutnonto:;qw~con:;tu.m d.:ti.l tntirnRçúcse proEis n.s pn.Jo.rrns Uo nobr·o Senado:', estri- tes~os quo sr.gncm. qno não lerei JKtra. não
fl\.t.J1!:\.1' o Scn:l1.h>, porem úuoi tt•n.nscrc,vm· em
bada:; niLo soi em q uo ra.ctos.
seguida :
S. Ex. Jitlou em intcrpreLa~iio de leis o em
contn:;rom tlo prnzo do mandato.
DiHse ninda irrnta.'.i outras cou:=::nR quo me·
PROTESTO
lh•Jl' se vú dtt• 'uns propritts pal"vras que
uc,bo rio ler.
«Supol'intcn~oncin 1funicipal ~c Mnnilo>,lD
S. Ex. tbi m:d:; Jonp-c.
ele
agosto rlc 1SD5.
S. E~. no~on !t.'rrnnlmcntc fl.UC o clmmn.clo
Congresso de meu E.;tndn houvesse decrotndu Exm. Sr. Dr. juiz scccionn.J.
llit o município <ln Capital do E;lntlo por
o cnssn.mcnto do mu.ntl;lto.cJectivú, por pt'ilZO
constituciona.I, que tel'minnl'in. IL :JJ do de- seus repr·cscmtn.ntcs o :mpm•intondento Ma...
zembro do IR!.Jü, dos :mperintcntlrntcs o ín- nocl Ucllôa. Rod1·l~ncs o o Yice-presitlonto diL
no cn.1'go de prc.siLlen to llnymundo
tr.ndcute!:l mnnir.ipn.es, violcntamouto eslJU· illtcn~1cncin,
Nuno:> Salgndo quo, tcntlo o St•. Governndor
1Juulo:;l1os seus diPeitr.s.
·
Jlstndo, l'umlnndo-se cm n chnmnlln reforma
Provarei "S. Ex. que não tem nbsoluta- ,!o
dn.
Con::;títuiçfio. nomeado cit\adilOS para os
Jl1cntc l'll./.iiO UC::lt<LS ILtlii'IIl:tÇÜCS, que SfLO,
cnrgos
cl0ctivos tio chefu executivo c pn.1•a o
nliUs,contestn.Linsató polo proprio telf!g't·amma.
l('gi~ln.Hvo do Município, 1'azondo cessar n.os
do Go·:ernndoi' do Arn:tzonus, quo s. Ex. u.ba.ixos t\.:3Signadüs e demo.is intendentes el~i ..
tinllu. cm mílos qnan~lo O.:):Üm so uxp1•imio..
tos o mm1dn.to cm cu,lo desempenho so acha ..
Ei~, ont.retrtnto. o que di?. o artigo 2·• da.s vam por forço. dtt elcit,:iio munlcipa.l proec ..
tlisposiçUes transítom1s d:z, Con.::;ticuição re- tlidn cm 25 ela janeiro do IS03, opaco. om que
Jurmnda (IJ):
no gst:ulo so orgo.n i~:tram or; mnnlcivios,cum·
« Pnl'l\ a. bt•~\. mn.1•chn. o hut•monht dos ne· vrint!o·so tt lei c.st.ajlonl n. :m do 4 do novcm ..
~ocios dos municiph1:; o mandato do:! supm•. Lro ti~ 1802, comtJlenmntu.t• tlo titulo III d.a.
intondcntRs e, dtt$ intftndcnchu; uctunc:; Uca. Constituic;11u cstn.1lOiLI, quopot· :ma vez, é con ..
terminnllo dcW.o no d:.Lt.n. Jn. prmnulgnQi'io ~ngora('ito tlo dct.m•min!Hlo uo tituio tlo mesmo
d~st.1L l.'l\Ciwmn. crJn~tituctonn.t, cttm priudo 110 numcl'O, tu•t. 08 1U.n. Cons:tituic;:-io Federa!, Ycm
~nvm•n;\dot• do c::.t.n.rl11 twmctu• 0::1 sous sub,.;ti- pr•otcsmt•, comn Uo J'.u!tO pt·otcstam,pClrtmt.oas
tuto~. qno cnt.r:ll'Ü.o cm oxorcicio c nol!o ~ot•ií.o wsti(:as d11. Uniiio, 110 que ncstn Estat!o sois o
mu.utillo:i U.tÓ quu SC',ÍU..Ill Cffil10SSill.lOS OS intl'll- roprcscntu.nto , contra o cri mo o illcgalidndo
dcntC!S ClUO t\Jt•om eleitos o •ls s·up.~t·intcn· prn.ti•~tvlo~ polo chotO do Pot!ot• Exccutiro o~·
t:Ltlonl poJas I'nZilC' c:r ua pas.'ittm a expor :
d<mt.cs <ltl~ for('m nomo:ulos <lfli..'ct.iYo:-:,>..
A Hopnhlicn. Fcrlcrntirn. f!~taho/ccicllt nn.
Com o (lHO ;L\Li dc,ixnrct~l'ido Ilcn~o h:wrr
l\t'(~cHchido G meu Hm quu ora lH'O\'Itt' quanto, no:-~~a Jl:ttrín. otn JG tio norcmbrn llu JSS!l,
tl0\1\ 1luvidt1. P'Jl' íhltu. do mclhorcs!nflwmn~:ücH, tettdo YincJc, pnr~L tlcscc!ntralis:u• o clcsoppri·
<~stu.vn, o noUt•c Senador c.listttnci:lllo da vm·· mi r ns pnt•tcs constltutirns tltt Na~·ão, 1h.1.1ulo
da,U.u d.o quo ao posson nn J~st.ndo cm r•olnçiiu uos l~stn.dos rcgtLlhtS que nii.o tinhnm ns unti ..
ú ratbt·nu" constituciomll tu•omulg-adu. n 17 o gns Pl'O\·Jncl/.tt3, impoz mt Constitulçií.o pl'omul·
publicado. no ])j"l'io Of1ici<<t do Amnzonns do go.drt om ~-1 do JOroroit•o t1o 18tH u. oõriguçtio
úo su m·umdsart:m de f'Jrnw qtll! {tcas:;c tls:wyu•
18 uo mez !Ju.:iliado.
~tlllilt}O
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Ál'~NAES

DO SE~ADO

(!/ftonOII/:~ dos 1iIl'i/IC:'(l10S, rm tudo c0i1!r;:ul0 cl'imes a punir nOR governos muniqWlnto j'C:;peil"~se ao ~'eu lCC!:ZiGi" [;I!C]·cJ'se. cipJes tcriét o recurso seguro e ~ereno das leis

1'(((.'a (,

(I[\, Republica e cio Estado, prderiu fazer reO projecto da Constituição offGrecido 11 Con- formal' a Constituição, para o que tinha o
stituinte pelo Gove'i'no Provisorio dizia: «(O~ Congresso que forJOU em tempo e cl1ja legitiEstados organis<1l'-se-lJiio por lp.is suas, sob o midf1c1e ou illegitimic!ucle esta dependendo elo
l'egimen municipal. com estas bases-((j/tono- Congresso Nacional
mirG do Municipio, em quanto respeite ao seu
Publicado o plano da roforma, os Municipeculiar interesse: elcctividade da udm:n:stJ'a- pios reduzidos na sua liber-dade pela violencia,
Çao local. Um:). lei do Congl'çsso organisar~t o tolhidos na sua ,'cção, nada disseram pela imMunicipio do Dbt.ricto Feder:l!».
possibilidade de !aze)-o, indo o plano ao ConOrganisalldo-se os Estados da União Br<:!7.i- gr8,so que o mutilou, emendando-o e manleira, Ile moelo U1Flllime. conmgram essa prin-j tendo sobre a reforma o maior Eigillo. só a
cipio vital da organisaçuo social, tão solicita- r1ando á publicidade em data de hontem e já
mente recommendado pelo art. 68 da Consti- encorpoJ'ada na Constituiç5-o.
tuição Federal que no sou al't. 63 ordena:
r--essa reforma que distitue as intendencias
«que cada Estado reger-se- há pela. Constitu- eleitü.s, e pela q L1al tem o Governador a tac111içii,o e pelas leis ql1e udoptar, respeitados os dade àe nomear os dous podercs municipaes,
principio~ constituciona.ps da TJnião.»
~ó sendo mais tarde eleito o le"islativo, deContendo aquelle ,··rtig-o um principrio con- pendendo o executívo tuo somente de sua nostitucional de subida imporbncia.o legbla,dnr meação de lwje por ,le .nt,e, foram c:mfiscar!as
constituinte pelo art. 63 exigio que,na orga- as prerogativas <los Mnnicipios, base irreduJlisação dos Estados, fosse el1e respeitado e ctivel do systema republicano t'~derativo,
praticado,dando-se ás mu n icipalidades a li bE'r- consrtgrado m, Constitu ição ó" Ilepubl ica, foi
da"e üe que careciam para. l'ealis'ção da au- annu1l8.. 'a a SU'\ autonomia, pass::wdo os Mutonomia recommendad:1. no art. llS.
nicipios de ora em eleante it exclusiva depenOs Estados se organisandor8speitarão essas clencla do Governo do Estado que,pelos supedeterminaçries 0<1 cO:1stituiçiío do Am:lzonns, l'intendf'ntes Domead02., os I'e(~uzirá facHcompenetra.daclequfoaautonomia,municipnlsÓ mente 6. sua, vontade omnipotente.
serié\. real com t\ elegibílic1:lrie dos sens podeE como, essa nuo e a inclole do systema que
1'138, estabeleceu-a nos seus arts. 32, n. 2, 93 bdllHll1tementê pl'ocuracercar de todas as ga§ 1" e 112, prescrevendo a eleição para os r:1niias a instituição municipal, que foi a
cargos municiprles de intendentes e super in- conquista longamente feita nos tempos pastendentes.
saclos, da li\Jel'dac1e contra a, 0PPi'essiio, e a
Eleitas as intendencias e superintendencins . retorma. contisque as liberdades das )Jopulaem 25 dc janeil'" de 1893. foram ellas E'mpos- ç,5es grupadas em Municipios, garanti:las pelo
sadas a 27 de fevereiro do mesmo anno, tfnLlo Estatuto fundamental ela nossa Patria, o lVIuate "gora gosado dos direitos que a CO'lstitu- nicipio desta Capital, repI'e~entado pelos cheiçi'io d:l. Republica lhes concedeu, reconhecidos tes de sens r'ons poderes abaixos asignados.
pela. do Estado, CJuandu em fevereiro dpsse vem pemnte vos, comoguctrda. d'l Constitllição
anno. com o apIJa.recimento de uma candida Fecleral e do Estado,col1lo acima dissemos, protura á successi:o governatm'Í[11 r'o Estado, oGo- tesLtr, como lle f"oto protestam, contra o
vernacloT,que até entiío nenhum I'efeito encon· ctcto (lO Governaàor·,datc1.do de hoje,em que notrou na org:l.nisa,io munici paI exi~t<;nte e Que l;won p:,f8, este Município cida~iãos par" os
cl.ura:lte trêS alH1O:'\ nenllum[l. medie!;l teve de cllrgos de oloiçD.o de intendentes e SUl1erintoma,r sobre 'll1alqucl' municipalicLldt', tendo, tencientes, fll.zoado violentamente cessar os
si defeitos é taH<l:l Jlcccssitas~em de sei' corri, maJlll<1tos de que se adl:Llll investidos os
gidas, os recursos (jue est:t COl:5tituiçilo e a abaixos as.~ignados e seus collega,s do governo
lei n. 33 lhe fd.CllltaV:1111, eoy",redou I:a, serie Inunicip:11 até 31 de dezembro de IS\J6.
de violencia.s cOl:l1ecic1ns contr[l. os Municipi..;s,
Prot.estando os ai aixos t,ssignados, o
com o 1im de propar,\!' rrqlldl:J. cu,llll!,]atUl'it. thzeln paTa. niio setornal'em curnplices no criNe.,te senti 'LI,pomlo de pl\.l'te a mesma Coa; me do GO\!epnador e para salvarem a integl'lstitlliçiio P. :t eitac!a lei, :U'VOJ'üU P ilrbitrio em dade da. Republica e a verdade de sua Con.,tinorma de governo P, inv~dio os Mllllicipios tukl"LO, atacau::Ls pE'.lo ucto do GllVernatlor,
com commb>urs de exnme, f<lculdade ljuc n:io quetit':l, seu funrhmcnto na reforma citada,
lhe nssiRti~" clnn'~o C:J.US~t que o nIunicipio feita vor um Congresoo suspeito .
Os (l,baixo n,ssignados requerem, pois, que
. desta eapital em d3.ta (l e 24 de n,bril findo p~rante vá" protestasse contr:1 o acto illeg,ti de V. Ex. se digne maneiar tomar por termo o
e,~ame mandado ))n,ctder pejo G'J'.-ernn,dor.
presente prutl'sto e delle intimJ.r os Drs. GoN;lo parou. porem, aqui a serie dos atten- vernador do Estado, dezembargador procutados dessEt autoricia,c1e contra os Municipios. rador geral do E;:!arlo e procurador seccional.
EUa, que pOI' suas commiGsües, se tives[.e en- bem como o cibdo Congresso nas pessoas de

(co';' 68.)

I

·'..
1,,"
I'

sr.ssii:o Elr 14 nr.

sr.Tr.~mno

DE 189t;

99

sou presidente Joaquim do AJhuqu~rr[llC Sc- Assim pona~ndo, devo dcclarar•vo• quo
rdo, DI', fJDJll'ÍfJ!Iü .AIY:JT'CS POI'OÍf'!l, Vit~e contm o vos~o neto vou lnvrnt• o meu pl'O·
]ll'll.•irJouto, I" f'oer~brio Sylrcl'io ,Jo.-:tJ Nci'Y tc . . to pot•cupc ;i. uutoi•idudc fetlornl rcspectl·
o o; numcndos velo GO\'CI'U!tdm· par;~ os c:Lr· Vil, 1lando dcllo o do vo~so neto conhecimento
gos do suprJrintonLIPnto u jutendcute~. tc- aos podct•ost.h~ União, contt'll cujrL integridade,
mm tc-coronel coflllllltndn.ntc rln. nn•r;n ostn- com o vosso congt•csso, vindes de nttcmtlll',
rloal, Haymunuo AITunso do C~trmlllo, llildc· :~uppt•imindo u. a.utonomia Uns Municlpn.lidadcs
bJ•:mtlp LtliY. Antony, Antonio do :l\fiJ•nudu. do Amn.zmms, prescrevendo leis retrou.etivns
ArauJo, E~tltnislúo .Jusó Mirnlllo~. Frt.I.UCil'co o cxccutnndo ouu•as antngonicn.s com n.lei
Lnite diL Silva, Josó do Costo Monteiro Ta- magnn. dtL Hcpubllca..
lmjós, Fr•o.noi~co Tc/les dn. Roc!H.L, .loaquim
Saw1c o frn\crni~ndc.- Mmwa! Uchôa Ro·
l•~r!Lncollino rlo Amujo e buclu1t'ol Dcoc!ocio
dl'ivHcs,
Mo,rinllo do Campo,.
Nc,tcs termos PP. doforimonto. O supc·
rintonclonto do município d:L cn.pitnl, lúamwt U,cftrja RmlrltJIIc .•·,-0 vice·presidontc em
oxorclclo do pl'e!-lllll·nto da. intondoncia, Ray- Estado do Amazonns-Sccretarin do Estado,
lD tle ngostu de 1BD5-N. 70-2~ Secção.
mHnda .Núncs Salgwlu,
Sr. Presidente da !ntendoncia Municipal
11n Cnpitiii.-De ordem do Sr. Dr. Governador
do Estudo, communico·vus que foi mnt·cado.
para ho,jo it unm hora dn tardo, a posse da ln·
Estn1lo do Amnzonros-Secrotm·io do Estado, tcndcncin nommtd[L pelo Governo do Estado,
e1n virtude da faculdnllo que lhe ó conferida
lO (lo ngoosto do 1800-N. 75-Soc~·iLo 2·(·
Sr. Dr·. Mnnool Uchõ:t Rotlri~ues-nc or- n~ n.~t! 2' dns di~pO:liç~ücs transitarias do. Con·
dem do Sr. D:·. Governador do Estado, com· st\tmçao do Estudo.
munico-vos quo l'oi Imu·caf1o para. hoje, ú. umn s·.mdo o fmtcrni:latlo.-Padr•o FiCii"C.
llm•a dn. tn.rde, o. posse dnlntondcncia nomea.
dn. pelo govürno do Estndo, em vi rtuUa cln
fltculdnde o.uo Jl:o ó conlorídlt uo n:·t. ~" das
disposições transitarias un Constituição do
Estorlo do Amazonas -lntonclcneio Muni·
Estnrlo.
eipnl do Capital- N. l.Jl - Mnnó.os, 10 de
agosto 1le 1805.
Snucle o frnternidatlc.-P<dr·o Ftai.-a.
Ao Sr. Edu•:•do Gonçalves Ribeiro, Govcrnndot• do Estado do Ami!Zonns.-Acabo do
recl!bel' um of/lcio do vo:;so sccrew.rio n. 76,
dest:t dnt:L, em que me communica, de ordem
Snporintcnlloncia Municipal ria Capital, lO vosso, quo tendes marcado o 1lio do bojo, :1 l
tiO n:;osto do ISO:í.
horn. do tordo, po1•o a posse da Intendencin
S1•. Dr. GovornadOl•-Rcspondcntlo o otll· quo nomeastes pam este Municlpio, cm vircio tlo vosso secrctnrio, n. 75 de llo.io da.tntlo, tullo do reforma !'oito á Constituição tlo Es·
cm quo Uo vossn. ordorn mo communicn. que tado pelo COUlJI'es:;o cstarlaal.
Nrio 'o 11ohnntlo reunidos os Jnten1lentos
tbi murcnda ú I horn da tardo p~t·n posso dn
intun,lmJCin. pur vús nomenrln. 0111 vir•t.udc d:t eloltos do Municipio do Capital, cumpre-me,
frteul,llulo quu vos Jhi contbridn polo urt. 2° 1111 qualidade do vicc-prcsidonte da lntcndas dispo:tiçõcs trn11sitorins d!L Constitu!ciio dcncín, no cxnrcicio do presidente, rcsponl'elbrma1ln. e hontern publicndn, dovo, dí:tot'· r!or-vos que o corpo leg-Islativo municipal que
vos ~no, niio posso nem tle,•o orn uorno do ora rcproscnto nilo pôde submottel'-so, sem
. Munlcipio, dn. Constitulçiio da. União e dll protesto. M acto que ncn.l.mes Ue praticar :
1", 11orque n intcnueucl11 de quo tilço pnt•ta
Rupu~licu. t•ecunhct!ot• o V0:5~0 neto nr.'m o sou
l'tuitltttncuLo, pol' co.rcmt.es utú agom do Jcgi- não reconiloee n.lcgitimidado desse Congresso
timillado, pt•ovindo como lll'ovém do umll sobre quem pesa a nccusoçiio de se:• fnlsirtcnuo.
COI'llDI'nc:iio, cuja. intoircsn. legal nchn-so con- omquunto o Congresso Nu.cionn.l, ll quem csti1.
tostad<t o. dopontlonte do rcsolur:rro do Con· n.H'octn. tt qucstiio, nii.o decidit• sobra ella.;
~n, porque, ndmittindo mesmo n. lcgitimigr($SO Nnctorml.
thulo
do tal Congt•osso, este, vot!tn,lo a l'O·
Qunudo CSSO Jl}Oti VO fllSSO insufficioll to Jl!U'lt
dictn.r-mo a c~ntluct!~ quo mnutonlJO, outra formn. Ou. mn.noirn porque o 1'ez, nf11stou·sa
do nmi~ imp 1rt.n.nciu. mn nconsolhu.t•io.~ por· complotltmonte da Lei ll!ngna da Ropnbllctt
11uo o vosso neto cum o fundamento que tom lll'll'ilch'll, ferlndo·tt nos seus arts. 03, OS o
ó um iLttcnt:ulo cont.r·a os nrta, 11 n. :J, íi3 o n. ::tio II, o !Jom ns::~1m n. Constituiçfio d.o Es·
t:ulo pl'omulgntht po:• um Cong1•esso constl·
OS tlaqnalla Constituição.
1
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nos art'.l. 111 • ::;n, con!.rnm

n;L c:tl't'l. 1lo!)

de

ID:ll'ÇD

dosto n.nno,

fJ lltll'tn. di.t sGrio !las -que O:'Ct'OV_cn em 1\l!_tnáos
Elcitoil OH uctuacs illtcntlr.ni.cs mn :2:i 1lC .in· pnl' tlCt:asiUa dn. longa discu~i'iao quo ai h troJ.·
noiro Uo 18\J:J, do accur,Jo com lei:-~ l'l';..:'Ul;n·f.':.; vamo,:; 11:~ impl'C'H8a.:
omn.mulas dn.t•cfhrida. Const.ituÍI,'i1 . 1H, t<~lll<l.l':u_n
<{ Yinrlo
do Po1't.u~n.1, llll'mn.1lu, ehogtt!!i n.
posso o. 2i dcúwm•riro do dito ;l!lno,:.u t~H'lllL·. Ollitl.; ..; a. I:i dn síJU:mlwo do 181_\~J. c ao pas~ru·
no.ndo o qun.tl'icnnin p:l.l'n.qno ftu·am cii-'Jto:a j' pot• Ht>lôm J'ui IHIIJJCtttlo pl'onwtm• publico
31 de dezembro 1lo Hiilii.e,nutc~ do$ te Pl'iLZo Jl.t.u t daq<Ji·/l;l, comarc:t, do ~o1•to quo, n:Lo mui to

I

poilom sm•ll!galmentcdissol\•itla.s tt:-i mt.on1LHI- 'depol~ da. minha chcg-ru.la, entrei no t1xercicio
cins scni1o cm virtllllo de procPsso o.cnwlum· elo r.ar·'o e Jl(:llo pm·mu.11cd u.tó 1875 ou IH71~.
nn.c;üo tios rc:>pm~tivos membro:-; JlOI' CL't!llCS '1 n.~ Niio :-iCi ~o sabo que cst11 lo i a ópomL cio
Iho:3 t'nt;nm perder sou:; nmntlatos, po.ts o JJ •.•) ost1·acismo Uo Jmrt.itlo lilJCrrtl : pois hcm, lbi
do nrt. 11 d:t Constitniçflo F'ctlt•rnl o tOI'Jill· no.s !J!ciras tleHo CJUO mo ulhitoi, empeuhnn1l0·
nn.nte qnn.n(!O diz-quo O v9daJo :tO:l ~jtatlos mo logo na luctt~.
como UUnião prcscl'm~ct• Ims rotroactLvas.
Em 1370, seguindo Jlnrrt csl.o E.~itodo, rntão
Os vogsos. nomca11os t.unULm pos::o clu. ln· Província nllrn do tonuu• cmlt;t da n.tlmlnistondencin. porquo mo litltarn aqui 0.1 rccm·~os tr•'1r.fí.o dc'stn., o Sl', llt•. Antonio Ll~-~ Pa:-:sos
necessttrios para. clofttlHil'l' os dll'l:!itos o n. n.n· !IIiJ~t!!Ml. entcndcu~!io cr~m o jui:•. de di1•cito do
tonomin. dr~. col•por:\J,·ü.o t!o quo 1ht:o parto ; Pnriutin~, Dt•. Rumu:Lllio do Son~a. P;Jcs do
mn.s, n.inda. BO.:l rest::t n.l~uma. conll~nç:L n:t~i Andr:1.do, c disse-lho quo pcdi~·sc-lhaum lll'O·
leis federncs e nns garantms pro:neLtHlas ]~ola. motm• para. tL Hua. coma.t•ea., q no o niio tinha.
Constitnicfio t.ln União Bt·a~ilem1, pm• ~~~o Jbrm:lllo, on o quu quir.e;.;se, pois muito doec·
protcsta.wlo, como pl'Otcsto, por· pn.1·to 1!11 jn.va. servil-o.
lntendcncio. Municipal 1lcstn capital contra ' Aqucllo magistratlo, clo r-n.udnsn. c impcrc
osso Yosso o.cto, communico-vos que aos po~lo· civcl mcmorilt p:tr;L e:-iCc Estatlo, indicou o
rcs fcdcmm~ competem tos \'OU apresentar o tncu 11 omc, qnc ,Já cm ObiL1os lmvio. lho sido
mesmo protc~to, tn.nto .qu:mto me uclt~ C_!Yl lembr•atlo 1mlo mui t.o cligno mn.gistraflo Dr.
pleno oxorcie~o lle.presal~nto ~111 coi~l!lll~...;:w Cascmil'O Borg-os Godinho tl~J A:-:sis, que do·
do o.lista.monto elmtornl. lllll~·".!•~o quoe Pl'!Yil· poiR tu.mhem roi Juiz de dit•oito cm Parintlns,
t!vn.mcntc d.clugud:t.}l,elo. lü.l lt.!c.leral ao pr~- onr~c deixou Íll\'t\iltVCi:-3 l'CCOl'llac;õc~. ·'3. Ex.
Stdento do. mtentloncm clcntn.por su:!fL·ngw o Ik. Pus~o' i\lir:uu.la promettc.m o cumpriu,
populo.r.
tendo :-;irlo a. minha. nomo:1çii.o um tlos primci
Sn.ude o Jl•n.tcl'nido.do.- Ra.ymuwla .Yw:cs
.
l'OH actos Llo sua.atlminisr.mção, poh;tivo dollo
Salgada. »
conl.lct.:imeuto p~lo nwem,o vapor· quo o con·
1
1
,
t
'
1
dum1
a cst:< capital ("anao<).
d
·
Nno esP,J.:tllt o r ClllO.!'m ·me~ nn. rt_:unn., Eif.l c:;mo
c pol'quu cntl•oi nn. Provincin. do
nem crm,c:o.r· n. n.ttcnt;u.o rio Sona~~~ nao m~ Amazomt:-J: tL pcUido do dous 12 rn.nrlcs liborucs
occupn.ret neste momento t.lo toe lo~ s. p~ntos o por nomoacflo do um conse:rva.dol'.
tlo dtscurso que o noht·c Se.nn.dor pt•orertu na.
•
sessão de 2!J do pu.ssatlo.
, •..•... , .•••..•.• , .. , . , • , •..••. , • , .••• , ••
Em minUa defeso. pcsson.l considerarei apo·
D'ahi vim, cm 1878, parn. ostrt capital
nu:-~ n~ 11n.lu.vra.s o conccir.os <L mim rct~t·entcs afim do assumit• o cnrgo tlo scct•ctnrio Uo :;oc quo nü.o posso nem clevo consentir quo H· vm·no.
quem '"m completa re!'utitçiio.
lll'a pre•lrlonto o E:.:m. Sr. (hoje) Visconde
Sirvamo· nos das j>roprias palavras do do Mamcojú.
S. Ex. :
Nn r.xm•cicio thtfJttcllo cargo estive n.tU :t
,"<O Sit.. F'nAN'Ctsco MACII.\Do- V. Ex. s:tbo atlminh;tt·u'}~.o tlo Dl'. 'J'Jwolim•cto Suuto, quo
que nunc<~ cort•i n.traz t!o cmpt•C"gos, nom le· JC?.·so ncmnpa.nlmr do HOU .sr.wl'eLtu•iu,»
vnntoiprotew;tics pct•nnto guvm·no tmtllnun.~) Vô o Sennl!o f]llu il S•. Ex. mosmn QIIO eu
E accrcsccnta t!cpoi.~ •lo umap:trlo meu : op~tonho " ~. llx. AgtJI'il os JMUs common·
tarius.
·
<< O Stt. FrtANCttlCü 1\l.\CJI.\liU- Fui cmprc·
gatlo o llll\JC3. fui c.lcmitt.illo, ;.;crvintlo Jcsclo O nobro Sunatlor tli~ que llU!Wlt col·r·cu utt·a~
·
1800: porquo scmpl'o tivn a tn•eca.uc:fin uiio tio cm pr(·g"OH. • •
~ó do cumprir as minhas oln•ig;t,;tirw, como t!o
O Srt. F'J:.\:\'CJ-;Co "T.\Cli,\.Do clii. nm apnrl.o.
n;io cspcra.t• qno um :rovcruo :ttlYot·fm.t•io me
O sn .•TO.\QI.a~r SAI~~m:-;orn- Estt't no seu
nlcnnc;nsso no cmpr~go o nw dcmitti::<so. tliscnr.:n.
'l'eullK p:tcicuei!~ qno liL choglil'Ci.
Nnnc;L soJl'l'i tlcmi~~ües aeinl.osus. ))
~. Ex. tliz, I'C~pit.o, que nunca. eot•J•mt tLtt•ar.
Pcrmitt.n. .. mo o nobre Scnatlot•, qno, anlcs cJn Ollllli'C~US, Ollt.I'I'Lllllto fi. Vüi'thLt!HCOilÍtl~SatJ!l,
tlo JU.zm• Ofl colllmontttrios que aquollas po.!a- pnr ~. Ex. mesmo U que llestlo rJUO so doH~
Yrn.s 1!0 S. Ex. nuctot•isam, cneolloqufl 1len.nto Jll'CIHien dn. t-~tm. CoimlH'a. n.tú ns vcspm·n:-Hlo
. dellus us auu.~ prop1·iaij rmlt~vrus quu se t•u .. sct• oleitu ~!.!un.dor tht lt•~publiclt uunca.L1 xcr~
l'l
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ceu outrD. profl8:0a no, R'uzil, I'~lo menos I F8i C!Il 1380 e eu era inspector e10 Thesouro
que eu saiba, G811l.10 a ae etnpJ:'egt~c.o publico e 2° vice<pr'8sidcn. te (];1 P;,o~Tincia, e devo
qU0 agora parece ~nnt~ desdeu1:._~-'~l>
cliZíJl' a V. Ex:., S~'. pr2s~dent€, que po!' causa
De 1869 a 4 de Jmell'o ce 1073 esteve no de;;,a demiss::o tanto S01fi'8U então quem
oder o partido cons9:,v~do~ e foi delle ~p}e de,Ii3, foi vict~mD, ~omo aq,uelle que agora.
Ex. recebeua.s suas prlmen'as nOID8açoe;', ac'n que elb e motlvo de ueSc1OlrO!
como S, Ex. mesmo o..decli1ra na cada 2clL'O SR. FRAi'ICISCO MACHADO da um ap:J.rte.
dida, e entretanto o Illustre Sen[l,dor affirilla
T'
,,'
"oi alcançado pOl' D"overno adverO SR. JOAQ.lJDI 8'cRlIENTO- P,-ovarm ao
U "nn~
que
n
v , " l'
<"
"
S
1
f ' , '"
t
d
1
sario em emprego norrlnun !
enac,o que .Ui ll1Jusvamen"e emet't'I~O,
e
Por ultimo diz S. _Ex., e o ~ffirma c?m a wc~re,~cent~, que nes~: o?~a:I(~,o o nobre Se~m
, lCia dequem 11:;'0 receIa ser contes"ado, d,~", tlU~ e. a meu co," ellglvnwrlO em p~l~tIca,
cons~I~1 mpre"'ado mas cue mmca foi demit- nao serIa capaz d~ a._ven~urai' a lW.oposlçao de
~.~e OI e
"'"
qlIe a rmnha demlssuo fora mel'eclda.
O
1 p "
I''''d~
nec"Le POll+0 e' ~ Tj'v (lU" eu I Si', pl'e~idente, eSS:1 demissão foi de te.l
OIS, a 1. '"
o
"'Ao
v
f .
t e preme d't
1
' 1
1 a S Ex, 0repetindo
o '-'.
seD"uinb
trecho
oredem e .nameD
1 &(.a
e an.n UnCl<1e
a
PPo,? lcarta: a ql;e iá me l'e1'21'i;"
com, t3,~,t[l, antece~!encw. ,que liJ. As~emblé3.
a sua
"
"
Legls13,~lva da entao PrOVlllC12. do Ama.zonas,
, «No exercicio el:1q:lslle C11'gO estIve ate a eí!! 21 de abril e 7 (le maio de 1880, deu moadministração do Dl'. Tlleodol'eto Souto, Q1W tivo para larD"a discussão,
fe:;·se acompanha;' de selO secretw'io,»
Nãõ tomarei tempo ~.o Senldo em ler os
, S. Ex. er:.1: secretariO do governo,quan~o discursos então prol1ulJciJ.dos, mas tra.nscreem 188~ 1'01 nomc,':do presidenLe (la el'.Ü10 vereí aClui: 8.1g:uns tr~cbos delles p[l,ra que
:provincJ:1 do Amazonas aq uelte no[s~ mall?- mdhor se a va.lie a ch1.morosct injustiça
grado colleg<L, e o nobre t>:ón;;dor 1'01 demlt- cio acto,
tido sem o ha ver pedido. . .
Foram os 81'S. Na]Jole:io Accioli, de saudosa
O SR. FHAt\CISCO MACIUDO- Não fui de- memOl'ia,bem conhecido e muito amigo do nomittido
bre Senador ,e o illustre SI', Dl'. Theotonio de
S ~.."
T' 1 t ~ i B,'lto,n:Jeu distincto r,migo e Deputado Federal
. O ,SR.. ~OAQUIj)l
<1l,00"l?~ q~6 pelo Estado elo Pari,queproferiram esses dis!lutIo 1'01 occupa, ~ c""oo e ", -"'-' nao ClF'SOS, como S. Ez:. se,be, em defesa da '1i~oude volta.r ]J,~~a ~,~,~',
. D" ' " ctima do ranCDr politico ou a.ntes dos desNeste ponto, _"I'.,p:,~~l(len~~,r,n~ J::l.::>~ qmte peitos p~tl'tjClllaI'es.
o nobre Sena.eJI. ligo,-", ('~' o ~o i~~2:do
E, Sr. presidente, para encerrar este inci.
'i:r~~iJ~~t':~~~~i~~~g;o~do quert~~.}lu p"r~;D";~o;;~ dente a. que fui levado a re~erir.me,em defesa
~
c ~lle eOH~tIv~~lU Ul1l3. c.::>'?~"
proprJa, aos trecbos dos cItados dIscursos se
contm mIill, pOIS S~l ~x, ta,"to seguirá a honrosisimJ. portaria de reinteo
e.u,conhece e salJ6 que EO.ll"nte n:r · graç3:o que finalisa deste modo:
,
polnlcos (leter~n1I1:-'1Jr(),m ns duas deln!3 ~
« Por toc1<1s e3tas razões e factos c::mside.
soífri n:t minha longa. viela. de
funccÍlm,uio publico.
I:ando.illesa a ,hone~tid8de e provado o zelo
. A primeira demissão que soliri foi (Jr,que:le fUJ::cclUnarlO, .. »
em 1876.
Termino :J.r:ui o que tin113. 3. dizer em 1'eEra contad.or do Th8S0Ul'O Provincial. e o spost.a ao illustre Senador.
presidente conserva.clol', pJ.ra vJli envüdo
q Senado ,me. desculpará ter-l,he t~m"ado
expressamente afim rle fazer a eleiç2:o dos rr:.als t8ill[!JO ao que estava, na mmh" moen·
"candidatos do Governo, foi clerrcta[LO pelo çao fa.zel-o.
meu partido.
Despeitado, como era n8,tural, pela derrot:1
que lhe fôra infligid:J., esse presidente, que
havia pedido o meu apoio em f:wor ao menos
de um dos ca.ndic1'1tos, demittiu-me do meu ASSEi\1BLEA PROVINCIAL DO AMAZOKAS
cargo, e um dos motivos que allegou TI;l. sua
portaria foi este ; que eu escrevl3. contra. a SESSÃO ORDINARIA DE 21 DE ABRIL DE 1880
administraçã.8 em papel da. repa.l'tiçâo !
Por este motivo, Sr. presidente, V, Ex.
() §r. Ace5.oH-Sr. presidente, honpoderá avaliar da i.G1IJorti11!ch e justiça dos tem constou-ma que S. Ex. o Sr. preSIdente
outro,;. No act8 da minha ,·einteg:" :çGO este da Pl'ovincia nome:J.ra um;), commiss[o para
e os outros tr'ES motivo,~, ti10 fute's cc:"o fi5calisal' o Tl~esouro Pro'rir,cial e d,lI' pô,recel'
aq uelle, :fica.r~\]n ~OúII)lctH. r:1Grrce d~\~~~1'111di)3. l ~obr(-1 ClU8ill de--=re Ii2sar f'u respoDs:=dJilidu.de do
. A segunda e ultima cbmissãG foi-me dé,:::~ i e:,C83;O de pag3xDBIlto n~ilo á Con:.p8>nhia do
na adminístraçi'io do 1:ina~io generd José CIJ'-I Amaz~na~, cuj~ fiE" pri~cjp[tl é justificar de
rmdo de Quelroz, entao tenente-coronel. antenmo a de!I!Jssao, Ja decretada, contra o
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honrado o zeloso inspector rinque lia
tição. (Apoiar/os,)

l'OPILr-~lones

. . . . . · · · ·· ••· ·. •· ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·

o sinceros nuxilinrcs rb minhn ndml·
nlstraçiio •
o Sn, CAnV.\I.JJo-Ist.o a. :JI tlo Jnnt•ç-o.
o Sit. 'J'nr.orO'iiO nr. Brm·l'O-Os Jlv:tos quo
80 t.lomm relntl vos no oxcesso du pag-amento
!'t Compnnlrln. 1hram reconhecidos ou vcriHcn.dos il ll do mu.r1:o; J1Drtn.nto n. conclusão
logicrL.; quo utó nquclla diLtu 0 inspector do
Tl1csom·o não tinhiL dc::~morcchlo ~J1L cunflnnça.
doS. Ex. desde que esso J'ncto uiLO lho morecou a mcno1• importnncin. c1uo nfi.o Julg-ou
preciso fhzor dollo monç;io 0111 seu relatorio,
o que impor· ta cm dcchLt'uçiio cntcgoricn <lo
inculpabilidarlo do inspector nosso negocio.

Pnrquo, Sr. presidente, o nobt•o in;poct.m•
do Thesouro estti. ncinm do qun.J~um· suspeito.
(t~Jlo~arfo~). e um cavalheiro 1listuw.to, um cidndü.o intolligonto o honc!lto quo llLz honra ÍL
Provincln. quo o viu nasccr,aqunl nprcciundo
devidamente OH seus sentimentos 0 virtudes civicas, o tom muito e mcrccitlamcnto
considerndo o elevado. (Apoiado~.)
•· · · · · •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
E dest'arto i• munifo,taçiio Ir os til que à rles·
rcg1•arla adminisr.rnção rlo S. Ex. (Presidente
tenonte-cm•onel Jo;ó Clnl'indo de Queiroz) liJZ (,l!r<:'to bem.)
esta Assemblón., seguil'am-so immmlin.tu.mon te E ell'cctivamen to nssim orn.. porque a.penns
a remoçilo do UOS!o collcga o Sr. Cour.inilo o inspcctot• l'cconhccou a miL interpr·otaçiio
Junior, digno membt•o dostn Cnsn, dn. ctHloh•u. quo n contadoria dn.vu. ;'tloi, levou o facto uo
do Borbu. para. a. do Te1Iü, o n.llomençiio dn. conhenimento Llo presidente dl\ Proviuciu,
commlssüo a que mo reli!ri pn.r:t fisc:tlisn.t· o dando no mesmo tempo, como crn 1ln. sua
Thcsouro Provincial, que, comoj{L dis~t!, nfío com potencia., as necNism•iasvrovillencins pnra.
tom outro 11m senü.o pt•ocurnr um pretexto qtJo o Uiuhcir1, sahir!o do 1'hosourl' enr.ras:-;c
TJll.l'lt upoinr ll demis~ão do digno inspector do r immr:clintumente pnrn os cofres Pl'OViJICin.es,
TI tesouro.
o que ol!cctivnnlentc so rcttlisou sem o menor
o Sn. TIJEOTONJll nr~ nnm'D-!SSO não tom pr<'jttizo para a Pl'OVincin. (.tpoiatlu.<.)
uuvid•; pódo contar com a rlcmis.iio,
··A, 'Vis't;J.· ~i~~ ·a~~~m·d~t·a·s· qu~· ~~~b;in ~lO~;~.
lidos iL Cnso. niuguem da boa Jil tliriL quo o.
demissão do inspecto!' rlo Thowuro foi dnrltL
por motivo dessa snlrirln rlo rllnheit•o, pois o
Jlresidcnto quo cm principio do mnrr;o \ovo
conhecimento 1lcsso. thltn. nfw o. mo.ntlou syn·
SESSAO DE 7 DE MAIO DE !880
dicnr, niio tomou twovitlencia alguma., nem
no menos julgou tlignn. do lcv1Ll·n. ao conllOt:l·
TRECII09 DO DISCURSO DO SR. TJIEOT0:\'10 DE monto dn. A:::scmblón., nbertn. no fim do mez, o
DIU'l'TO, ACTUAL DEPUTADO PELO l~STADO Do só depois do um moz ó que so Iom b1•n do
PARÁ NO CO:'IGRESSO NACIONAL,
nomear ttmfL commissão plrtL tomnr conheci·
mllnto desse tacto !
O motivo real e unico dn demios[o, senlto·
O Sr•. Theotonlo de B••iuo- rc~,tbi
JlDl'quo o inspccto1• do Tllesouro, como
A JiJiha officinl, noticiando n demisoiio do hon. membro
do dircctorirl do paJ•tido liberal,
rndo inspector do Tlresouro, o Sr. ~nrmcnto,
soube
collocar-so
alturtt do· seu dever o
da como causa rloila o purcce1' d11 commissiio nüo fui tnzer ctJro na
com os louvnminheit•os quo
nomeudu para cxaminlu' n. cscripturnqüo dos o presidente <la Provinciu
recebo a ucollto no
3 °/n uddiccíonnes no Thesouro, em conse- sou gnbincte. (Jfuito.<~ apotc1dos
,)
quencin do excesso rlo subvon~iio que rocobou
O
p:Lrecer
d11
commis~rLo em que S. Ex.
a Companhia do Amn~onas.
Niio ó crivo! que soja o•so o unlco motivo louvou-se, segundo estou intbrmnLlo, ó Llie neste caso, sendo elln. campos tu.
para. demissão do um cmprcgaclo superior vcrgcnte,
t.lo
dons
mcmll1•0s
sónwnto, S. Ex. não vorli11
cujo zelo incxccdivcl todos rcconhccum.
j
llStiflcar
com
osso
rnu·cctlr o f:iCU acto. Ou
(Apoiados,)
'tm
via
Uo
nomc:~r um terceiro lla.l'l1 desompatnt•
Digo, Sr. presidente, que nfío mo puroco
este o unico fundamento dtL domiss[o, porque ou antilo pt•cscinrlil' dcssu peçu pnm t~polnr o
esses factos tiveram lognr cm março, muito sou procedimento. (Apoiados.)
.,
untes du nborturu da ASsembléo., en\l•etunto
que no rolntorlo nprcsontnrlo u S. gx, julgou
clle, n existir, tiio Jove essa J\lltn quo nom
delln Jilllou, concluindo essa peça ofilcial com
POU}'AniA DE Rll:INTECinJ\QÃO
cstn.s pllluvrns: « Srs. Membros da As;cmblóu
ProvJncln!, concluindo cstn oxposiçiio,cumpro
um grato dever, rlecJarnnrlo quo torlos os 3;' ~ecçiio- N. 270- O D1•; proslrlonto ""
chefes dns dlve!'sns repartições tecm sido Pl'ovincin, considomndo que dous· forum os
0 0 0 O 0 O 0 O 0 O O •
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motivos cm quo Ro fundou o acto do 4 do
m1Lio, polo qnal foi cxonor•n.Uo do cn.l':;{O llo
in~pectut• do 'l'hcsourn Pul.Jiico PI·oviuclu.l o
ci,lndü.u Jouquim .•Josú Pnc::~ l1n. Sih'IL Stl.l'mcnto, nsnbot•- excessn tlo pn'~amonto dos
:~ 11/u nddicionn.cs U. Comp:tnhia 1.1~1 Amn.zoJm$
!cito pot• nquollu rep:n•tl<;iio, o dcmor11 pm·
pn1•t.o tlo ngento ambulante do l'ÍO Purüs 1m
tlllh'llfla do tittldo t.lo Ul'l'ocnúa,.{i,u Uo oxm•cicio
do 1880-IBRI;
Con:;hlcl'ando (}uo do nenhum do.:; fttctos
1110 cahia responsabHidttt~e. porque:
Dcclarn.ndo Of.i mombros dn. commisf:ITO nomeado. lL :.?.ü do abril para. exnmirmr o tlal' p:L·
rccel' sobt'o n. escriptura~~~io tlo 'l'iH'BOtll'O rc·
lativtt no referido cxco~eo de pngumonto:
1°~ fJIW nc/ihuma (mude houcc por pnrtD
dos ompregudos, porquanto tendo si <lo ns pnt•·
tidns <los direitos uddiclonnos <lo 3 "/ .. rscri·
pturnõns nos li\'l'OS cnixus do depositas c
cn.uc:ücs cu:,tlohadas com outros depositas do
iliVOI'Srts origens, nito cm facil conlmcor-so ilc
prompto o uxces:'IO rio pn~umcnto, quo sú podcT'ia val'i{icar-:w r1opois do confocc.:Jon;ulos os
bnln.nços definitivo o rnonsncs ;
2", que o mencionmlo excesso do pngnmcnto
(oi t•acmdrccirlo )•t~lo c.v-in:qwct/ll' qua.ndo lhe

fOI'J11ll Pl'O!'Ciltcs os tlito~ lm.ln.nços (contbrmc
nlius >e pl'ovn com o olllcio do II de marco
dil•fghlo por OSSr1 !'UllCCiOOill'ÍO Ó. pl'C'8idcncin. dn.

Pl'ovincln), sondo providenciado paio mesmo

'

·~

no sentido do fuzor·so ell'octivn n. rest,ituinão

dnsquontias indedr.lnmentc pogns, comu ·d,:
fttcto se (c:.;

Do onde oo deduz clnrarnento:
Quo exerceu o ox-inspectol' n vi~iln.ncin.
sob1•e n. flscalLwçtio v contaóUidwle dos rentlns
provincines, Sl"gundo prescrevo o m•t. 2 § 2"
do rogulamonto do I do julho do 1Si3, )lOis
quo ua. occn~Ji1o propJ•ia.. isto ó, -no exume
dos citru1os bahtm:os, dcscoln·iu o oxccs.~o 1lo
pagamento e sobre ollo pt•ovitlcnciou do modo
quo foi pr·omptnrnento inde:mnlsndn o. l'azcndu.
pro vincio.l ;
Rolovnndo notnt•:
1", quo nem do. demoro. da confo,~iio dos
11
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pn.rtiçiio 1ht con tndorin. o n. seu rcspccti vo
chofe, o. quem incumbo, nos termos do regulamcn to citndo :
« Art. l3, ~ l.n Fazei' o exa.mo mo)·t~l o
(}rithmctlco das ~nins de cintl'ndas da dinheiros
o do to,Jos os documcul.o:;. cm virtude dos
qunes t~:nltam. da .wlti1• do 'l'hesuuro quuesquer•
somma.s

~

os b:dunços o ort·n.ment.os
d!t recuit!t n tlospazu,;
•
§ •1."

01·~unisw

A1•!;. 22. § l. 11 Dil•igi1• ~ !1scalisnr i,umcdiatamcuk os l.t•:tbn.l hoíl !ln. con tnduri:L ·
§ :l."Sulicitnt•.dü inspcct:Ol.' m~ prov'ütcncins
o Jli'Opor ns medidas q uo ,JIIlg;u• nccei\sorias
pal'a. o regular o.ndrtmoutrJ o tlcscmpenho dos
t.l·n.!mlhos proprios da. Cldltn.tlm•ia, fic:tndo

pm· qualquer fJ:ltlL que pruvcnlm
suu ;
§ 4.u Verincn.t• rL !l~[jctlidarla c ,illlfJCI'r dn
IWir:llitlmlc do quncsqunt• documentos clo des·
pc:m, 1lcr.larnndo si lm r.H n~'lrJ ctt:dito paro. o

1'/.!.l'pmwH:ct

do

nogli~cncia.

S(m JlU;.tfLIOOIItU ;

cnnfc:cclonar, crmjiJti1· o as:;i..
do contnbilidnde;
Art. 8-t. T01lns as cont:Ls om ''irtwlo dns
quttcs houvct• do Jhzcr-sc o p:Ignmrmto do
dPspczns, serão Jll'rciaJHcll tv conf'air/a.'l rm
contlt1lorin. pot• um dos r-:-;cripturu.rios c 1•c..
1Jista.,· pelo crmtmla1' que o!J.,·ci'WI'd n. respeito
o disposto no~ ;tn do citndo al't. 2:!».
E consitlet•awlo, qunnto ao segundo facto
nrgu1Uo, quo niio h:LvenU.o, como não ha., lui
pt•ovinci<Ll q uo o!Jri~ne a. cntmda dns O.t'l'C·
cndaçOes por trimestre, nií.o tJOllia O CX·inspO•
ctor con.gw o. isso o agente o.mbulnnto do rio
Pnrús, saneio além dtsto certo quo rcstnvnm
nindJt alguns mozcs p:tra. 1échar-se o cxercicio, do qual doviiL prcstm· contns. o quo
mesmo cm caSo do alcauco nfw orn. no inspector quo cumpt•i:L l'ospondor por clle, mus
sim no oxnctot• nlcaru;rulo;
POl' todas estu.s l'Ol7.ÕC!l o fur.toR consiilerr~ndo illcs~ a honcsti<hlc o provulio o zelo
dnq uollo funccionn.t·io ;
•
Resolvo. em deJ'crimonto no recurso que
pelo mesmo lUi interposto. reintegrai-o no
cnrgo do inspectm• llo Thcsouro Publico
Pt'O\'incin.l o ordenu. que neste sentido so
facnm us noccs.stu'hts communicaçüos.
Pnlaclo do Governo cm Mnnitos, !3 do
agosto do ISSO,
~

5

"~fa.ntlUI'

D""'' todo< os

tr:~lrniilo;

inspector, por· isso que, dopondondo cS5o facto
do u.tmzo Un. csct•iptm•a.çii.o 1ln Thosouro, devido á fnltu. do pos::~on.l. SOA'Ili1Llo o'pinou um
dos mcmbt•os dn. commis~iio do exame, nii.o
Dt•. Sat!Jl'O diJ Oliuaii·a Dias.
estava. em suns at.tt•ihuiçlics rcmcdint• a os~o
inconvcnícnto, contra o qunlnlhi~ rccl:tmou
o poUiu prnvidoncias iL prosidcmcin. tht l)l'O·
O St•, ll3',.·::~ne~~co "l'!.[aehn.dovincin., conlbt•mo consto. dos l'!llntorlos d1t 0 noLro SenadO!• que acabou du fn.ll:tr, roferindo.ao no ctuo Nl dis:lo em !luas VC:ZC'S quo
mcsm:~:
2••, que, n.i11da. qunndo contrario fosso n.os ti\'t:l n. honra do occnparrsw tl'ibnnn., prctenempi'Cp:allos do 'fllllsom•o o menciomtllo Jm· dou :ru·o~·u1' que o quo entti.n di~f!Pt':L wi.n ti ..
t•ccol' dn. commissiio do oxn.nw, to•1a IL t•ospon· nhtL sido n. vordado rl'I:LtlYamt·nto n. rlous
s~bi!irlado do lhcto cc\bel'i~ cm dil'Oito I• !'C· tclcgr•ttlllnl't~ ftllO hcwium sido nqu\ t•cccbi<1o~

..
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o cu vindos, um n. S. Ex. CJ outl'o n. um collo- lm.lho sobre a constituição do con~rosso tlo
go. do rcprcscutar;ão no. outra. CU.sn. do Con- Amnzomts; pt•oYn.relmcntll varn. chegar, pCllu
grr...;,:;o.
estudo do::~ pap' Is pf'cscntps iL commis::~iio, a
l3nstn.ler os Uon~ tc!cgrtllll\llll~ c con(ron- determinar ~i rsLt'~ íJU nüo lc~n.lmonto con ..
tn.l-os com o que di~so, pm·u. c!\('~ar-so :'1 con· st.ituiUo o poUct· legislativo do J\mn:wn:ts,
clnsüo do quo, ontfio, tllllrmci o vou l'Cpotil' sobro o quo.l pc~nm us uceus:u;~es que s. Ex.
no Senado. O tolcgl'nmmn. do t;D\'Ct'tladot· do o OH smts nmi~os Jhzcm 110 {]HC lh so pnsson,
.Amnzonns quo o nobro scnn1lor trouxe como IIo.vin cu ditr, rJUO, n:.:sim nl'gumontnndo
reforço no que lho IJnvio sirlo expedido pm• com o tclcgmmmn., o tcmlo cm visto. os proum }ltLl'onto seu, diz o 8Cg-uint.o: « Congrc:Jso ceitas con~titudonacs, mo pnrcci(L oxngern.tla.
E~tndunl n. 18 promulgou rol'ot•mn Const.itu· u. utllrmndi.o do qno tudo q110 li'~ so p:.8!lOU
cionn.l, occol'do Pl'Opo~ta Podor Exccntivo.» csliL Ji\rn. tht lei; mas S. Ex. dlsso que tinha.
Inc.ontestnvolnwnto)o govm·nador htLYia. feito conhocirncuto exacto dos nwto:i, n cstnvo. hn·
umn. proposttt. do rcfo1·nm da. Con:-;tituir,ão; e bilitndo :1 provnr o quo aiTirmilra,
nelln observado os PI'Ccoitos const.itucionnos.
Dis~o qno mo pn.rccin. isso impossivcl o quo .
OS11, JOAQUlll S.\It~IE~To -Eu não con- só por in/eroncia tirad:1 1la lnttrn uo tolo·
grnmmn.~ pnrll:l'in. tor clwgndo com os seus
tcstel,
u.migos à u.JI1rnm~.;i'iu do que ttllio l!UO lti ao
O Sn.. FnAxctsco i\IAC!I.\.no- Então nno sai po.s:-Júm. oro. exorlJittmte lln. lei.
do onde vem a duvid" do V. Ex. desde que
contlrmn. quo o govornn.dot• cil•cumscrovou-so O Sn •.10.\ClUDt SAn!lm~'l'o Uú. nm apn.t•t<:~.
ús Uotcl'minaçOes constitucioniles paro. u O Sa. FaAxczsco MACIIAHO.:. Salvo tendo
u.presontaçiio da pt•opostlt.
V. E:..:. o dom du. prcvi::!ÜOi sú assim ó que l)ll•
Diz m1\iS 0 tel~;trammn.: <{Em virtude Uo det•iu chog'fn• n.o 1·csu1tndo do rdllrmar, como
nrt. 2" dn. dl:-poeiç;lo transitOl'Íl~ dil Consti- se mru. com documentos, o quo lú. so 11UStuiciio, Pl'Oinnlguda, terminou intendencins sa~\";·oformn da Constitui•ilo do Amazonas só
municipacs, tlrwendo hu.vcr novas eleições
"
pn.rn. prehenchirnento esses Cill'~;ü:::» •
foi tn•!Jvjo.mcnt•J conhocidtL pelo .Estudo, no CJUO
Disse eu: mns orJne tem isto com n. :pro· disse t·cspeito no pln.notra~~:1do pelo goYorna·
Jlo;-;t:~ do rc!Orm;t npl•oscntud:t pelo govm·nn- dor, segundo o::~ p1·opriospolitico;~ advor~;lrios
1lor ·~ Ev\clontemm1to nfto tem nndn.. ó ftUe~- du.n.dmiuistral,'ilo ulllrmnm; .nesta. nm~·mac~o
tão do interpretação c, l:iC':,tUnllo 0 'nrt. 2o o documento que vou uúlluzJl' provu. u. sa.cJc~
n. 1 d~ Con,titui(•ii~ do E>tndo, ó no Con- tlatl~.
, . ..
.,
grcsso que compota mtcrpr·ct;u• n::; lois.
E::iS? docu~onto, quo r~ret o .t~ paht\ 1as do
Accrcsce nindn. que rm constítui<,~iio rlo pt•opt'lO su~_C!t'tntcndento,oo pro.te~to com que
Amu.zonn• 1 1 ~ 0 aJ•t. l37, quo tleclal'<> ll[o ollo ~" oppuo :~o auto do desttttu,;ao da Intonsot•om constitucionn.es todo.t; os ;wtigos que 80 I denr:m 1ia ~npJtul. Cúm olle v~u proy:Lr quo
encontram no. constituiçno, dizonào qun sú ern lllrp~s~vcl col!hcccl'·.!lo nqUJ u. l'Olot•rno. du.
são canstitucianaes os artigos quo so ruthl'em ConstitnH~~:to, o. nuo sel' polo tolcgrammn. quo
ú fórmn. da Gover·no, nos dir•citos indivi- amt!YS3.11lOA.
.
.
..
uuaos tio cidadiTo 0 11 natureza, limites 0 u.t. Utz o SI'. supcrmtcndcnto tk Capttat (lc):
triiJuições dos polie!'os políticos, ComiJinndo "Protcsto-Suporintendenei:~ munlcipal do
cst.o artigo da Constitui~ito com o ortip:o ~uo Manitos, 10 do agosto de 1805.-Exm.SI', Dr.·
deter~nlnn os tr·;1.1llite~ pul'n 11. rorbrmn. con juiz saccioual.
stituelnul,ovidantomouto elwp:a-sc it eoncins•io Diz o ~Innioipio lia Cnpitnl tio Estntlo por
do que .~u serfio rc~speitu.dos os t.J•nmites Ju. rc· sons l'OPl'O:-JOntuntes o suporlntondnnto Mn...
formn. da Constituic:to no que diz respeito nocl Ucllôn. H.odt•igues o o vice-presidente da
uquollcs nr~tgo~, qu& a ConstiFuiç~o declara Int.endencin. no cargo de presidenta Hn.ymnndo
sorom const1tucwnu.cs. A t•nsp.erto do~ outros, Nunen S<tlgndo, que •
nílohoduvi,loqucaintorprotaçítodellospo!'·
. . . . , , , , , , , ..
tonco ao Con~n'!!;;~o no seu modo orllinario do « PuLlicudo o plu.no da. reform11, os munllcgislnr e, port1mto, indopendcmtemente 1los cipio:-> I'Cduzidos nu SUtt liboJ•liatlo pelo. yiolen·
tru.mitos, quo clla pr·asct·evo pnru. nq uelles cin., toll!id.o:i nn sua ttc,:iio nMlu. di~seril.m pola
artigos,
impooSIIJilitludo do Ji,zol·o, indo o pluno no
Mns, St•. prcsidcmto, o.. qucsbio (la sn.hol'·SS Cong-l•csso quo o mutilou, cmomlo.ndo-o o
si são constitucionnccl ou Ucixnm do sct· os mn.nlomlo solwo tt re1brmn o mnior sigillo, só
artigos, quo o congresso interpretou polu. n. dando ú publicldndo mn dn.ta. 'de Jwntem c
1ürmn. quo rcJbt•iu o nobrü senador, ó umo. jU. oncei'pot•u.du. ntL Constitui'.liiO.»
questilo quo n:io nos l!ompoto ll!"[uidar, JlOt'- Examinemo.-; cBto pn.rn.gmpllo do Jli'Otcsto
quo scriu. is~o ocioso o do nenhum valor. que li um ~inho do ruztio::~ om mou th.vor.
~ dcmal:j os amigos do S. Ex_. jit levnrtLm no
A Jll'lmei!'U., ó quo só nrt vespera. llo pro ..
conilccimonto Ua. commissão mixta um tra- testo ti\•(.lra.m, Iú 1 conhocimonto do quo o
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Coagrcsso lu1viu. ftlitn. OM, o prol;r,)iJto é tle
C(J]no. poi~. cllo allegn vinlcncin com o fim
lU; !ngo, ~:~ú conheceram tln ihct,o uo di<L IH, rlo niio '[H'Ot':!S!:t!' conn·;~ o plnno o :tpt•e;s(!11trt
UitS, elo tliu. 18 dn ngostn aLO ~n d11 mo:;mu pi'Otc~;•to (~outl·a o <teta da Lk~l.itui~·ão ? .8' i:l~
mcr., V. I~x. compruhcudo qtto era ímro~~i CO!IC•.Jbivel. •
Ycl, pllysicu.n:tonto impossh'l1l, rpw, rio li't, .ri~ vti V. gx., St•. JH'OSirlctlto, qn.J istoJH1o
viesse pr·o,jecLo ou n Ct"lllstituir,!ão rr~llnrnnda. ,; l!Xíll!to o fJllll en c.:;t.;L\'fl. lwn1 inlimnnd.o.
ás rufias do S. Ex. uu elo qwt!quct• l'oprcsCJI. (!1Hlndo, di.~SI:l qnc n;i.o tinha haVido pt·ot.csto
tn!lte aqui ua c,.pital Fodeml.
cnntl'a. a l'O!i.Jl'ffi'-L lJl'Ojcctad:L dn. eon:ltitulc:üo
Do l~ U.o ílf!Ol:ltO, ilia rl:t promulga(;ü:o dn do Anut'!Juus.
J'Dlbrma., nqllolla. Unto. só poJorio. \·h· o quo O sr.:• .Tü.\íJHDr :-:;Ar~~m;.;To dU. um apnl'to.
Vüio--um tl.l!egrammn.,

O Sit. ,JoAQVJ::\r SAIDU~~ro dit. nm n11:.tl'tc.
O Sn. Fn.\NCJ~co 1\fAcUAJJo-Enttío o :mpol'intendento ostl~ l'•lltuudo n. \'ordadc. JWo
disso, no tiin. IO o scguinto: O Con~L·o.sso nmntovc HObt•o !L i'C!bl'Jn!L o maim• t'igillo, sl, llanc!o·:t h pulJJicir~a.de t•m dat:t tliJ hontcrn ; pol'tnnlo, reJCrc-!'c ao Ji;t. IH~ como, pois, podcrín

V. Ex-.,

anlo::;,t~rtidü

couhccinumtn dclla ?.·
O Sn. JuAQIH~I SAn:IIJ~:\"I'O Jti. um n.p.wte.
O Sn.. I•'n..\:-;-crsco MAC!IADo- O qno admil·o
ó quo V. E:\:. quo n:uln, Yia pubiicwio, tenha
titlo conhocimonto rlclb. Si~ll'o si\'. E". tem
o dom llu p:·avísfia.
Diz mttis osto p~rn.~I'nplw (lo pl'otGsto, que
cu disso que ora um niuho do rnzuc::; cm ntou

O ~"·

FJt."CJ>co MACI!AD~-Conlwço

IlCr·

lbitn.mcnlC! o ;tl ro do V. E.x.. c cln:; seus nmigm; em tudo quo tmn clito rc1n!.irnmonto {L

politielL do Amn.:wn:ls; V, Bx. tem orn vista

indispor-n10 t::llm o elcitot•nU.o do Estn.do,
CN·:tndn '1<~~t'al'to nm obstuculo U. l'C<t1h:mç1o
da. lnJJlhl'lJ tn:~ d.tl quo :;er c í caJJdida. to ao carg-o
do Guvcrna.êlot• do .Amtt%om1.s.
:m;t vn.idalitl não pi1UC

E' isso que ~L

wlerar .

•Jit dcclal'tJÍ aqui que nii.o ful cu quem levantou 1:. minlln. cant.lir1nturtL o a minho. respn~t"L no:-; quo a tc:vantarn.m tàl bem clut•n.;

dissc~~lllcs que ni'i.o acrcditn.s:;01U nella, porquo
on cr·:t. dcm<.Lsind:uncnto conltccido no AmnZdn:t.;; o llt. iui'.dizmonto nn.rn. a politica. do

E~tn.do,

nú.o su vh·c p11ra. ô. politico., mns sim
della.
Os litctog \'Ícrum depois confirmar esta
fil\'01' (IJ):
minhn.
Pl'D}Josir;lio.
«Publicado o plano d:~ t•r.l'orma, os muni~ Pol.·t:~tl!.0
s. Exs. so ~tnda cst:i:o no:;Ln.
cipios l'Crlu;drlOS OíL SU:L libCL',bt!C )lCllrL YiO· prmnwsfio, 1 pod(•J•;Lo de 01'11 cm df'nnto estar
lonci!L, tolhidos nn. stm :tC1;fLo 11adrt rlis~·crmi: r.l':\U{j uiUos, ;wret!.:uo do <!Spirlt.n cstn. t~1Cn., que
J~t~/n. impossiúitidrule da (a:c!~o, »
é Lasruntc :tflí.1g-ada por muitos flUO mctllor
01'"• Sr. }>rcsidento, Juwi<e cu .Ulo :.Qui, pó: tem ::-:t!l'\rü• u. interesses p:u•titlnrios.
ll.tl:llldO re(er[ 11. lllitlJCil•n. llOI' flUO lll'nCOtfCU O
S. Jlxs., como todos nquelles quo desejam
~m·crnndot• do cst1~do om rol;Lr:ü.o ao seu plnno
n
JJ,ju dit·.Jcc;ãu dos negocio:; do Amnzonus,
do t•oJlwmn. constitucional, que cllo h:n"iit 80·
~uldo O:i tramites consr.itucionn.cs c do üLcta devem qttel'Cl' CJUC o Gvvorna.dot\ que tcnlHL
e1Io tr;H;ou o sou plnno nwtivndn.monto,Jhzen~ do succorler :w actmLI, Sflja. 111n homem flUO
!lD•O pUIJiic:tl' ti tli':LiltO ::0 di !li;, [LlJtéS dn. 1'0- s~~iln tl'<Llmlhnl' nili'IL o int.orc:;:~c, não tltJ wn
Uili!iO do Cnngt•osso, conlbr•mo detet•minn. o p:ll'tldo sirnple:;niento ou Ue al;,"lms ptwtido.l'io.-: ::iOmcnto, mns p::trtt o bem do Estudo,
pt•cceito const,ituciorml.
Este plano, l.ul qual se dou i• publicir!atlc, Jltll':L o ~cu Jll'Og'L\~Sso.
foi submettido no Congro::so, d1•sdo q uo 11i'i.o O SI: ••JO.\QUl'J S.\I:ME:'>'ro-To<lo o meu <le·
houve nmn. st'l intcndencllL que contm ollo se,io é qu('. ten!mmos um Governador uas con
Jll'otostnssc; e, todn via, Tm outt•:L cas1L do Con- di~'ões, cm rtue V. Ex. ucuiJ:L do l_lgul'at·.
~on·osso, houvo nlguom quo, clcsplndo-so do
o sr~' co~;1'A A~:t:n~DO (I'C(vríudo·SI\ ao ()l'{!co.rl'"' qua.lidadcs, que cm si tuntn 1\Jru·'u rloi')-Dedn.}'O, que :;o o nol.n·o Senado!' iUs~o
o pro:;tL o com ns quncs sont.e-so UHoujm~do,
Govtwn:.ldot·, o Amnzuno.s tínhiL muito
cem ollas me "tirou sem III ':~s mcrecor•(o JlOr eloito
n.
gn.nh111';
n. su:.\ honesthh\tlo es.tU. o. toUlt
is5o lh'as do volvo, mesmo por~ no nii.o cou. !JI'U\'[1.,
vom des1JgUl'nl·o) pretendendo contr.sta.r-mc.
Di::iSO osso aJguom,que tinlta havido um }H'J· O S1t. Fn.\XCISCO !.1.\CJl,\OQ-)!Uito n::;J•ntlccidu.
tC:!itO :L l'CSjlOÜO do plano iltL I'C!OrllH~.
A provtt do flUO n:J:o Iwnvc, ontiio,pl'ot.cst.cj g' vor•dudo que, durnnto a minha yldn pocsti• aqui dizendo o p;·oprio p1·otcstautc tio litica, Jm qual eutr•ol dos1le quo chcguel1'orho.io~ o sup<.lt'ÍHtondoutc; . niTo sel'vintlo pal'it mntlo ao Brazil, em 15 do sotoJllhi'O t.Io ISGO,
jUtitillcu.l-o u. vioJenci:L filiO nll11gn. E cm 'rrr. UvoNlaU.t.,, rcpir.o, que oxot·ci 111vm·.-ws emdttUo, si violuuci:L h!LVi:~ n:~ nccn.~1:ln om quo !Jl'r!gos: mru~. Li\'o :>!!OIJH'il a cnntl'll:.h c~llnO
1iJI tlllLficw!O O }lfltll0 1

vaua aimb mais
Ut~ i11tondunciu..

5Cflllllll V o V

JlU.

eJIIL

dm•in.

ttW·SO il;~·g-t•;t.

ucca::Jiil•J tla

uostitl.lit;:~LO

do, cm occnsit~cs rJn C'il'L'l'l·(~xcolh'!JLLS llolitil!as, do suh'lt.ltnlt;ão dos Partidos Hü Poder,

di.~~ll,

collocar·mO lÜI'U un
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snrios, oqunndo tinhn. do luhu• com um cor- \'eira ~lachntlo o meu adveJ'Sarlo politico e
roligionurio politico tinha n. premLUr,tão, do pei'~untci-lhc, ~i tinha tido do Govm·no gcml
po lil' dcm issao uos que po lin.111 dnr·m'lt o si conununieuf;i'io iL J•espoito dn nomeur.ü.o do
não poi.linm tlal·n, como nl!onteceu com clivm·· P1•rsidente }Jaru. HUbstit.uil·o.
Declo.l•nu-mo quo nndtt lmvia recebido.
sos presidente::;, s11niln cu scca•otario, pc•li!t
licença, deei11rnndo que o H•J•iu llCio tempo Mostrei-lho o tclcgrammo. que me lutvitt sido
bn.t11nto para quo pudesse obter " dom!S>ilo dirigido.
que só podin. ser-mo concctlidn. pelo Governo
Dis.:;e-me: ú ''istn. rleatc tolrgrnmmn., nmn·
Gora!, V Ex. não contestará qucas•im pi·o· nhã. o senhor tcrh a sua. pos:se, ou vou dar
codi sempre.
pnrn. isso t~~uas os pnssos ncecss IJ'ios,
Deixei 1lo ser Secrof.n.t•io nint.lt~ no dominio El'n o Si•. 1J1•. Olivcir<~ l!nch:~do, cousor·
do Pnrtido n. que nchn.v!L·IllO Ulil1•1o; porta.nto, vntlot• honesto, o tlo carnctcr inqueiJro.no.ini.lu. ucsso cat•go nüo fui alcançado pelo o.d- tavo! ...
VCl'sario.
O Sr:. CosTA Aze1·eoo- Apointlo.
Fomos todos em Manó.os sorprc!Jendidos 0 Stt. FRAXCISCO 1\TACIJ.\DO.,. conservn:lor
pelo Presidenta entiio nomrndo quo lovlil'a como t.lo!::ejn.rin. ou que tivessem sorupro sit.lo
comsigo o sou Sccrotltrio. Nuncn. suUc si 1'ui aR Presidentes do .Amnzon:Lii : era. digno do
dcmittido; pedi certidiio da. minha. domiasilo a to1ln. n. considern.çiio o com o sou procediThesournria de l'ozenda que entilo er~t quem monto hnvin. feito jus no meu respeito o no
m'u devia. dn.r, O honrado Inspector, nii.o dos meus nmig-os.
tendo tido communicn.r,ü.o della., pediu a. rEl- Disoe·lhc: V. Ex. tem sido caiumnindo c
spcito informação no Presidente sobro o de- m~ltrnt:~do injustamente pelos seus Jll'Oprios
creto que me hn.vin. dest.ituido do cal'go o a n.mi~O-' i mn.s, u. vistn. dn. honestidntlc com
Sccretnrin rcspondou nadn saber 11 respeito; quo V. Ex. '"tom portado em su~ ndminisrazão por quo, n. certidüo quo mo ftli p.ass1u.ln. trac.~ão; cn, n.prccinndo ns clovttrlns qu:Liideclarn. que só deixei do occupnt• o cn.rgo, dades rie V. Ex. o n benofico. administração
porquo se apresentou pnrn nssumil-o o que de v. E.<. como~p:•ccio tudo quanto trnz um
me succotieu.
beuellcio o.o Amnzonlls,. uii.n possa coucor•l'Ot'
O decreto de minhn. demissão não mdsto; o para que seja V. Ex. deslbito~t•lo por sons
si o tivesse previsto, o que aconteceu inc:-:}lO· propri11S nmigo::; pnHticos; e, ncst1LS condições,
rndo.mcnto, gn.ranto a V. Ex., que quem se não nssumirei a ndministraçü.o dn. provlnciu.
hn.vi11 do domittir primeiro serin cu, ou oenüo quantia V. Ex. tiveJ' do sahir do
ubo.ndonnrin o cn.1•go.
pn.lucio pnru. se embnrcar no navio que tiVCl'
O nobre Sennr!or tem cm-tezn disto porq uo rio conduzii·a no nul.
muitas vczc:l mo viu proceder por essa tórmn..
Portanto, continüo n nmrmar: nunca tive O S11. CosTA Azl~\"Eoo -E' fncto.
demissii.o n.cintosa, nem de amigos nem do O Sn. FttA:<CJsco MACUADO -Entro este dia
nd ver•:~rlos.
om quo ou nssim mo pr·onunciei o o em quo
SI toco nestes Jltetos ó porque o nobre Se' S. Ex. deixou a admiuisti·nr;üo mcdinro.m
nndot• disse que sempre me viu omprcgn.do nignns <lias.
querendo com isso niTh·mar quo vivia i• pro- O SR. CosT.\ Azl~\'1-:DO - O governo do
curn. do emprego,
E' um engano, nunca. sollicitei do ninguem então teve conhecimento disso i eu crn. mlnisemprego de especie o.lgumn. e foi um nloive l!•o, dou testemunho.
que me le\·nntou, não som cousciencia. Uo quo O SI\. FRANCISco MAOUADO- Portanto, Sr.
íU.zin., dizendo que n.mLicionavn. ser govot'nn- presidenta, estes liwtos provam exnbel'antc·
mente quo nilo corria atrn.z do empregos
<lor do Estado.
Nüo ó oxncto, nunca ambicionei sei' g-o- o, Hi desta. vez ncceitoi u. administração dn.
YO!'nn.dot• do Amazonas nem mo inculco como provincin, foi por1;uc se deu aindo. uma vez
.compotnnto po.ra. o.ssumh• cargo f1cstn ordem. com migo aquilio que niio tenho conhecimento
Mus, Si•, Prosldcnto, nchnvn-mc dosompro· do se ter dnrlo com outro em igual condiçito;c
gado no subir o paJ•titlo iiber.tl n 7 rlc Junho, vem n sor que eu fui 11omondo Jll'esidentc do
qu11ndo fui sorprohcndldo por um tele- Amazonas concumitnntemente com n domis·
.gr<~mm~ em quo so dizi~ quo tinha sido no· silo do to<los aqucllos que podinm assumir
:meado presidente dess1t, cntii.o, PJ•ovinclo. do essa presidencin,
.Amazonas c que i1 vista do tolegi'nmma as- Do mnncirn quo. Sr. prcsltlonto, si tivesse
,sumisse 11 ndudnlstJ'nQüo dolla.
do rojoitn.1• o. nomcaçü.o, si não o..~:;sumissc n.
O SI\. CosrA Az~vlmo - Dou testemunho presi•ionci~, tlcaJ•ia ucephnia a i'rovlncia.
di•so, eu cm. Ministro,
Eis n rnziio po1• qlle, ( nito :\ vis ln do tele·
O Sll. l'MNOisco MAOII,\DO -!lu i no Prosl· gl'lLmmtl. mnt~ 1\upois dtl cai•tn. imp3l'lal )
douto que, cntiio, ora o honrado S1•. 01', Oli· ussumi u tllhninistruçiio da provincia.
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Silo Jhctos que nlnguem 11''•de nem Ue\'c dn que provocado. 011 acho que es\lls questüc•
dccontcmon to co11tcstor.
sompt•o S1io ont:~donhas do ouvir Lmtn.ndo-se
O S!t ..JoMJUl~I SAmrm:..-ro- Ninguom está do queixas sobJ'O CtL~os dados cm cstndosdilfo·
rentes pttl'tt nquel!cs que ucllits niio toem o
contestando.
lllCIIOr Jll COI'C8SC,
O Sn. FHA~CJ"o MACU.\JJO- V. Ex. disso
que eu nnda.vn. ntraz do emprego, quo razio.
ORDEM DO DIA
esforços paro. ser govm•nndor do Amazonas c
JliLo U.oviu. ou deixar correr som contostnc:ii.o 11
fitlsidude, do q uo V. Ex. pretendo tirar não Continüo. cm 2~ tliscusfiü.o, com o substitu.
sol que proveito.
tlvo oll'erccldo, o ILJ't. J• do projecto do Se·
O Sn.. PnEsmi~~Tm - Lembro no nobre se. nado, u. 3•1, de 1805, rJUO ct'CIL no Exercito
nudor que n hora. do expediente cstú. csgo- ü na. Al'Utadn. uma roscrvu. uspocial.
tntln.

O S1•. Scvc,•ino '"q.Tioh·~l n~r:ttleca
O Sr:.. F.nANcrsco MACIIADO-St•, presidente, no honrado senador pela Bohia a J•espo;ttt

O.f·coito u ndvortencin. tio V. Ex., mnH mo r;uc. com o brilho de seu gJ•nndo talento o
pcrmittn nlndn uma dccluruciio. T••11l!D uns illustru,;ü.o, tlou em scss[o paSilnda ú accusap11peis entreg-ue::~ 1i commi~sii.o mixtn. a re- l:ií.o de qllo o orador, rLprescntnndo o projecto,
speito 1los negocias do Amn.1.ouns ; nü.o tm·m Jbi ínspir•ndo pol'll!ll sontimcntodo pt•otcct;üo
t:llicommodadu n nobre commis~iio, si JH1o ti- n.os revoltosos.
VC8SO sido precedido uc3~o proceder pOl' urn
O proiect.o niio o:tponns um corollarlo do
dos rcpresonta.nto:-~ do Amazonas rm outra. Un. amnistia.; son llm ('t, como so vó do sou~
Cnsn. do CongJ·o~so.
te1•mos, rc;;uln.ri:io.r l'olu•.~tjcs do cu.ro.ctor por~
Ello foz publicar o que apresentou i< com· mnnonto no oxurcito c na. armado..
Mn-; como n. discussão l'nmon~so pol' esta
mi:<sii.o mixta, ó just.o quo cu o lilçn. tamLom

me o pcrmit- ponto do vistn, o orador vae so occupar dos
om!itos o da os..;cncin d;J. nmuistin..
tir.
da uul\nil;iio dosse 11.cto, ic 1\w. do que
Mos níio dovo fl•zel·o sem um11 rectificação, doTrata
mais <Lbalislluamonte se tom cscripto sobJ'Il
aftm de que niio continue, o CJ'I'O que então, o. mn.toritL; cm Uoa tlou trino. cs~o. medida tom
commetti.
po1• efl'eito npngnr o C!' imo cm Stln. ori:,rom o
Dcpoig ac ter rcful!ulo ns rnzücs nprescntn- t•esuHados, isto t':, elimina o caro.ctm• ct•lmi..
rlns contl•n. a Constituiçüo do Cong-rr.sso Ama.. noso d• inti·ac•:iio commottld:t, dosnppnre2ononsc, fiz umns considerações gornes contra cendo, portanto, a snnct;ão penal COl'rcspon·
as quaes. apreciando o preceito constitucional dento.
n. respeito tl:~ ropresont1u,~iio (li~ minoria ~uo Mas o facto pódo ter crendo re!nç~cs ue
a• Constitnir;ücs Fcdot•nl c Estadual mand<Lm ordem civil o <Ldrninistrativa, da maneira que
gnl'nntir, omitti a opinião do quo essa. gnmn· o amnistiado Jlca rasponsavcl pelas perdas e
tia R1J so tornn.ria. oll'cctlvn. si os votos d11 mi .. dn.mnos causados.
norla ''alessem peln qunlidndc o niio pela Quanlo ús consequcncinsdo natureza ndmi·
quantiaado corno ó costumo considcror-se,por nistt•ativa, o Ol•ador mostm como a amnistia.
quanto mo pitreccu que o Hm do preceito era restitue nos J'uneclonarios vitnlicios os em- .
não disponsa.r, om caso nenhum, a tlscu.- pregos que occupa.vnm; que, nas cln.ssos ltr!isnçt'io dn. opposiçüo no saio dns rcpro- mrvla.s, c~sn. conscquoncio.logica nca.rreta. com
sontaçüos. Mas, reflecti depois que a ceJ'~'" ditnculdades, !•ara resolver as qunes
repr·csentacii.o da minorin. ú ~-rn.t·antidn. foi nprosontudo o p1·ojecto, cujo ftm, nlôm
de~do flUO, scgunUo u lei eleitoral ufio pódo desses casos, ó nmpln a gcnoricu.mente, o de
haver !ist11 •ln totalidade dos nomes dos can- regul!l.l' a sitmu;íio •lo militar cm fhltn..
O miiit!l.t' amnistiado, uüo poden(lo fioorem
didados, mas aú dos dou~ terr,os,
dlsponiuillda•'o,
e nüo podendo, por outro
Flcn agsim Jbita a rectitlcacilo nilo obstante
lado,
l'OOCCUJXU'
OS
}Qg'lll'CS preenChidOS, pro...
clla não servil• pnrn a decbito que tenhtt de
tomnr a. commisa:i.o mixtn sohl'o o C'O.SO do cisa de umn situaçiio definida, de uma catcAmnzonas,porque JJiio foi o que en túo pen>nvn goJ•In dotnrminada na ordem hiernrchica da
n que pertence.
_
que obs~rvoJJ n commlssão do poderes •lo classe
J\ssim,
os
militares
amnistiados
ficnruo
com
congJ•osso amazonense no parecm· que omlt·
ns
suo.s
patentes,
continuarão
a
receber
o
sou
tlu quando tratou da apuração da elci~iio. soldo, sem que os direitos adquiridos por
Essn. commls~ü.o contou os votos e decidiu· nquol!es que os ,ubstituiram o a ordem o di·
se pelo resultado obtido na çuntn:;:e.m.
scipliun. no serviço soJI't·n.m do modo u.Igt!m.
'l'enl!o assim concluido as mluhns observa- Souto muito niio votol' pelo subs~itutJvo,
~ücs, e peco uo Senado dcsculpl, porque, nin· que Il!o causou uma col't" surpro~a. som que

ai assim o entendO!' c o
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1lcsculmt nns inl.r.nçiins lle :-cu n.utot· outi'O discur;10 tlo onlro o el'oin CJlll) S. Ex. do liO!t.
Jl10\'0lttl0m rlo ClnJWllhn (OH r:t\'Cl de SO!'Vil' vontado 1110 l'nt·in. o t':t\'ot• t!c l)!llJH'uslal-o.
A~ Honsidot':\t;Uos, (jlld :-;, Jo:x. J'oz, ~üo tito
1t causo. publica.. ~1-1s nü.o vü nes~c substit.u·
tivn uma. ra.züo do convon!enciu. 8Upct•im•, npplicavoi:l no tiCLI pt'tl,iccto, corno no :;u!J::ilimesmo tendo em vist,:L os cit•cum~tuncius quo tntfvo.
o pt•cccJornm.
SJ·Wimtxo VmmA-Niio apohl(lo.
o projecto e muito mni:ól g'OV0!'1111,11JOilt:Ll Uo oO Slt,
Sn. Jt.\mi'to B.\t'.m:u.os-0 lWo,jocto do
quo o substitut.ivo, f1UO .niio C?l~~·nlta. l10m .o
esto.do n.ct.ual dn. no:;:m. vultt pol1ttca eu. po:n- S. Ex. UiJl'm•o do no...;::o :;nl1stitutivo nponns
llolito particnl:u• : S. Ex. tol'lllt. gol'al nqnillo
çfio real tlo governo.

quo nc'1:l Jll'Opomos quo ~e.i•~ particular •••
o Sn. Stwimu\o YmmA- Sim; esta JlC-

O !.i5r. Ranllt•o Barecllo~
Si•, Pr·ésidonto, f1Ull o i!lnstl•o ~~~u:ulor, que (JiWna rli{[c1'tJU~!:t.
n.cniJn. tio oral', ó 11111 dislim:to rovrcscnt:wto
o Sr:.. ltA)riiW D.u~cm.r,n;.; ••• torna. pordtt polilic:t rl<L ]la\ILL o.u jiL o ~rtbia. ; 11110 m:•t nmnouto aqnil!o, quo só Jwcussila. i:Wl':lJlpli~
possuidm• do outJo;ts

VJl'tUd0~

do OJ•dmn

timt o ordom Jll'ivadn, todos t:unlwm

p~ll
d1~·so

csttwam in!'tH·mados; mas fJilO S. Ex. ompn..
nnsso o hJ·i!IIO rlo todn:-; ost:ts eminentes qmtIirlafios com um tlofijito, qno Omais prOJit'io
dns mulhtJl'O:t c.:t~:ul:l~. 1lo que do hmwms t\<1
snn. cs!atu!'n, eom c.~tü mnmo qno S. Bx. l'f1·
volon na tl'iiJnna, l'(J]ati\·auwuto ao pt·ojedo
o no snhi;titntivo, cu wlo supunha, IW!ll cspcrn.va,.St•, Prcsilionto.
. _
(Jno ::;. Ex., lt•Vn!lo por cstn. pm::mu, flUO
muitas vo:~,es ó nobt•o, comhattJ:lso o substitutivo o lho negasso o Hcu votu, JH~rfllilamoute;
mnH, I} no lovn1'so osStL oxplosü.o 1lo cinmo no
ponto d~ ncet~~mr-nw poJ'il~lto o Son:.u!o tio
umn. inUtseroçllo, fJUU on nao commottt, pol'qno tnC.i!llO niio havia. inlliscrc~;ão a connndtor, ó caso quo porcloal'oi :10 illnstl'ado Senalia!' :L quom, entre!nnto, voto ns Juesmns sym]mtilin!:: o as mosmns considornçUcs quu S. gx,
diz COJl.::>:l_!;l'itl'·!llC.
Nilo lmvht motivo pnrrt h;to.
St•. f,t'Ctiitlonto, 11::1

minlm~ pal~tvms,

no

nprosoutru• o snlhJtitntivo, !IO\'Olll ter sido tomndns pelo~ St·s. tachygl'a.phos dn t~asi~ o cn
c.losallo ao illn~tr·o SOilildOt' n. fJllO tiro dolll\1{
umn ulTirmnçii:o vositivn., como qno foz, tlu que
ou ora portaUor do um pt'l\jocto tio Govol'!lo.
Eu o os dignos compnnhciros, qno a~signa
ram cummigo o ::mb:llitntivo, nflo tomo:; n
cntpn. do. quo o nosso n;olio l!o. sontit• rolativnmouto n. gorando quastao pullttca, (jllO, nos lo
momento, so ngittL no Senado, colncidn. JWr·
J'cllmrwnto com o motlo paio qual o Executivo
oncnm. o nssumplo.
o Sn. sm,·mm,;o VwrttA-It;o ó <JUO V. gx.
niio pólio d iwr.
· O Sn.• llAliJIW H.\acm.r,os- W o fJUO po:-:so
rosponrlot• llO illustro t•oprcsontunto dit Baliitt.
Silo coiucitlonciuB fi)Jizos.
o Sn. SEVJmlr-;o VumtA - o Exccuth·o sô
mnn!IOst.n·~o o n Jlúr nwio do wen:·mgom, ou nn.
occa:;ioi.o om fJ.l.W ti\'Ot' do san~cionnt• ILIUOdi!l!l.

c:ulo provism'iitlllcntn, om 11111 mmnuntn daJ.o,
Pol'tanto St·. Pro:;itlonlo, wlial'oi pnrt~ n
llm :llg-uma's con:-;it.lm·açUo:-; mnis qno t.ouho a
ndd ut.i1• cm n.poio dnqu!!lln.s, que S. Ex. oxt.crnou o tt•tttal•ci tlo rnBpondot• n.o illustuo
Scnn.dor. quo hontcm ntacc~u o sub.;~itutivo.
l'reciso. nntr.~ do tudo tJra.r n. luupo nH
nossas rc.~pcctiv!ts posiç-ücs.Jcunto 1la nmtcriu.

quo cst{~ cm dolm.to.
.
P:u'íL o illust.t·o Scnndor pcln. Bn.lun ó c.-,:tru.n Jw. vel que ou tt•ouxos~o nrstc su llst itu ti vo
idcnK llo governo, fJUitntlo tenho por vezes
tttacn.clo o seu dclcgn.do no lUa lh•ando elo Sul.
Falta-me, }lOis, C.'lpn.cidudo mor:1l pa.m.. trazm• uo Sen:u.lo OJliniücs tio Podm· Exol!uttvo.
Jl;qnec:-·sc no omtanto S. E:.. CJ.uo asllu.lta·
lho u;Io so essa. como n. competeucmlcgnl pax•n.
vir sel' aqni o tn·incipnl advogado tln amnystia, com olfonStt do todo' os pt•ccoitos ~ •ledo
rcr~imcnto tlo ScnttUo; t.l'ator tlo negoCIO~ que
interessa. viramento ;'L SU:\ pessoa., a quem
nprovcitarú. n. mesma o.mnystin., que com
t<mlo empenho tem dolbndido.
Niio só o t•cgimonto St•. Pcsidcnto, mas n
rcspoit:tbilidado <la po.;iç[o quo aqni occupa·
mos 11os inhibo do tomarmos pat•to nas
discusslíos e vo~nc;ü.o do projecto cm que toulmmos interesso Jiessoal.
O Srt. Costa AZE\'EOo-Mo.sjú. elle declarou
que uiio tinbu ::;ido l'O\'Olto:;o.
o Sn.. RA:o.tmo BAltci~LLOs-Niio bo.stn. a. do
cliu•ru,;iio llo S. Ex. quando lm. provas cm
cont1•:Lrio.
··
O Su. RuY BAitnOS.\:-J<L declarei que nõo
tinlta tomado pM·to na re,·oJta. (ilJlatlo.<,)

o

Slt.

IL\]IJIJta BAn.CELtos - Si sou sus-

peito Jllll'a aprcsontar o, to substitutivo quo
re::3triugo u. umuystin., por hu.vor o.~nct~;do o
1rmwrui Galviio CJllll úo um modo tao trro~uhu• cst.ú. procudonúo cm rnou cst.tuto, o que
Uircuws do tllustro :~oumlur pda. Bah!tL quo,
}Xll':L pedir o. SWL llllUljr::!tia, urremctu ÍJniliC·

O Srt, IL\)I!IIi.O J'l,\J:CEr.r.o::-St•. 1 1 l'O~i!lontu dmmmontc cout,l':L t~ mcmol'ia do :Maruclwl
Tlitl':\ ro;:ipondlll' ~~um ilht:itt•;~do ::;unadm• pula Fl11ri:Lno Peixoto, con~ru todos o::; smt netos,
Btl.ltin, ou nilo proch:int'itl nmls do quo tomm• o mesmo,. os ji1 "lll'OVauos pot• csto Scnudo 1 .
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Eu a.L:1co individuo qno so e.~tú longe, ·o s.rt. R.\~r.mo BA!~Cr·:LI.m-Qucrn veio porvim ; S, Ex. ntncn. um mol'fo.
son:ll!R:d-o 101 V. Ex., Ar~or•n touha pacicn·
. Ila< lú OU\'Ir.
o
'
Qni:r. o iHustJ'O scmu.hn· peta. E~tltia. :Lmcs· l:HL

c~ tá

1

qunhar-no~l dl?.üflllO

C')IIO ntamvnmos o guO ~~~. !~o\" R\nnos.\-E'-mc mlH[cl'cnt.e.
IIOl'lll Gal\'ão qunndo ollc ausento.
O Sn.. ILurmo B.\!tcr~r.r.o~;- Pn.t·~ V. E~. ó
EngJtna·:wS. Ex .• ;t repre~~cnt:.t~üo rlo Rio
Gt•aw.J.r.. neste como r.m ll!Nlmptos dn. IJl(•.'iJIHI. t.nrlu inUifl'crente, p~rquo f'Otcndo que n. golrmtm•cz1t, não so escondo <ÜJ'il.?. das su:t~; im· TJC:l dn c!nr1 unncia. c erwliçiiD hn. dn, rpmndo
mun!clndcs rm.rJarnr-nt.arcfl, 110!11 11101'l'fl do llto a.proun·r, vur:;astar o Cong'I'C!!SO e ató u.
pt·opri;~ piLtt·in..
cnmtn~ cnmo r's enfL·:~;tdinhus Sii.r•ui:-; Uas

O Sn. Pr~R"i!PP.:-."'1'1·~- Pc(·o n.o honrnr.lo se·
•)
O illustt•n scna.dot· p~ln. JJn.ilin. n.filt·mou nnrlrw cruo n;io so rcllra. pol· csto modo :L suu
nus:tda,m~mto dcnnb r1c~fJtrJ Senil,do que não collegu,
lHLvia. tomado pa.t•tr; nn. revollJL,
O Sn., fl..Dnr..o Il\.lt~Er~r.os- g' inditr.~rcnto
Poil'l bom, vonho trazer no conlwcimeut,o a. tllllu, nló mesmo 1.10 dcct•otr, (]uno dt~cJnrotl
1l'ns St'H, sonn.dol'O-'i um t!ocumento olllci!tl dos trullidm• à l!rpublicu. o fui approvu.do pelo
J'cnroJto~ns, publicaUo hnjl! no .frll'Jw/ do /.';·a:.i/, St•JHHlo.
}leio qual so ovidenci11. ;L cop:ll'tir!ipn.dio rlo
O Sn.. llm.· D1rbo~n.-N:i.o flll npprovndo, ó
:::r. senarlot• I~uy Hn•lJJs;t ne::;~:~ cmprcit:ul:t. uma calumni:t nu Senado. Xii.o mo Jw. do
E' uma comrmmicuçii.o do St•. Cnst.odio de UJcttot• medo.
O SJt. R,\i!Imn B,\.nr.:rer.r.os-Xcnn estou tr•a.·
1\fcllo no S1•. Lorona, ehofll tlo ~OYét·no pro·
tilndo dou :tllWIH1rontn.r. Quel'o a1wnas mos ...
''isorio om Sn.nta ClttlHtt•ina (LJ):
n cvielottci11 qu:tl a di1forcnrrt do llOSso
Ainrla. mn.is, ~onlwr~~~. ~lcpnis quo o Sr. Ru:; tra.r
pl'oceüimeuto
aqnL
•
retiruu-~o do Rio da P1•at:L }nrn. a. Em·opa o
Acho-me
cotlocado
nintln.
no
mesmo
ponto
qno o n.lmil•a.nt\) ~a.hln.n1m úa, Ga.ma.• anós :1 de vist:t cm quo e.:.;t:r.va a Ji:i do novcm!Jro,
SUrL derrotn.• Iili lá k~t·, rceebcn o ).[nrêch:d
a ltt:publica., n.o l:ulo tlos que a.
li'lm.•la.no infm·maçGc~ se::;ura;; de fJUr' o c.J\wt•ent.oe•.Hn
tcom
!lelimdillo,e
ao lat!o tl<L Je..::tll1lade.S. Ex.,
Sr. Ruy Bnrbosn. contOrcncin.t•:t com n nlrni·
iavm·:·w. procurando ntcnmu• os ~ous crro:l
1•n.nto om Pa.t•iz, seg;uindo v~~ora. a. 1-Iespa.nha. ao
oju:;r.iflcn.r.:;e o. ~i c uo::~ seus cumplices.
a.pó:; ü~S3. confot•r.ncin..
O Sn. RuY B>.ImJS.\ - Lcgalillado hypoTodo o mundo sn.lJc,n.Mmdísso, que S. Ex. ct•ita.
O Oltpl'CS3lYa •
se re\·clon elo pcrlbito n.c;!Ol'dn com os I'C\'OI·
O
St:.
Rt~nr.n B.mcl~r.r.os-Hypocritas siio
tosas nrt im pronsn. de lluonos Ah•c:;, utac:.wr.lo
ns :ttllr:::açuc·S l!ltquelle!-l 1"}110, rospons:tvc\s
com vehomcnciu. o governo lcgn.l.
de~cu.Ju!Jro r.lo c1'e•litr1 e~eRto p:uz c pclu.
O S~t. Rny B.mnos.\- Responucrol Jlle- peln
ruina.
das ~nnnt.~:ts nacion:tcs, !'ln vez do
namonto a V. Ex.
f<tzcrom pen tt1.mcin do seus pcctulos o cm onO Sn.. RA~rmn B.\.HCm.r.os- Pa.J•:t confes3:tl' tlarom-se, querem cmbahit• :L opinião com ns
quo recebeu o th:sempcnhou commissüe~ dos lnmurin:-l de ummaJ•t.yrio cttlculttflo. Hypol'OVnlLoso::l, ustC\'O com os 1'8\'0ltosos, o.; posou cl'ito.s são os flUO, com rulm'ltvel innClcenda,
a, c:msn. tla rovolt:t, mn.s, quo ni'lo l'oi rovol- vccm nctni ardtnl' os l'csir1uos eh 1'0\rolto. nns
tr,so . •. e tom, pormnto, direito de pot!ir :llll· agmts tut•v;ts d:L o.nn.rchiu., quo lho:; devo
nistia, o vot:1r }.101' olltt.
tqll'ovcitar IJara. intuito:; ignmwlos.
O Sn. RVY DAr..uos.~- Não tenho inl.m•csso
lt':'fel'iu-so o illustro ~enndOL' cm seu ilistlo cspccio nrnhuma, nem o documento pu .. cursJ tlo hontam ao b:Ll'l'cto phry:;io quo
ltlic:ulo no .fo1'!111t pl'OYn. tLll~olnt.:unento qun t:tmbom pa::;sou pd:.1. cabcç.t do M:traL. Si }xu·;t
eu tinh;t tomu.tlo p:tl'tc no revolta. Quanto iL S. Ex. o b:trrnte, quo J'ui 1m :.rrnnrlo rm·oluminh/1. n.tllwsiio ;L l'rwolt:l, ft.llltnto :10 mnu do- çiio o symbolo rla. igouttltln.rlo, :;ig-nificnu tamsqjo quo elln. trlmnphassc, Jbi dcpni~ ilc: :-;m· bom n. nn:trchi:t, tlovo ont.rw :trlmiLtir qno
exputso do minlla pntrin., frJi pot• UO\'Cl' U etla cllo Jm·c!'n, ig-tmlmcnto tel' p;tssttdn antes p;,!l:L
a m1uha vhi<L, Miscru.vol seria cu .-;o niio t!ahcr;:t tlo La.w, o llo~OI'gauhmUot• Ua!:! tlnuut;wl
a!lilcriils(• h rovultn. mns niio h:t.:-1tu. pn.t'lt mn tla Ft·:mça,
t~nnsti!;uit• a qun.lhlndo tlu l'C'\·olto:1n n:1 nww=.;
Bn~;ta, St•. prc~i1lont~, \'OH sn.hit• eJost.o trr·
llMO,ÍOS riO (!tiO 01/11. tt'iTIJllplta~SC, (/Jil'l'l'Sir~. l'CilH:l. IJIW fui JcnHJO lli.ll' tllllil. pl'O\'U1':1~~ii.n
1JOt'CSbi,S ÜO[Jic:te::;,

.,

0 1J.'I/'l,.'S ÚUt:l'i'IIIII}JCIJI
1

( J SI'. ]ll't!.~lrlr!Jtlt:
alli',J(~~o.)

O oo"'llt. 1tu\'

(I

O)':trf1Ji']WJ'

fi I;: ..:na,. o

n,\.]:1108.\.- ~~n
~

plmmmouto. Quul'f!lll
cu O::l ncotnpunho.

a/.fJif/11.

ki!I)W

l :1 •H!lWW, ]liJd iml'l

Jl0S~Qil.[,

O ~ 1~. U.uy n.u~nnsA- Niln :tpJiM!O. Dieso
f'lllO V, gx:, n;i.n pot\1;1. SUl' tli'MiiO llr1 govemo

1tr.t· f 1o rcponr 101' [>.tt'a as ennl1ie,·õe".'.~ <l:t paz.
IWJ'SOII:tli~nr o tlclmtl\
O Sn. R.\.:lntW BAI~CI~u.ns-Assim como nu

. estou n ulllt•mn.r o u. rupoLir qno V, Ex. nii.o
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pódo, como l'evoltoso, SOl' nqul o orgiio dns
co!Hlir;tios da n.mnyst,iu.. E, ncsto tol'rcno,
quer qu~irrr, quer nüoqucim, nos encontraremos sempre.
o sn. l\UY BAnDOSA-V. Ex. teriL "replic:t,
o sn. itA~!ll\0 B,\I:CELJ,OS-E v. Ex. tcrit a
treplica.
O sn. l\uY B.mnosA-No terreno do plgiIntu V. Ex. nllo me cncontrnrú.
O Sn. itA3111to BAnc"J,ws-Nom o convlrlci
~nrn esse terreno. Sc1•in de minimpat•te uma
li1ita de generosidade. Disse que nos encon t.ra·
remos sempre, mas nüo o desaliei pa1•n. o pu·
gliato.
St•, presidento, tratando do substutivo,
achou o iliustro Senador Jlcla Uahia quo,
quer cllo pn.ssas5o quer não, seria inocuo cm
rclnç1!0 ao projectojit votndo da amnistia.
Não vejo, 81•. presidento, pr,,ce:hmcin. nesso.
nrgumontaçilo, porqurmto, o projecto tr.,t.n.
justamente ele dar um destino nos militares
revoltosos que S1.t aproveit!Ll'Cm da. nmnistl;t.
V. Ex. sabe que os lugares que occupn.vam
esses olllciaes no exercito e na armada, ostiio
prcmichidos.
O nosso projecto é um remedia do occa.siúo
para um facto especial, do qual as nossn.s
lc\1') militnrcs nü.o ofl'et•ccem solur~üo, porque
niio podi:Lm rlello cogitar siniio no ponto de
vista elo cri mo o da pena.
o Sa. CosTA AzEVEDo-Que flquem·aggrogodos.
0 Sn. 1\.\~!IIJO 13.\RCEI,LOS-E' isso O QUO
vhnL o substutivo, rnns cm urna l'eserva. cspe·
cin.l, ondo lleariio em ousorvn~iio duranto um
prazo de dous nnn .. s.
O Sr:. CoSTA AzE1'EDo-Mas n falta do qno
V. Ex. propõe não prejudica o serviço pu·
blico.
o Sn. RA~rmo llAncr~r.ws - EB>a ser~ a
opinliio rlo V. Ex. quo não tem responsabilidtLdt:l!:l do govct•no; mas, cct·t!Lmento, uüo scrt'l
a dos <iUC Icem de enfrentar com os cm lJOm~os
o futuros po1•igos. Si V. g,;,, pelo exacto co·
nhecimento quo possuo dos olllcin.cs revoltltdos, tem toc!as n.s :icgurn.nças do quo nenhum mn.l pódo result"t' do sua cntt•oela im·
mediam nas llloirn.e, hn lle convir• quo nó:;
nii.o potlcmos llBilt.:iUI' Uu. mesma mrmn..
Sr. Pr·csideutc, q11iznmm OH dons illustres
Semu.loro~ pela Hall ia Jhzm· CJ'el' !to Senado
quo eu procurei npn.rlrinlmt• o ~Ub<W.utivo
cm discussiio com n autol'idaUe do governo.
Appelln pn.ra o tostcnmnllo <lo V. Ex. o o
Sonndo o p:u•u. a.s notlts t!tcllygl'aJlhicn.~. quo
1dw.la 11110 mo Jbram entregue::~, o dcsallo lL
quem quer quo soja hnuvesso eu aqui, fal·
Iu.Jo cm govot•no.

O quo totlnvin, po!so alllrmnr com sogu·
.'l.S itlcins cont.iUas 110 substitnl;ivo

l'n.IIÇlL Ú flUO

coincidem com as quo o govorno t.om ncstu.
qno:;tlio.

N1i.o necessito lu.nç:tr m;io do cot.l'n.t.:Lgcmnll,
confurme insinuou o illustrü Senador• S1•. Severino Vieira, ll:tl'tL obter votos ll~vora.vois :to
nosso pt•qjocto, o Sonarlo voturli como jul,;nr
mnis acertado.
O Sn.. SgVE!HN'O Vmm.A-Pcrdoc-mo, cn
nüo Jiz insinun.;iio ; o, si tlz, foi amiga.vcl~
UJonte.
O Sa. RAM!Ito UAncJ~LJ.os-Nem foi insi·
nutlçilo, S. Ex. llisse-mcsmo clnl'cunent•l e
depois quoixou-so de que niio o tinhamos oll·
vida sobro o substitutivo. Pcr;o, entro tanto,
liconr,a pnra dizc1• n S. Ex. flUO sua memoria
lhe J'oi infiel neste pat•ticulat•.
O meu di~no eompa.nheiro ele rcprr.aenta.c;ü.o, o St•, Sonn.rlor Pinheiro Machndo,consul·
tau-o em relação no subStitutivo o S. E~.
rlccJn.rou quo mio o nccoitavu. c mn.ntinhn. us
irléns do s~u projecto.
0 Sn. SEVEIU:IO VIEIRA-EU ni'io sabia que
V. Ex. tinhJ!. dous processos de concilinçüo.
o Sn. 1\.\l!llto B.lt:CIU.LOS- Tenl10 um sú.
O que e<planci a S. llx. o o qno lhe disse o
Senn.rlor Pinhcii•o, ó o que estú. concretiSitdo
no substitutivo. Negn.wlo, pais, o voto n.o
substitutivo, si cn.hiu o seu proJecto S. E;-..
nito ó logico, pois que este con~ignn. cm pa.r·
ticuln.r o que nquollc gonorn.li~u.vu. parn. to·ln.s
as hypothesos. Votanelo por ello, S. Ex. sal·
varia o.o monos'umiL part:1 do suas intenções.
Sr. presidente, niio quero fat.igor o Senado
e vou deix:ll' a tribuna. Antes de Jhzcl-o,
peço a V. Ex .. que õ o mantene<lot• ilo Rc·
gimento, haja de desculpar·mo si por acaso o
infringi no ca.lor da discussão. V. El:. CO·
nheco-me e sabe que o nüo l~rin proposital·
menta.
rrocummos, sr. pre,identc, solltçíLo sllis·
Jiwtoriu. p[Lt'l1 umn. divergcncl11, nii.o digo pos·
sivcl, uma Uivot•gencin. real quo existo entro
o Sonaelo o a Co.mnrn na qucst:!o da amnlsth•.
Si Jbrom inutcis os meu~ csforoos,si o Sonutlo
r•ejeito.J' a nossa tcnt:Ltíva. a t·esponsabilirlude
1lÔs ombo.t•açoa que soln•1wlcrorn n[o scrli. dos
quo nssignaram o sulJStitutivo c dos quo por
clle vutn.1·am i ser{~ tlnqucllcs que tccm nqui
pr·cgndo n. supremacil\ ·deste· l'n.mu tlo Podot•
Lc~i:,lati vo :-iObrc n. C•~lntLro.,prcc:mincncía. que
n Constituição niio ct•oou o quo os intol'csscs
dn. Repulllica repollem.

O !!li1•. Rny D•u•bo"" (')-Sr.: Pro·
sitlcntc, !L C1U1n compt•ohoiUlo o desgosto ~~om

'
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voltnt• n ll•ilmnn,

d11c~!ÜO

manhn. gmvitlndo jlltr:t o P:dz. Sou porem
conl{idu por motivo elo honra a. Jeva.nt.u.r-mc

UllClOl'?

mo vo,jo ohrignt!o

:L

1í 1

1805

com tollil n COI'tl·~in. quo devo rc/nm•

llH'ÇlH!o pelo incideuto quo ncalm. tlu or!em·· :if'/lllll'n nul'l l'eln1;G~s de :wus membros ülltro
rei'. ~I cu pt•oposito cru wio torn:w mais pttrt.c si. (tlroia•lo,o;,)
JJcstn dJsc:uB:-:fio, ancioso como e:-;l,ou. o so
Oudu, poit!, n pro\·o~n(.~rro ~ Onllo :L IW•~t·os
acham tO!lo;.; os membros do Senado, :por vm· r.;;io IJO:i!:I01l1, n ccnsur11. JOriniL no car~t~tm•
resolvido qunnto nntos um problcllln do ta· h possoa, no procodimcnLo do honmdo ::e~

~-

tci" dh·r.ito.

Sr. Presidente. principio por nega.t• n. Jus·
ti<;a com quo fui ttqui arguido do uma. ]Jro·
''oqnc;iio possotü contra o Sr. Srmu/101' ]leio
Rio Grande do Sul; prioclpio por negai' :t.
JH'Ocedtmcln. .dcst•1 argult:;;1o, pntp11vel o culo--

r

nt'1s ,nqui'.. qunlqnol' quo

lo.mentaJ' de cndu.

'lllll

Uo nUs,

a::~

eonsectuen-

cins Jogicas o nnturucs que dolla. lbrt;osam(!ll te del'i vo.m ?

Ondo

tL

pi•ovocação posson.l ? Oudo, cm no·

mo dt1 bon. Ji!, dn. evidoncin., n. ngg"l'OSSfiO di-

l'OCta feito. pol' mim ao Sr. senador pelo l!io
Grunt!e do ~ui?
Quao.< Sbram, Sr. Prosi<lont~. com ciTei to as Appello pt1ra todos osjuizos, para os menos
pllfiVl'IIS proferiu~; peln minha bocc~t que do· dot./tdos do conscieucla, pa.m os mnls animnrum Jogar• n. cstn. int:Jl'lll'Ctnl;ii.o gnLI.uit:t. do dos do espirita de prcvcnt;ii.o contra. mim,
flUO so ~orvlu o nobre senador pn.l'n. agg1·í· pu.m todos os ,i11izos o pn.l'a. todos os triiJJJfJilC:l
dir·mo viotcntn o injustnmonte, como ne:tblt qnaesqucr (luo SC'ju.m, o estou corto que o.
:-cntcnr:a não seria nunca. prot'llridn. em dosdo fazei-o 1
.Scnhot•cH, tinha. se firmado n. pa.r. no Rio llL VOI' lnC!l •
Grnndo, com nl \'oro~o o :Lpplnuso g-CI':Ll rio Entrctnnto m•n. IWCciso, no que parece,
Paiz, o no dia scguinw, no mr.io das vozes nciml' um pretexto ruru. 50 ptwsonalisn.r o
que se lo\'O.ntn.va.ln tm·n. oxprimir o rccon!Jc· tlob••to.
cirnonto nacional no pn.triotn. n. quem a Nn·
O Sr.. R.\luno BAncr.r.r.os-Cousas muito
çiLO devin. pessn:tlmcn to e:::so set•vit;o. come~tt.· mn.if; ~r·n.vo~ tem dito V. Ex. contrn. o. mcr:un n. surgir ns~erçõcs ultr•tt.Josn.s, que 1~riu.m mm•in <lo salvadot• da pntrin, Mnrcclml F!ono homem no suu cn.ractot•, o ao geno1•al na. riano.
honra dn. sua pronsstio,
A Casa snbe que o nccusn.rnm 1lo não co· O Sn. Rur BAnnosA- E' com csto. outra.
nhecct·, do nü.a tca· slque1• ;L noçiio d;t honra nrguiçffo já reb:t.r.ida pvr mim que V. Ex.
do soh.htl1o. isto ó, l'chnixllru.m-no n. intlmn. vem intcrrompet•·mo, obt•igando-me n. dcmoi!CA'l'nrlnciio, fulmino.ndo contra cJJe mm~ in· mr·me nn. tribuutl mais do que des<•jo.
•llgnitla<lo qno o ultimo dos soldados ropoliri~ ,Jt\ diiso uestn. Cosn. que é mntor·ia evidente
quo em minhas p:tln.vras, quet• m~ tl'iLuun.,
com horror!
MIUi nesta casa, em cxpt•essüos menos via .. quer mL imprcJlSIL, nunca houve aggressllo do
lentas, mn.s não menos gJ•avrs no sou pcnsn· or·dom po;sonl coutm n. momot•ia de quem
monto, o illnstro gcncrnl, n cujo respeito w1o quer quo soja.
posso ter suspolcüo po>Sonl, lbi nccusado de Prof1iguci a dictn.duro., condomnci o tli~
ter incorrido no Cl'imo (lo trniçiio. ErCL nn.tu· ctallor. ilo meio das lLpologio.s que o lowt.nt:.t.m
rnl f(Ue, corno membro do Senado, como brn· ncsto paiz.
t.ileirn, cstrnnJmsso, com o tlil'eito q110 o.
o Si:. R.ll!mO DA!t~~LLOS ui• um npnl·te.
todos os cithlth1os úcsto pai~ assiste, do iut.Cl'·
vil• no exumo dos sous uogocio ..,, a tU.cilidnde
O Stt. RuY DAnnosA-Como posso curecom quo ot•a injuri~~da umn. nltn. p1ttcnte mi· sponder n. li uns nccu!!iul;üos ao mesmo tempo 'i
litiLl', na occn.silio om qnc elltL so o.chu.va rc•
Osn. 1Lnnno RAnCEr.r.os-Tcnhn. pacioncin.;
titla orn ulto tio r vi~o do pait..
V.
Ex. tleu·mu muito~ a.pn.l'tes.
AUst.ivc-me, cntrotu.nto~ do qt_mli!lc:t.l' csto
0 Su, RUY nAnnosA-Eti dei apartes 1t
litcto, llmitnndn·mo tL •lizm· quo uquclles quo
1..'0/11 OStil. l!lll{llilg'Clll SO OllliiiCifLViLJll Clll 1'1.!"" V. Ex. f!U:mdo 1uu JCz imputaçiio do nntu·
J:u;ii.o no ll111stro gcnoruJ. uo nutoJ• tlit paz qno l'er.:L muito (livcrsrt., Nií.o nc~uei n ninguem,
IHlaettLavn. 110 fii•mn.r, nfi.o po1llnm sor reco· como agorn m(lsmo não nog-o ao nolli'O somulol',
bidoii nc:;tu, Cus:t como OI':.\'110::1 do pcnstuncn to o liit•oito do proJIUncio.r-r::o como qn1zor cm
do govor·no om rchtçüo ús condições dcstiL I'Ciaçrio ao::~ negocias do seu Estt~do, ou ús
cil·cumstnncias 0111 quo foi couclnitl!~ lL rmx. o
mm;ma paz.
O rruu llt., portanto, lu! simplesmente csta- que tliS>o ó quo mo nsslsto· o direito tio tlt•nt•
bolccor• uma tlotluc•;rio dos llrctos publicas du suo. linguagem ns couclusõtjs Jmturncs, e
J11tsSatlos no recinto tlestt~ cnsn, o llt. ostt1 tlu- qno não potlln. sol' cousiúemdo como portmlor
l'OSI1tnento in,iustn.,

~.

portloJ~o:;

f'.coso

outl'tL vez, o Ci'lpot•o f'JUO cstn consitlcrn.çfí.o me ~O.IIL O. llOS!:ln l'CCipl'OCU. SI Lll!lf,'iLO [JOS.Soal, O di·
morecrrà da purto do Senado a inrlulg-cnr.ia. J'eito do IL}lrccim·mo~ n iiÍLltU.1,'11o politico. um
n que ou aca:;u individuu.Imento nüo ptu.J.e~so dos outros o uo tirarmos dn. Jingungmn p n·-

1!2
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pm• pn.1•ta dn governo rlns condiçoõr.i-i rlrt. pa.z,
aqucllo quo tinha ::;o mn;-;Lrn.1li1 animado do

O ::it~. ltu.uno DAnCELr.os dú. um npn.1•to.

coil ~rn. o uutor Llc:tsn. O S1~. l{ur BARU03A-Pcrdou-me V. Ex.;
o _sonad~ li1in appl'ovou c:<sc ncto,o CongrcsRo

aoncimcntos tão il.Ll VCl':.lOS
1mz.
:mo lJLHil:t apJH'o\':tl·o. Qnnndo mcsmu oxE' ccr·to quo S. Ex. niio so llccla.ron m•gi'io prr~s;Jnw.nf.o cstn, e:·;pccillcaçrw sr1 cuntiYcsse
tlo GlWCI'OO nci;to uc·o·ocio ; ma:; m·g-ríos da. ll:l ;~.pjH'OVa1;:i.u dCC!'Ctndn. Jl>tl':t. OR netos tlo

mc~mt~

Ílll}ll'CllStt nn. n~q:cl'a. o tinham ind:~rt.aUo PDdm• Executivo, cps~ appr·ovar:iio srwiu. unieoruo 1nl, o nlingm1gc~m do 8. Ex. mc~mo, h~, nii.n rliminuii'irt um rtpicu à minhn. aut.otli7.01ltl0 íHJUi '1l10 C\':t c.~so o JWll:Oaltl('!lto d:Lw l'Jdadc mol':tl, ni'i.o nfl"endrwia ;L nonhum do3
CIUcllc.s que tinlmm a mc::;ma. :Llt.n J'c. . pnw;a .. fn{!l!s di!•citr::J, Qllül'como Scna.dOI' rgwr· como
llilitlndo nn. llO!itle:t du pai?.. Daqni inlimi cidad:1o dC'stu pil.iz.
'
Jmturo.lmeut.e :t conclUSi-iO qnc lllC ,iu!:;a\';L
O Sn. lL\.:uwo RAT!cr::r.r.os- En cURso quo
nutori~;Hlo :1 timt•.
V. Ex. Ol'IL suspeito pu.ru. tratcu• d:t n.muistict.
j\fns \'DILO ;i. n.rgtti~~rro do nohr·o Sr.undot•.
N:io Jb1•i pl'~.soalmcnto u JU:ll'l'-l~lml [<'!ori:uw,
O Sn.. Hyr H.\HDOSA-P:u•a provn t' quo cm
Cowlcmnei n. dictadnr:t. o o dietu.dr)J' 1 com o E'l't~ :;uspc!lo pn.l':L tt•:ütu• dn. amn!stiu, s. Ex.
mesmo llit·.... ito com CJHO out1•o:o a divini;;:un, rntonr!eu C]tW podin. it• husc:u• urna ch•cum ..
com o dil'eito qul.l a!;:;i:~ttl u. tudoH nús de ,jnl· .st:~nd:.t, cujo !!Onhccimcnto orn. tl'll7.irlo peln.
g-:tr lh'l'emcnto :HJt!Cllüs rp10 ''Xr.rccJ·:un J~rnm·u•;t ve7. u. esta t!USi1, colllo revelnt;iiu c1o
:-;obt•o o !Xl.iz u. mui:,; ~11tu o illimibuln antm·i· l:Lctos occultos.
únLlc.
A que titulo, pr,Io facto ela morto claqucno O Sn.. lL\~.rmo IlutcEr.f.os dú um apnrte.
O S1~. lttY RumosA- O nobre Senador•
C'm quem so personificou n clidtulllra, t.m•omos nó::; pcrclido o dil•cir.o 1le ,iul:!ttt• essa. tli- p~ocur:~ dcsvinl'·lllO do mon cnminho, m:ts
ctadurn., tio ,iulgm• n. tiitnn.ç.ão politica,. cujas lltLO cons('guo. _Nu.o; o Senado não ;tpprovou.
con~cflU'..!llcius e~rüo pc~amio Hobro o pa1:~. ou o. CongJ•c:-;so nao llJlpro\'ou o neto que indo ..
estão sa.lvn1v~o o paiz ; e~trr.o lJcncficinndo o nrla!nent.o me qu:Jlificou ele trrr.idor á minlln.
p:1iz ou o cf<tfi.O pc·I·dondo, coll!\mno o ponto Pat1•m.
c~o vistu. t!lll quu cuda wu de w)s ~o fJUOim . Qt1o e-.pccio do Cl'i1uo i: os to, 1lign.·mo 5:. Ex.,
lllvrmtad.o agora., p:n·o. dar no Pod{1l' Executicollocm•?
vo
o nt•bLirio do diiTu.mu.r a cidudão.!l IJr•az[ ..
E' precisopOl'l.nntn, RO niTo qnct•emos :;;im· lciros
?.
plúl:lllwntc :oopllismm· n. hcrwllr.:1u tlos intore~ )~m que co1Ji~o oncontrn. S. E~. n. qnnlitlcn.·
sc~:alo um o Lle otltt•o !aLio, rccunlwcm•mns rlo
ça~ r! c~ to ct•imo, dn cl'imo rln tm.i~ã.o ;1. Patl'ia ?'PU.l'te n parto o direito q111: no~ as3iStc do EX
I cito nlgumn Ici do pair. ci\"ilisado, existo
julgar css:t situação. o flc ct•iticn.l-:t o qu:lll· :tlgum cotlig-o do 1miz liYre onde so encontru.
'1icill·u. do modo conto a no.~s'J. conscionciu. nos e:.:-m UtJ!icr.o ?
1nspit•:u·.
Não t:om tiido ello n.ponn.s umn. ill\~mwüo
Nü.o ó novo o q uo C:~ton di:~cnrlo; Jh o 11 !ssc commn•I:L ft)dndn. 110la dictatlm•a. dos Houm dia. do n.lto rtc. ~tn. tJ•ilmnn, qnaudo inlC!'· \"Or!w~ quo. quorl!m llStLl' delln, para inquinar
rompido pelo nobre Scna1lur pelo Pal';t.uú., do mlcl'Wl'Hlado nwt•ai os ::cus !l.Ú\'orsarios
tendo então occasiiio do rnostl'n.l' que Pl'il in- p:tr:t justitlcat• di:tnto do paiz opprimido o;
.iustn. u ltr~ui~~ão que so fa.r.ia. dr) o::;t:n· !(windl~ :-:{!lJ~J :LiJnsos? Onrlo 110. Joi pl'JHLl clu pu.iz quo
um tumulo roccntcmouto fe~llaUo. r-.rostt•ct qtmlifiquo o crimt' do tl'ni(~·oi.o, polo qunl mo
fJ. ue me n.ssist.in. u rli t•eito do •~Pt'CCÍiLl' urnn. Ri· cou~lcmuou o rot!Pr ExmmLivo, autos mosmo
tuac.~fio quo nüo osl.:'t !Ccl.t:Lrl:L, apozi.l.l' cl;L alt~DI· d.o ,Julg-ur-rno? _E qtw.ndu usto r.rimo exisviç.:-~o plcn;Lriu. ]ll'OllUIICtad;J. sobre c!Ja~ o un. t.t-;sc nus lois Uo p:tiz, tinlm ü Poder Execucpt:tlu uob1•n S(m:tdül'úUtC!HlCII quo poJI!\ cn- tivo compotcmcio. :pnra ,inlgar-mo u contlcmcoutl':tl' a ltppt·ov.~,,~ii.o ]1eln .Senado do acto 111·· IIILt'·rno? Qun &r•n. nrJ!Iello dncrüLo, m;tis do
m;ulo 11Clo Po1lr~r Exccutn'.l, qno mo con- f]IIO um papel ~ujo, roto, cujo vu.lor foi
ckrnuou inju:;ttL o sumut;.u•iamiJntu comu Lr:ti· u.p1~nas o. utl'~il;o quo sn pt•ocut•ou protluzit; uo
dot• ú p;Ltr•ia.
c.st;rttngmr·o, cm l'<lla~~iio ~~ pt•obidtltlo tio um
SeniHli'CS, que espccio do ,iurisJll'lHlcneln. rofn;.dn!lo 1nlit.icn, l'üt:obhln em pniz vizinho
cow:~tit.n~innal. qm~ r·~pt)r•in do l:r~Jlllhlic:l, i1 c~1m a :uni~~rln n a honovoloncia f[llo c:n•nctPc.-;t.a, cm no111n lln. IJtUJ.! vem Jidln·-~n lll!:-:tu l't:~a a !Jo...;pll.aJi,Jade tio pnvo dnquo/Jn, nur:;ln '(:
l'Ci!Íuto, pal'a su.:;l.(•nt:t.t' hct•t•::;in~ dc:-~tn. cnor- Quul1 nquullo rlu<:t'C'I.o ,-;cnilo um imlirrno ]larnid:ule'~ l Acaso o Srmai!U ltllt~(~jl,;t eii!OO f!ílll- pd HUju, um neto .tlo Potlot• .Ex~cuLh·o
t-iCf[IICili'Í:t do seu vol.o n f'ni!m•a.!'in o~;J.:tholu· tq;enns p:lr:t p!•Oiluzit• n1làito '( Qunl m•o. o
ddo pelo uo?t'C Sonn.tlo1' 1 1l1~ qno IJeS;~c voto RO crimu do l.t':'Lic•ãu '1
r.olnpt·nltúndut n. npprovnf,~ltn tio cclehi'O de· .Qu9 espccio :do cirCumstnncia.s pOUinm conm•eto quo me despiu tlns hom•n.s millttrcs st.ltufr esto L'l~tme? A t•ovolta, rJunndo ulla
IJUL' truiuOL' it jl<tLI'ill 'I
lbs.so JU!Ulilb:ltu, q tm!lllO llllu. fo..:ae frnncn,
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quando olln fosso lnduhitavel: a revolta foi O Sn. Ru\' B.mHDSA - Entíio queira per·
alguma vez c1•Imo do tr:tiçilo con tt•o.n Pntrin.'~ (lom··me; pn.rccou-me.
Quando mesmo nsslm lb•so ~quclles que silo M11s, como eu acal•nva de dizot•, quo todos

levados n esso oxtt·orno SILO se.mpro levados esses movimentos são U1\ mesmn. na.tm•eza. e
por essa .nr;nm· ~uprcmo d11 Pntrm, q_uo nri'ILS· qno niío existo distincçü.o ossencinl entro cUos,

ta os csplrtto.< mflammntlos pelo maiS nl~o pa· rocord 11riu. u. S. Ex. qllli si o golpo tio 3 de
t1•iotisrno, a pognl' ~m. at·mas para.. doltJ~dor setembro, que dissolveu o Congresso Federal
om nome de!lo os dtr.mto~ do ctdat!IIO, o.; mtc· merece a anlmadiver>ação publica, por ter
ress~s suporwJ•cs du JUst!~"' e da.liberd.ade !_ sido u 1n n.ttcntedo contr11 as instituições re·
Nuo, Sr. p~estUonto,_nao me duninmu, nao pnbllctl.nl\s, u. situn.çü.o posterior n. esse fn.eto,
mo desconcettuou, nao me ntrectou ~m um a situnçõo que sobre olle se levantou, como a
u.pico csso de~reto, no qua.l cu sou in!_ltffcren· reinvindica.ção, como uma repa.rat}ü.o nacioto, quo recobt como Ulll.IL ~on~ocot'll 1:uo, como n 1 ~\, incorreu nos me::;mos erros, nos mesmos

umn. honra, como .umn.Llt:~t.ml;a~ Hllpr·emn, D!ll crimes 0 attentados; esses attentados mui-

hora em quoo pntx gemi" debntxo dn pJ•ess:LO tiplicaram·se pelo numero de Estados exlsdo mal~ lllimltatlo e sanguinn~•io terror.
tentes na RepuiJlica, onde foram di~solv~dos
o Sa. Ar~un.tNO uo AM.\.ItAf.. -E com np· to~os os CongrossoR; poderes o Con~tt~ulcuos,
pluusos de al"uns.
som que por isso desmerecesse perante uma
"
· escoln politica republicana do direito de re0 Sn. !tu\' Jl,\ltnOs.\- Ett nno er:l nem s!- presentar neste paix o pet•iodo dn legaliquot' membro dessn revolta flngoU"d" hoJe 11 de
'
'
11
11orquo niio voucou.
•
•
O Sn. ltAlnno !lARCELLos-E' 1sso mesmo
O Stt. RAhlltyl BAncm.r.os - Que Deus nos nos periodos revolucionarios.
livre do quu tivesse vencido.
.
O Sn. Rtr\' 11Anaos.t-Si õ 1sso mesmo nos
.
.
O Sn. I~TIY BAIUJOSA - E dtS'•';-Jl,tgeUada pcriotlos revolucionarios, não tem o nobre
porque n•o. venceu,_pot·~uo se "':a é a ·~rt~ senador 0 direito de considerar nquelles que,
das_revoluQues l"(l_lO nua vencem, e!ita. consulo firmaf1os nossa. doutrlnn, se nchnm bojo em
rnçao moral tlevu~; nconse!lmr nqueUcs que situação diJTorento daquellns occupada por
julgam ns revoluçues, o. nao empregarem em S E:t
'relação n eUas os opithetos Jerinos, quooodio • · •
.
inspira, nom a ccnfundil·as com os crimes O Sn. Jt,"mto BA!lCELLOS da um aparto,
o Stt. RoY BAllllOSA-Ot•a, Sr. Senador, niio
vulgares da baixeza e tla crueldade.
o

sn. RAMmo BAncELLos-Crimes vulgn.res

continuemos neste din.~ogo.

...

de amblçiio.
O nobre Senador u•rogou-me nccusaçao
.. , muito gr:tvo c devo ao monos conceder-me a.
b
O Sll. RUI' BAanosA.-. •.Ah! A nm lçao · liberdade do discutil·a,
Elia nnd11 em toda a pnrto, em todos os altos
'
e baixos, om tmlas as ominoncins e subtct•ra· . O Sn. Rurwo ll,\JlCELr~os-V. Ex. lambem
necs da politica, o nós devemos ser menos f:~· mterrumpeu·mc com mUitos apartes.
cais cm ccnsideral·n como um ~rime o lançai· o s11 , Ru\" 11.\ltllOSA-Qu~ndo o _nobt•o Sea em J'Oste no• nossos advet·sartos.
n"dot· levantou contra mim a delnçao de as~oSenllores, cada urn meta n milo no fundo cindo fi t•evolltl, S. Ex. comproltende bem
da. suo. conscionciu.l o diga so pódo levanto.r que, sentado nesta. cadeira., ou nii.o podin. ouessa pedra contra aquelles que o combatam. vil-o sem interrompel·o com apartog,
O Sr..R.mmo BAncmL!.cs-Combato õ o sys· s. Ex. propoz-so a demonstrar qu~, si eu
t•'m" pelo qual o amblcwso...
niio tinha conspirado pat'll a .revoiUQI10 tmba
o s1,, Ru\' RA!lnos,\-Os systemns! O nobre sido, niio obst11nte, P'll'te throcla e pessoal
s~nador tot'i" que escrever muito •. f!IZOI' nella.
muito si houvesse _do. est!•belecer "dtstmc- o sn. RAl!llto B.\llCELLOS-Disse o Sr. Cus·
~iio que os tactos nao,JUSttficnm.
tedio de Mello.
Todos esses 1!10vimentos, tod"s essas revo· o s11 • RuY BAnnosA- O sr. custodio de
luçües, que o P"iz tem yresencindo dc~de o Mello niio disso tal.
.
começo d:~ Republica, suo lguaos o nuo se E' preciso lêr e entender, perduc•me, pnra
dilfet•encinm, senão pelos seus resultados,
flrmur accusaçüos desta ordem, opt•cciso doO honrado senado!' refet•iu-se nn movimento cnmcntos directos e concindont~s.
..
que dissolveu o Congresso ct•oio que :~r~:uiu- Deixe-me o SJ', sonntlot• doduz!r n defesa, .111
do·mc, niio ouvi bem, ct•oi'o que arguindo-me ~no aqui pronunciou n accusaçao com tanta
do havor :ulhcrldo a ellc.
bravura.
o sn. RAmno B.\1\CELLos-Niio fallel neste Senhot•cs, um aparte do St•, sen~dor pela
movimento.
Pnrtm4 forçou-me outro dia a hlstot•tnr rnplSenado v. V
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damento as elrcumstancias da minha collocad'io entro os omlgrntlos politicas, no comc,:o
do movimento rcvolucionnrio do O do setembro.
Eu disso que tinha sido absoluta o radical·
monto estranho nqnelln conspil•açiTo, quo ti·

quo o pensamento do Governo era tentar armncar-mo do bortlo do paquete ingloz; mns

dissc-mc-t!.~tc

cttlt:nlado n11u se cou.•mnuml,-o

mostrou-mo então um csct•ipto do commando.nto do cncouraço.do inglcz Si1·ius, no qual
se lho dizia que ílcavn-lho vedado cntregur

nlm sido surpJ"ehcmditlo pelo movimento do fis nutoridn.tlcs civis ou militares brn.zlleirns

qualquer dos passageiros de bordo do vapor
mesmo mmlo como o governo o foi.
Nilo JlUdo continuar na exposição dos fac· Jllti{Jdalena. Pai'n. ga.ra.ntir u no.vio contra
tos, porque niio qmn:ia enxertar, cm uma ~uJLiquer hypothese dcJLtaquo, o commundnndiscussão do interesso geral, um •Iobato sobro dante do ~·Jrius manda.vn. imme11iatamcnto
Msumpto que tocava aponns n minha indi- apoinl-lL com uma lnnchlL, um canhão, 4 oJIJcines e 50 homens de guerra.
vidunlidado.
Sou, porém, obrigado, neste momento, n. Estava. eu, li. bordo do Magrlalena cm scgu·
rebater nesta parte, n imputnçiio quo >O mo rnnc:a, graças, ú. protecçiio dn. civilisn.çiio in·
g[OZII,
irroga.
Senhores, estranho 1\ combinação do movi- No dia seguint~, seguia pat•a o uor·
mento de 6 do setembro, obriga•lo n rotiral•- te .o JtfatJtlalana, encheu-se o vnpn.r do pnssa.mo do paiz, para ovitnr os golpes do odio getros, entre os quacs sonndores o deputados
politico imminentc sobre n mmho. cabeça, quc regt•css:L va.m ILOS seus •estados, tendo-se
asylei-mo no Rio da Prata, onde, om um encerrado o Congresso.
documento publico; estampado nn imprensa Não tinha ou ainda resolvido sobre o meu
do Buonos-Ayros, logo, apos li. minhn. chcgndn. destino, então recebi nviso do que a
liquolln capital, provei minhn mnocencin bordo 1loato vapm• seguia para o norte,
completa nos acontecimentos, em quo injus com a missão •I e acompanhar-mo, etrectuar
e. minlm prisão c UquidnJ•-mo summarlatn.mcnte alguns queriam involvcr·mo.
Dahl, victima, da mlnhn boa fé, acredi- monto, no caso do rosistenclo. JlOssi vel, dous
tando ainda quo os pllllores publicas nosto secretas, um dos quncs tom o nome do
palz, quizessem sincernmonte conhecer a ver- Guorra, conhectdos aqui nos nnnaes da co.dade o não saciar odios pessones, pen~oi qttA pooirngem fluminense.
Soube depois do seu regresso n Duenospo~ia volvet• n minha patrin, qua podaria
buscar, no seio do estado, que mo olegorn., Ayrcs, que ossos dous funccionn.rins dn. conque mo dern uma. cadeira nestn. cnsa, um fiança reservada. do Oovet•no t.inho.m occupado
descanço e n segurntli;a n que a mlnlta inno- .hi. o co.mo.roto contigua no meu, o. bordo doJlla,qdalena.
cencia tinhn direito.
Tanto mais dovin acreditai-o, Sr. presi- Era evillente, Sr. presidente, a dirrtculdnde
•lonte, quanto não so achava declamdo na Bn- ela minha posição. O vapor seguia nu tat•do
desse dia para o norto : na Bahia niio existia
hi~ o estado de sitio.
Senador pela l~epublica, eu tinha sustenta força nrmnda inglezn p11rn garantir-me do
do aqui ns lmmumdndes contra os primeiros passivei att.endado em que aqui so pensava:
golpeada dlctadura incipiente e, animado pe- no porto do JUo de .Jnnoit•o não existia vaso
las mesmas convícçõos, acreditava quo o prin- algum mercante, que me pudosso tt·nnsportar
cipio !nvlolnvel das immunidades Jlnt"lamen- :pn.ra. o Sul i só mo restava entrcgn.t•-mo â.
tares, não tivesse ainda succumbi•lo: procu- .Justiça do marechal Peixoto, ou afoga1•-mc
ro! então. mOdianto o concurso do Jegnçüe> nas :~.guns do Uio de .Janeiro. Regcitados
ustrangoit•n.s, pôr-mo cm contacto com minha estas dous alvitre.~. o unico meio tlo :-m.lvaçiio
Jamilia IJUC se achava nesta copital.
que mo restava, era asylnr-mc 11 bordo do
A"lm, avisei ú minha mulher o filhos do vapor AquidaUrut.
que, desejando partir para a Bnhin, Jogar es- Appollo p1>ra a consciencia do todos os
tt•n.nho ao movimento rovolucion:Lr•io, pa.t•a membros desta cnsn pnt•a que digam so não
mo disto.nciru• n.indtL mais dollo, espot'a.vn. en- íoi i• força, por acto diJ·ecto do governo,
contrai os no vupot•, que então imliquei, nes- pot• uma injusti\•a clamoros~. quo me vl
te porto.
na contlngcnch• de ir }JOdit• nos revolVictiuu• da minha Lon 1~. drt in~enuidado tosos n. sfllvuçiio de miuhn vitlu. o a. seguro.nçu.
dn t:!Uppüt• qu11 uma. vuz provaria 11 111inlm Íll· tio minlm JlliS~tHI..
uocencia, ucnlnun int.ure~so nuListJodin tur o l~ix os JU.ctos.
l.iovot•nn em 1ltlgulhu·-mo clw;:.:uüi uu Jtot•tu !lo
Aculhi!lo u. Uot•!lo do um tios navios, deixei
JUu dl.i JILJICil'ú, U llflliÍ, nn. IHCSIIln tai'liO, lln o )Jut•to t.lo Rio tlo.lnueil•o no JH'Ítneiro vapor
dilL tl11. IIIÍiliJU eilcgada, I'OilllllllllÍ!'OU·IUO tJ qun xe~1i11 pa.t'll.oltio t.J;~ P1•ata, no Gttlicia,
cummandn.nl.u LIO

VILJlUI'

J1lfi!Jtlalr.na quu o !-t'l:t.· ILCJIUlo ptulo ~mllal'ClLt' com a mlnhu. fu.milin.,

rocha! l•'loriuno Peixoto oxpedim ordem po- cuju.JJtuiSilgom :L d(\vu ~~ ch·cum::~t:.mcia do tor
sitiva para a mln~u prisão, o accrescentou havl o um ministro estrungelro, cuja bene-
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volonci~ RO prestou a tomnl·n sob a protcc1;fio
lia bandelm rio sou pnlz.
Appollo para a conscloncin do todos os ltomons om quo rosto a boa lü, para quo mo di·
HBm qual a situn<:ilo cm que dopuis o nnto'
mo vl collocndo. Quem mo paz cm contacto
com n. revoltrt; flUem mo poz nn. contin~encin.
do justillcnl·a, quem mo poz na ohrlgaçiio do
sor um mlsemvol ou um applrmdidor do mo·
vlmonto, so niio lbi o govorno do marcclml
Peixoto.
Eu mojulgnva com o direito do trabalhar;
Y ou mo Julgava com o dil•oito do cumprir o
meu dover para com o mou paiz o ossos direitos todos mo davam o do pognr om armas,
si eu pudesse contr11 o dictmdot• obsocndo,que
niio recuava nem dermte da innoconcia de·
monstrnda, nem deanto do todas as considcraçiies sagradas pelos tribunnes do pniz.
Voltei no Rio da Prnta o com a mesma
franqueza com quo nos jornnos da Republica
Argentina censurei o. rovolta, nilo por ,iuJgar
injustitlcnvol 110 paiz o movimento l'ovolu·
cionnt•io contra a dictadura, mas polo orga·
nisaçito militar que so impunha, com essa
mesma franqueza declarei quo dahi em de·
ante todas as minbas sympnthias, todos os
meus applausos, todo• os meus votos, eram
a lavor do movimento revolucionario pro·
vndo, pelrL situaçiio cm que me tinlm col·
locndo, que julgava demonstmdo que aquolle
dictndor niio tinha em mira siniio opprimir
o paiz, quo o. innocencia ora inntil pal'B me
salvar das gat•t•as dello o r1ue a umca espo·
rança quo restava aos oxtindos corno eu,
era que outro governo se estnbelecese, para
que fossem observadas as lois o niio ns
paixões do tlictador. Eis a minha situação.
Dabi em deanto na imprensa oscrovin a
favor do movimento J'oito contra o homem de
menos patriotismo, contra o homem deshu·
mano que mo tinha feito soll'rer e snhh• do
meu paiz, sem ,julgamento, som processo, nem
Ji.Jrmn. nonhuma.garu.ntidoru. do mous diroitos.
Queria prestar a esta rorolta os maiores
serviços, ptir n. minha. intellígoncin. iL sua ilis·
jlOSiçiio, si ou pudesse salvai-a pot• miulm
Intoi'Vonçiio pessoal, tot·h~ armado soldndos,
toria dado dinheiro, toda 11 lbrtuna par11 dat•lho o triumpho. Tudo lho teria dado, porque
mo ,julgava J'ovoiucionat•io. Os mensoscriptos
ostiio entregues a pessoa tio confiança Jlnm
serem publicndos breromonto,nilo tonho nada
a occultnr.

Tot•in. nccoitrulo tuüns ns

mis.iõo~,

t.m•Ja do-

somponhado todn.• ns commisS<ies que mo ti·
vesecm dndu, o ns tm•ia cumpt•ido so pudesse.
A vm•tlnde t\ quo nenhum ser1•iço de ordem
alguma vnde prestar a esse movimento o
tod/L a mmhn parto M t•evoita consiste nos
meus bane desejos, nos mous votos e sympa·
thins a no meu \t•abnlho na Imprensa.
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O Sn. RAurno BAncRLLos -E' um grande
sot•vlço li reNlta.
0 Stt. RUY BARI<O-'A-E' um sm•viço que ou
tinhiL direito doprostnr,q no nüo me constitue
pela lois penaes, na posiçiío de revoltoso. To·
tios os c!tladii.os deste pa!z \Gm o direito do
approvat· ou desappt·ov/ll' essa movi monto;
mou crimo ó úejl(lnsar, 6 de sympa\hia, de
applausos ú revolta.
O Sll. RAumo B.mcELLOS - Para haver
crime, nii.o precisa que pegue em n.rmn.s.
O Sn. RuY JlA.nnos., - Acccito as Uçõos da
direito que V. Ex. mo dli; m11s asseguro quo
doanto de qualquer lt·lbunal os 11pplausos, as
sympathlas, os dillet•ootes oseriptos publicas
francamente, niio me constituem criminoso
como s. Ex.suppüe.
.o S~t. RA~nno BA~tCELLos-V.Ex. està con·
quis\ando a amnistia.
O Srt. Rur BAtmosA.- Respeito muito a
V, llx. à cabeceira dos doen tcs; cri na minha
seara ila de pormlttir quo o julgue um pouco
monos compotonte do que eu.
Niio careço a amnistia, niio necessito dalla;
ror.lamo·a como tenho reclamado sompre dn·
rnnte a Republica todo.s us medidas de bena·
volencia.
O Sn. CoSTA AzEVEPO- E' f/Lcto.
0 S11. RUY BAnBOSA -Tenho pugnado sem·
pro pala defesa dos direitos pessoaes, mesmo
de inimigos meus; esta tom sido invat•iavel·
mente'' minha divisa.
Nunca pugnei por uma causll que pudesse
conspirar contt•a as lois do mau paiz. A minha attitude foi sempt•e a de defender o~
perseguidos o da estar com aquelles ao lado
de quem se acha a Jei o contra nquelles quo
quorem governar o pniz pola violoncia ; ti
pot• isso que acredito aobrotudo na cfficncia
suprema da mngrmml<lndo da ciomencia.
Defendo a amnistia para os outros,não piLrn
mim ; defendo /L amuistia para os outros com
o mesmo desinteresso corn quo tenho podido
a in!vl•venção da lei, com quo tenho pedido
poranto os tt•ibuuues e o Senado justiça para
os perseguidos.
Dofondendo n. nmnistin., a.llvogo nctunlmonte o interesse mnis palpitante do meu
pniz ; opponho·mo ao projecto do mesmo so·
nhor apt•esentado contr·n as praxes rogimen·
tncs, o invertidas llolo systornu. nm•o om virtude do qual so qum• Jazer rovivot• um pro·
jcctu put• tnoio do um outt•o jti votado.
Esta inuoV:LÇ>io fero Jll'ofuudumonte o sys·
temn. politico, dcsorgrmisn. a.s rotações pnrJamentnres o vom tt•azer no recinto do Senado"""" annt·chln, cujiL desordem tiio profun.
dnmento vne lavrundo !tojo nas instituições
ropubJiCilnns.
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«> !!lit•. J!:.._a·e~iclenc~(_• diz quo so vao prq·
muito fumt),
ceder iL chamada pam n votação nem innl do
Nin~uem mais pedindo a l'"lnvm, encerra· nrt.. I" do projecto primitivo,, dcvoudo rc·
Tenho, St•. prositlcnto, dito o que tlcso,iavn.

(Jlluito bem, muito

bt!llt,

so o. dtscussão.

O S1•, P••o,.ldonto-Vno·SO vot.nr
prlmoiramente o pro,jecto pt•lmitivo o om so·
guida o suustitutivo.
O Su.CosrA AZEVEno (pela Ol'rlam) requer
preforencin na votaçüo Joarn o sub;til.utlvo
oJferecido rolos Sr~. Quintlno llocnyuva e
outros.
Consultado, o Sonado rc~olvo aJllrmativa·
mente.
0 SJt, PINJJEJRO MACI!o\00 (pelo oruam)Poço a V. Ex., Sr.PJ•esidcnto, que consulte
o Senado sobro so pormitto que hn,in votnção
nominal quanto ao art. I" do suhstitujivo••
Consultado, o Senado resolvo omrmativa.
mente.

O SJ•.P••e,.idonte diz que vne·se
proceder n chnmadn para n vo~'çüo nominal
do art. I' do projecto substitutivo oiferccido
pelos Srs. Quintino Docayuva o outros, do·
vendo rcspondet'- sim -os Srs. Sena.tlores
que o npprovnrem, c -tliTo- os quo o r0jei·
tarem.
Procedo·Se ti chamada o t•ospondem-,imos Srs ..JonquimSnrmento, AntonioDaena, Ma·
noel Bn.ru.tn., Pirei F'erreira, cruz. Nogueira
Accyoli, Joüo Cordeil•o, Josu Bm•nardo, Abdon
Milnnoz, Corroa do Araujo, .Jollqnim Pernambuco, Rosn .Junior, Quintiuo Bocayuvn, Lopes
Trovão, Paula Souza., Mornos Barros,Campos
Salles, Vicente Mnchndo, Artlmr Abreu, Gustavo Richard. Rnuiinn Hor·n, Esteves .Junior,
Jnlio ~'r•ota, Itnmiro Dnrcellos o Pinheiro Machado (25); c-min-os sr~.}i'L·a.nci:;ca Maclmllo,

Costa Azevedo, Gomes de C~stro, .Joüo Pedr·o,
Coelho Rodrigues,.! .CtLtttndtt,Almino Atfonso,
Oliveira Gnlviío,Aimeida Bnrr·etu, Joüo Neiva,
.Toiio Dnrbnlho, Rego Mollo, Leito o Oit.ieicn,
Mossins de Gusmüo, L01mdro Mrtciel, Coelho
e Cnmpos, Severino Vieira, Virgilio Dnmnzio,
Uuy Barbo!ia., Eugenio Amol'illl. Domingos
Vicente, Gil Gouiar•t, E. Wnmleniwllt, Gonçalves Chaves, c.Otloni, Leopoldo de Dulhües,
Joaquim de Souza e Aqullino do Amaral.
(28.)

spondor -sim- os Srs. Senadores que o ap·
provarem, o -niio- 0•1 que o rojeitnrem.
Procede·sc 11 chamada e respondem -simos Srs. João Pedro, Nogueira Accioly, J. Cntuudn. Almino Alfonso, Almeida Barreto,
.roü.o Noiva, Col'roin, Jo Arnu,io, Rego Mollo,
Sovol'ino Vir.irn, Pnuln, Souzn, l\lm•n.cs Bnrr•o<o, Leopoldo do llulliüc• o ,Joarprim de
Souza (l:l). o -não- os Brs . .Joaquim Sn~·
monto. Franci::;co Mnclmtlo. Cw'itu. Azovodo,
Antonio H:wun, Mn.nulll Brtl'a.t,:L, Gomes do
Castro, Pires li't•rt•oirn.,Cr!Iz,Coclllo Rmlrignes,
Joiio COJ•dolro, Jostl1iornnvdo, Oiiveit•a GaiVii.E, Abdon !\Iilune~, .lotl~u.il!l Pcl'nn.r~buco,
Jo<Lo Bnt•balho. Ler to c Ottw<ca. Mosstns do
Gusmão, Lenmlro Mncicl, Rosa. ~luniol',Coolho
e Campos, Virgílio Damasio, Ituy Barbosa,
Eull'cnio Amm•im, Domingos Vicente, Gil
GoÚiart, Q. Hocnyum, Lopos Tl'O\'Üo, gduar·
do Wnndokolk, Gonr;nives Chaves, C. Ottoni,
Campc1s Sn.llt:!!ô!, Aquilino do Arn:1rn.l, Vicente

Mnchndo, Avthu<' Abreu, Gustavo Richard,
Raulino Horn, Esteves .Junior, .Julio Frota,
Ramiro Burcellos o Pinlioiro Machado ('10).

s...

O
Pa•o,.idouto declara que o
nrt. i" do Jlrojceto pr•imitivo Jbi l'Cjoitado
por· 40 votos contm 1~.
O Sr. 2" secretario Iô o vni n imprimir
para entrar na ordem dos trnblllhos o se·
guintü
PA!l.ECE!t

X.

133 DE 1805

Rcrlacçt1o para a s~ tliscwi.-iüt> das emanr/a..; do
Senado ti JWDposiçtTo da Camam rios 1J11pu·
taclos, n. 83, da 18[):;, que fixa a. rlesJlf!:a do lllinist(JJ"lo ela G11tJr1'a para o c:.ccr·

cicio de 189G

Ao n. 4-DirectoJ•in de Obrns Militnres.Rcduza·se u óU:OOO$ a vct•bo <lo 100:1100$.
podida pm•n a Escola Supcr·lot• do Gum•r!L, na
Praiu.

litL

Saudade.

Elove·so a 100:000$ 11 vm·ba do 75:000$.
de~t.inada ás olmts do novo quiL<'tci-T.yJlOparn. cavallu.rin, em construcçtlo uos torrenos
da Quinta da llo!L Vista.
·.
Ao n. 5- instrue(•iio Milit'U".- Re·luza.so
a :JOO o numero do alumno. ·,militares <lo
Collegio Militai·.
· ·
Ao n. 1·1-Coi•pos Al'ri~imcntadoa -Re·
dUZU·SO a Vot'UIL !L 12.732: 100$.
Sal11 das commisslies, 13 de setomloro de
1805.- Cos(,, .Azc,:edo,- Gomas do Castro.

O 1!01·. I••·o .. ldonto declara que o
art. I" do projecto substitutivo Jui l'<\ioitndo
por 28 votos eontm ~5 o quo so vno proceder
"vol,açüo do or•t. i" do projecto lll'imitivo.
O Srt. SEVEltiNO VIEmA (pcl" oJ•dom) requer
votnçiio nominal rmra o nt•t. i" do prcuecto
pr•lmltivo.
-J . .Joaquim de Sou:a,-Lt:ite a Olticica.Consultado, o Sena<lo l'esolve affirmativa· Campos Salla.~.-Lcopuldo da Bulltilcs,-R"mente.
miro Borccl/os.-J. S,licoo Mo/lo,
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O liól•·· P•·e,.hJcntc diz que, cstnnrlo rino VJeira, Virgilio Dnmnsio, Domi'ngos Viadiantada a horn vno levantar 11 sessão o do· conte, Gil Goulart, Q, uocayuvo., Lopes 'froviio,
signn pa1•a n ordem do dia dn se;silo so· E. Wandenkollt, Gonçalves Chttvcs, C. Ot·
gulnto:
·
toni, Morncs Barros, Campos Snllc,, Leopoldo
Continuação ll:t 311 fl!Rcus;;rí.o 1lo pro,i~:cto do Bullrücs, .Joaquim do Souza, Aquilino do
rlo Soun.rlo, n. :JO, do 1885, ~ubstitutivo rio de Amnml, .Joaquim Murtinho, VIcente Mo.~
n. •l:l, do 180·1, quo dispüo sobro conflictos cimdo, Arthm· Abreu, l\nulino Horn. Esteves
l'csultnntcs do duplieatn• ou contestações do .Juuior, Julio Frota, Ramiro Bnrcol!os e Pi·
logitimidndo do oxerclclo de govm•nudoras o nhch•o Mncluulo.
assombllias nos Estados;
Discussão unicn du omonrln <lo Sonndo i't Abro-se a sessiie.
propoSi\•iio da Camam dos Deputados n. 03, E' lirln, posto. cm diseussiio e som debato
de 1804, quo pormitte r\ compnnhin Gr·eat npprovadn n acta dtt sossiio anterior •
Sout!MJ'no Rail!cap construil• umo. ponto soln•o
Deixam rio comparecer com causa partlci·
o rio Quurahim, no Estado do Rio Grnnde do parla
Joiio Barbalho, ,Justo Chermont,
Sul, emenda " quo nquolln Cnmar~ niío dou GomesosdeSrs.Castro,
Aristides Lobo, .Joaquim
o seu assentimento;
Follcio
o
Generoso
Ponce ; e, sem ella, os
3;• Uiscu!'õsão tln proposição tln. mesmo. Cll- Sr, Ruy Bnrbosn, Manoel
rio Queiroz, Lo.pór,
mu.ro.., n. 25, do H:!9·1, que dotlno o gnra.nto Pau ln. ~ouzn. o Eugenio Amorim.
os direitos nutornos;
2• ditir. da proposiçiio dn mcsmn Cnmarn, O S1t. 2• SECIU~TARIO (m·vi11do de 1•) dá
n. 35, rle 1805, que concedo tt D. Maria Lins conta do seguinte
Valioso rln Silveira, filhn le~itimn do Cnpitüo
rle Artilhnrln, jti. falloeido, Pedro Ivo Velloso
<ln Silvoi1•n, a pensão do 100$ monsnos;
EXPEDIENTE
311 ditfL dn. proposi(:i'í.o da mesma Cnmnra,
n. Hl, de 1895, que releva a D. Francisca da
Set'l'IL Ca.t•nch•o .TJutm a pt•oscripçü.o, cm flUC
incoi•rcu, para pm•cebor u. UiiTorcnçu. tlu rnoio omcios :
Do I' SMret.nrio do. Co.mal'O. rios Deputados,
soldo, a quo tem direito, de 1871 o. 1877.
de 14 do corrente moz, rcmettendo 11 se~
Lovantn.so o. scssiio ús 3 horas c 4G mi· guinto
nutos dn tarde.
rnorosiçXo N. 5,1 UE; 1805
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Presidcncla do Sr, Manocl Víctol'bJO
su~nrAnro

-Ahorturn cln. fHlARii:o- LeHm•:t n
dt~. neta·- I~XI'IU>tr.~TB - Pn.t•ecor ])iscm•Hos doR St•t;, Coelho Roch•iguo.'l o S!l\'t'rino

appt•ovrl.c;iio
Vínit·a-

Pt•ot•og-nç~o

1]11 hnrn do UXJHldionlo-

Conlinttrtt;iio do d[RClll"Atl do St•, So\'N'lno Vinira
OLtllH~I uo lliA.- ConLinnar1Lo dn 311 ili!Hms ..
~iio do projocio elo Senado, n, :10, do iMO:ill!Rolll'IIO 11011

O Congresso Nacional resolvo :
Art. L' Fica o Poder Executi~o autor!·.
sauo n concorlm• ao Dr, Ladislrio Joaó de Cat··
valho o Amujo, merlico dn Hospedaria de
lmmigrnntes, em Pinheiros, um nnno de li~
conça, com o respectivo ordenaria pura tra·
to.r dtt sua saude onde lhO conviO!'.
Art. 2." Revogam-se ns dl:!!poslções Om
coni.rario.
Cnmartt dos Doputndos, I~ rio setembro de

St•!l, COI'I'\ia elo AraUJO o Ltlito o
111
Oiticicn- Adinmon lo <ht discus~11o.:..... Ot•dom do de 18!15,- Artlmr ('csar Rio.-;,
11

. ui~ n.

Ao meia·rli~ comp~recom os 40 Sra. S~nndo·
ros: João Pedro, ,J. Cu.tunda. Gufl.tavo Richnrd,
Joaquim Surmento, Frnnci,co Maehario, Costa
Azevedo, Antonio Bnena, Mtmool Biu·a.to.,
Pil•es FoJ•t•o!ra, C1•uz, Coelho Itodriguos, Nogueira Accioly, Joiio Cot•doiro. Aimino Af.
fomo, Josri Bm•nnl•rlo, Olivoirn Galvilo, Abdon
ll!ilancz, Almeida Barreto, João Noiva, Cor!'Oin
r! e Arrmjo, .Jonqulm Pernambuco, Rogo Melio,
Leite o Oiticiea, ll!essins de Gttsmiio, Leandro
Maciel, Rosn Juniot•, Coelho e Campos, Sovo-

vicc-presillonto.- Thoma: Delphino, 1 secrcta.rio..·lugusto Tavw•as do Lyra, 311 secretn.I•io, servindo llo 2~.- A' Commissilo do Finauças.
Do Ministcrio da Guerra, dntn•lo do 13 do
cot•J•onb mez, proslanuo, rio Ol'dom do Sr.
Pre•idente dn Rcpublicn, M infm•maçüos sollcit"dns pelo Senado om Mensagem rle o de
agosto ultimo, sobre a pl'OJlOSiçiio da Camnra
rios Deputados. que concedo a ponsiio do mil
róis rllarlos ao cabo de esqtmdra reformado do
Exercito Amo.ro dn Costtt Soares.- A quem
foz n r~quisiçiio, dovolvondo depois {I Sacro·
to.rill. do senado;

•
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ANNAES )lO SENI\l)O

O Sn. :;n

SECiili1'AJ:JO(,-;uJ't:iiii/O

vae n imprimi r pn.ra ·l~JI tra r nrL
trubullws ·o 6L'guin
lo
"
'

'

'

l'o\llECJ.m N.

134, lH~

du 2"), I(· .o

As.:;i.w ,('.U1,qudid•.' .l.l .lr,lluddo ,Pl'llimitn, JlntJRu.

or!)cp~ ' .dos ;.t .CoJJMU.i.ss~o .g.u.c HU\L .U\ll.tm•.tu. :Uüo .o[ILlidtl
;,w.t~ ,I)C..-;lw'mlv.e ,t.' ,(lc't..~x~lou~,:lio Jlru:tic:a :s•.
val'i"-1 )'~i:(I'U.> csta.~~ict"" .1.1a Co.!.l•"ti1.uit•ii.o.

Jl)\15.

Pí.l.ra muJ~ oogm·a ~~m~a dets: preot:~H;o~
rw.ru.JJtidrJJ:O'S lia JjJ;t~r·iij/ic! lndíiidu:uJ. Ml~ti

clol)

A Commi:5~üo de Cou.'·tit.uir;:io,

Pollct·c~ c:

nrJ~ ~ J :~ ~ Jt~ 1Jf)

a:1, ";'!! d.tt C.cm:oõtitui\\iet,

?. a Commi~iin dB p:uoccr ttue se- (\,1.:\hel~

Di)?JOmncin .• Nn ohst~l'V:UJeht r]() yoto du St~p no JH'Qjeeto a/g·1un limite para a pris.1o Jlro·
nntlo, t::ott~jou todas as rJisprJ!;iç-Ucs a p~·qjadu veuth·a. : 1!01110, J•Ol' oxomplo, o pr:L.o.;n lllrlXi·
do Sonndo n. :?0. tfc 1HU5, rcgulu.nJo u. m·gn· mn í:llll fJIIl,j J•OndJL ulla durar e trLmlmm om

n!~at;iio, ns n.ttrilluir;õr:!s c fnncçücs tlu 'rl'i· quo deva tim•lull!hulo o terminado o Jli'Ol'oshuna! rle Contas com os prcccito.'l (.;Ontillus llil su dotinitivo du tomntln de contas, ou o vroConst,itllit;iit) dn ltcpuLI!cn. c uiiu c:uconLrou cusso uJ•imiual, quu.ndo fôt• caso disso.
n.nlogonlsmo algum entre os princi)Jios fi rSali~ tlaH Commissüos~ em 28 do fLfCO)lf,o •lo
mudos explh:it.a ou impliciwmeute uo. mesma l80:í.- Oit Uuulttrt.-F. Jlac/mrlo.-0. llo·

Cnn:;titulçíio, c as rogrns cstatuirlu.s no citado
pr~jccto.

Cil!flHit' (COIU l'OStricções).

A conmü~ão do Justit~n. e Lr.giRIH~iío f:IO
O T1·ibunal tio Contas ó uma iustitui~·ão
acbu.
de uc(.'Ol't.lo com o pn.recer Rn p1•a d11.
constiLucional rlcstinadn an cstuJo o u.puru.monto de tUdO quanto Ó •tlincuto a al'l'OCIL- CuJuJ.Uis::tlu Ue Constituição e Potl~res.
dn~~iio tln receita. o à do~pcsa public.L,no inS1Lla Jus Cornmissões, em lO do Sotomhro
teresso dn. Fazen1ln. Fo1lC1'1ll, pura. 1iLcilitin' ao Uo 1~05.-J. L. CotJtlto e Cmllpos-.-A. rno/J/('j
Congrcs:m a verifkn.c:ilo do nwtlo pelo qual Uodti!fUtJII,-JOilqtti11~ Corl'l'Í!a dd Arrw}o (com
siin exccuüulus as 1lisposkrio...; l]n.s Ioi~ Uo rostt•ic~õcs).

meios (m·t. HD

d~

Coustitukão.)

O !!ill•. Leit:e e Oi-tici.-,n- St•.
saçiio, competoncin o t'uncçiic~ tlü~.:iO 'l'rihunu.l, tn•e:iidontu, tomo a palavrn. parn. perl\rn.
(]lll1r no ~t·:tcios(•, quer IU contonciOtiO a.clmi· V. l~x. quo 1h~ puhlic..'l.t' oil píl.r~cArOil ilnH
uistrnti vo. P~u·a isso l'Sti\ o Cougt·c~so lUl· Commls~üo::; com mzW:I cuidado dn. r.1vi:o;ff,o lln
torlsn11o no nl't. 3.J, ns. 25 o 34, da citndn Casa.
Leio um parecer lia. Commis:1ã.o de Flnltn·
Constitui~iíO.
HlL no pt•ojcdo tlispo::iit;úos que conferem :'\ •:u.s quu tom orros pulpv.vets a, que podem
cs;;A "l'1•ibunn.l attribuiçlícsjur.liciarias. E~ta..::, "Jlectllt' ~ <lisposiçiio •lo :~..<aumpto n. que se
porótn, sri so O.\:orccm na orUem atlutiuh~tm .. refere o parecer, sendo tmbnl ho wcrlptn n.
tivn; comc~uiutcmonto, nü.o olt'uutlem nem rev isiio pot.li~t ter mais cuidado pP.rn. n~.o
prejudicam a osphcra do ac~,;ão tio Potler sahir cum crt•os tão grandes. como ~fLhin.
E' :.L!Jeuas ptu•a dn1• a V. El:. scioncin dis.o;;o
,Juclicin.rio.
1~' a:mim quo verifica.th~ a ct•iulinulidutlc tlo }JOl'(JUe wi.o vu.e ni:lso uma. censura à Mesa ;
omprcgrulo dr3 fn.zcnda, ou rc:i:ipou::m.vcl para não cJ :~ :L\feria quum_ JU.z a. revisão.
com olla, Um·crú. o proct·;;~u cort·ot• perante o No .iOL'IIIll <lo houtcm vem um parecer com
Porler .Judiciurlo l•'cdor~l. uuico compoLonto cr1·os tae.\'i tJ uu pt•ech:mm.ser corrig-idos port~u"
1lltrn. impm• n:::; Jlenas cstatuhlu.::; uo Cu<ligo na úiscuS:~ilo podem ~tt Uo.r equivocas como já.
Pen!Ll 1lu. Ropublicn., não RO dovcuUo confulltlir se t•m <la<lo.
a prisiio o outms penas rcsulLautos Uu. cou- O Sn. PnE•w.:.~''"-A reclamação de S. Ex;
demnação polo Poúer .Judiria.rio com a Jll'isü.o sor,·, aLteu<lid~. Vou indagar do pe~soal quo
Jlrcn·entiva l'cn.li~:tUa por flotol'mintu;ãu ou iL ao encArregou tle~so tt•alla!ho pa.ra titZOl' n. do~
1'0rlni~içiio <lo Tri,b~nnl do Couli~:> c <lo outm• vidu. ilt.lVjjl'Leuciu..
au rJritlal.lcs aUmtnl::;l.rn.ttva;.;.
O s,... Co~lbo ltoclri:.,:ueM ·nilo
A rovisiio <lo JWoccsso do tmnu.Ja.s Jo t:uu ..
ta~ nus rcsponsn. veis para. c:om a. Fu.zcntllL NlL· ostú. sa.tisJOito com a:i uxplicut;ües cla.U:.LS-po!o
cional l.runl1em dilrct•o fln. revisão rio I.H'Ocesso St•, Victmtu .Machado ua. ::;us.sü.o tio 1~, c caroco
cm fJUO forom cllc~ conJumun.dos pelos ct·i· do rnctiHet~l·a.s.
me~ pre\·i::;tos
no citado Cotligo P(mal :
Niio o fez Jogu porque ollo 11Lllou cm: uma.
uqnolla. é di~ alç:Lda do Tri!Juual ·,Jo CouLa:l, [H'Ul'Og'i.H;;.i.O elo tlX!Jfit,liCilLll; III~ ~extu-!dirn. O
c8ta comprohcndrN~l' nn.~ att.ribuicocs exclu- urutlOJ.' choguu tlopqis da lH'illltiil'lL llot'U o sabsivas tiO SUpl'elllo 1'l'j~uuul Pct.loral a .cuju. bu.Uo ::;ouwuto ViliO, Jotwi~ Uu lel' tm.rticipntlu
('Ompet.uueia uilo (~scrqm o •lircito Uo roW.ll' au.stiw.:iu., no 11m J.u. l;lotlc:~o, !L clut.mu.Uo urtodos o:.r proco~cns et•Jmc~, 110~ ]lrorl:itos o ~eulc dtL Couuuis~ãu 1\lixtu, I"J uo u esperou
Et•:t inrlispcn~avol l'l•guln.nwnt.nr a. organi·

amplos f.ormos cln al't. !'lD, n. 11[, c:omLínu.tlo liUl'a jrOtlct• fUUCCiOIIU.l' lllhlllllliU J.ia,
l'Offl o tLl't. R1 o ~tn1s pamgmpl1os tla citu.llo.
EXjJlicudu. a~illl n dumot·a, obtieL·va. quu, no
Con~ti Luir.ão.
UizuJ.' Uo ::iOU collugu., o UJ.'l~Uut• om :suu.. cu•cultLl'
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tlo IH\13 IIIRROI't~ no~ AnilA ehn.rlo n vn,jl\ com qtmnl.n, 111Jill'tlnthl ntl lrn.tlllnmig-nH do Pinuhy rJtHitm rmAnntrtl'lt JIUI' c!ttll~n. zltlo Ht\11 Jleii~!LIIIfl11tn (1ft n .~''''llllitta dt•f:rrlrrt•):
rln. l'OVnHrt o nconanlhou·lhnH qtlo sc'1 HO 11111.11!·
(,'oJ•io- n:Anl!hwl~Hlmo eoi•po ftlnlt.or•n.l rio
fnsi,rtH.I.!Oill no flm dnlln., un.t,llr'tllmnnto, pnlu Plauhy- (JPJWI~ r!P tm• tHIIIIJII'Itln lrunl.nrn o~
voncmlor.
IIHliiH ull.lmnH dnvn r·n~ dn Snnru Ir li' III L pr•osonlo
O nJ'rulul' nilr11t Unlm Jll'llAnntn, mmt•nvnl'/1, ú.~ HnHsiio, tlnrtnl.n do nmvi11wnt.o rl1~ 1\I'ITI!Ld/1, rmfll'llHHILA, \mt•tn nm l.tii'J'n., pn.t•l.n n. lt!l!'dn do ~~lmrnl, quo t•ndnt.ln o OIIVfll'tln ""' JlftiiCnf!

1ln 7 rio sotomlll'n

•

J'llllf/110 1 I 11)11)!1 11. 1'1\I!Jnl.l.flll /LI I COI'I'IJ]rJ; 111118 VIII
)Of~n rp1n nlirt )l!irlin 1.11!' dito nqnillo O I IIII!, H!

lrrll'll~ it, pu.'llt:ii.o dt~lhnHivu, Jllt.r'l.o hr,.Jn pttr'IL IL
iCII/'IIJtn., Olti![O do ltflfll'llhf!IIHiil'!:l fltthi'IJ O fllf,tl/'(1

do )ll'fi,Zlll' dn CUIIVOIIOI.•f-o IJOI' A111lH IJI'O-

fliii.IJIIJIItO 1111, ful't;IL IU'III!Ld/t. I!OfiLI'IL (} !IOVOI'IIO

o llnuvmum dll.o u Rntl unl.n~nnlfll.it niio Hn Jll'i· dn~t.n pal1., ltlllli!VInrlo por• 111/I.IA 11111 Jll'llllllll·
VILI'ill,

pl'ill.~ pn.ht vrn~.
J~lfool.i vnmnn ln,

ll!g/1.1,

R. lCx, !.ovo n. lmndruln tln

MmrA llniiHnllm~ rln JIII.Z n tln tl/'tlnrrt ftllt'N!f!dir.r-llm n.Jur'llf\1, oudn lbl illtpr•n.~i1o u unrlr1 I'ILIII lr1ul.niH i 11111.~ 111i.rt flf1l Hlfl.llf'jltl' n.rrrmR,
u m•rultrr pM11 n.pr•nr\111.1' 1t t,J'IUIIIIJI;ii.o III tlll'~ umn doAnjo Ht!I'Vir•.JhnFido u.lvrt, '
'l'nmltlllll ruio 11nl 1d11dn. qrmo:.~ w; ird.rril.r.r.:~ rln.
rhrm qnn Ho1fi'011 H!Hl prH!fi/J.IIIfllllt•; pnlo "'"'
V/1.0 RnJ,IArll.flfH' ll.fl RIIIIH!IO /1. 011/'ÍW~Jflndn ljt/1! tt l'flVIIJ/II;iin, fllljiiR lllf'iltR p1tfllll'ft~fl.'1 tlii.ll-/11~ /Jicrtllt!f{U. n.g111;ou nrmrmfl,
f't![l,o 1t fJ~Rn 11 rtrrro, n prrt•l,n.tJ f,f, 11fi.ft prt.:t'!tJ 11 iznr,
l'n 1'11. !Hflft Iorrrltr•n, lt.fl r~ i r·r~lllnfll,arJoill.~ ri n r•m!n.· pur• nt'll., Hl! tlovn HtH' IJflll~idoi'IUitL lngit.irrtrt ftll
flli1.fl '/"n '' tlnl.1wm i un.ru.m n. til r• Igll'-f·:o nr ,~ tuu i. Cl'illlilltl~/1..
J(OH I O Hl!ll J~sf,tHJfJ,
f.Juo o llovor·rrn rltt Mn.t'l!nlml f••JtH'iurw trtrn
Nn. 1/tllnhrt llo7 foi fH'fiCUr•n.dü pr•r urn ntnl· Ri!lr' rn(t,lt, Jtl'ftVI!.Ili-IJft Jm~t.u.rtl.n o olwpmnt.eW• IJIUl o quostiCJrlf•ll flfthl''' 11. rnvrtltn n .r-~rdtNI mnrrl.ft n IHIIt p!H~ilflfl, J.{n~t.Ji.o llnrmr:oirn.• fl.'l
rlo quo, 1111 Rlll~ ilpiui!i.o, wmltum rim~ nwt'lfl4 HIIII.A rmf!RI.Ir.rJI.o.'l iuvnRr•oH na [ml/•lrorn. logi~ln.·
OovnrnrtR t.intrn. ,iU:'II,illen.rJr, t.rurt,r, UfllfL f'011Uii11fl l.ivn. n H/ln, lnl.rt~•vnw;iít• roit.orn.r n nM rlet.:is{i~s
n.rrrmrltt, conHr o do Mnr•nd11d frlrtl'iltflfr, lt.WJ/1· Jurl iPiltnfl.
Rfllhnu-o n. flcn.r ftil./'ft, OJif,(JJ!IInr-Rfl fJf•ffl ''Sr·.
Ri n l'f!1wr;1i.o vlim. /L vrmlnrlo tlnR t!(llÍ(;liOS,
Cust.rtrllu, ''"'" mwmvor-lhtt .r-~r•ltrtt '" w•lil.icn. 11 nA lfr{lf'n.l i.qntln.R rmln df'ROrt.;1in rln oJ oi t.or.1 rlt• orn
do Piu.ult,v parn. nvit.a.r qun Jí;, IHtuvns..;ft n.luu- rrrn.~.~n.. fi -rn~poif.rt n. l.mln.'l nH lniH. 11. C()TOnt;n.r
rna rmw;1i.o, n.ssttglrr·r~rHift·lltft qr1o nllo fwr·in., ilnfl rltt mnlt1.~ ; n. gn.rn.TJI.in. tllt irulnporrdnncin.
poln. l"nnurwiiL flr, Vlco-f'rnsir!lmln ftll pnfn. do PrtthH' .rwJiciJu•in, a eMnnt;n.r dn nhetlirmnin.
dl!rr~tt,n., o n.rf,it.ro rln. sit.wt.r;;i.tt orrr {lüUcrJs rlins /HJ httfwrt.Hor1nu n do rmlpnit/t nJH 11 irr-ito~
o, r.n.tvm: mn~rno, r~m pr,IICflR hMIIfl:,
n.tlquirirf,,g inctu~ivo o rio~ frruccitJOitrÍOR vit,nJtc~pondou fJUO n1ill prt(iifL rlomrmt.r·RA, norn lkir~S, f)ivi.~ (III militn.rm~. RI'• pftrln morecor o
tJ:o~erovor n.o Rr. nm;t,(Jrlirt, cMn fJIIOrn lllib t,i- n.r•PfiLWIO fi {J n.pnlrt rio tr,tJn.s n~ r:ln~~o~ consor·
nha roJa,;iié:o;; quo rtiih fll.VftTWil.V/1, movitnf!t!· vnrfr,rn.~ rln. ROCi{lr!ndo o, portn.nt.o. do todo:.~ ftS
t.oo tLrmn.rfo~. nem rccoin.va ron.cr;tío~ rir, Dr. f:rn.zi/t1irm pa.t.rirJtnR.
Pn1dont11 tlo Mr,ríl.es, sur.co"'sm· legitimo rir) Ri, porórn, olfn. nií.n p11~~n. r1o nmn. fJnr.stão
fiA rnorlnf!ÇfL fiA pnnOJWhfJ gftVOrnn.mrmt,n.l f)()
f] liA in. ~lfl' rJopoRfb.
f'cplicon·lhn o n.migo fJUO c, Sr. CrBI.r.lfJir, ~:xorcit,r, para n. rnari nha. do ~nerrn., on da.
rompora. prtr nJ.b Jtf.lfll'lr m;,i~ crmt~r n.a.rmnflíl. r!'lbl"gn.n isat;ão f•rtlcirll ti() p~trtirln, dn. fr,l'l}f\ nrtftm.nt.A da~ pN!Ylgnir;(JP.~. f]no l'l01fria.: fJUO rio- mruln. ermt,ra.n. ~ill';i.t• inormo, (]nA it crc•()u A
via. por i.'I~O ter cnmprnmiRfJOR qn~ nii:o porJe . . Ru~t.onta., rm tlo mni:1 nmn. tentJLtivn. pn.rn. rA~
ria HfLt,jsf,tzor COffi O fJr. f'rur:lonto Oflt10. duzir~o a A!Amento ~ervil, o dvil (]TIA ó n.
portAnto, f!'nria. mi~t.Ar ont.rn Onvorno, a.pr,irvJr, p1•()pria. Na.fi<ih,-neste f'll.'lO nií() va.le n.pnna.
polo Gongres:'!r, fJtlfl ia. ser el~ito em ontnhr(). apt')in.r nonhum fiM don~ ln.tlos ; melhnr ~er~.
«NeHtc r,aoo, trepliMn n oríl.l'lor, si tra.t.-1.-!-!o rleixai-M l·n tArem-se nm on ontro n.r.ó n.cn.h:tr·
dn nmn. quMtii.n rle pen:1chn entro n. Arma~Ja, A :;e o combn.te á f~tltil. do Mmhn.tcntll~.
o EXArcít.o pn.ra. pn~.·m.l·o dA n m Mareeha.l a. Emqmtnr.o, porP.m, ,~, porlermos jnlgnt ri~
um Almira.nte, fi :mhstitn ir uma. rlict;;.lrlura. rio rcacl)lln p(jr mora~ r.onjMtnrn.R, nfio convém
l·l mA7~R por outra. do fJilfLt,m ilnnnq, pcnRI"I pt•ônnneia.rmn-nOR pró ou contra. um dAllP.~,
que nó~ paisanos, nii.•) devemo:.~ prC':Stflo~'·OOR Mm pert.n1•bnrmoq a. ordom tiO nnAso F.:iltarto.
ao pnp~1 dilR ostrn.:"l no comhn.tP. dn.q onttn.H qne ~~umpt•r. :m.tv;tr, com t.n.nto mn.ior es!i>r'if.t,
com r, roolletlo, e faço -vot.tlfl para. I'}UA cadn. l'}tmnt•1 mn.ior fol' a. dP.Horcl~m g<t~ra.l.
um doi'l fiou:~ ac.1.hf~ na..q mii.ü.~ d11 11ut.ro ..• O E. :tinti;L depni~ •le:l..-.:o~Ant,a.,Ja :\ prAJ',rrAncin.
amigo r1n-~e e, ~em oonr.ordn.r 1lA túrlt1 com 11 t!P.vida. a. nm düii dnns ll\do::~, (l'l na..;so!l pn:rtit1ra.dor. de:~pedin ..se ddle, que !i1i escrevet' a. t10õj loc:t?.R ile,_·,~m alv.r.~r-::~c d~ t•lri:t.~ aH t't:!ar.çiíM
allllllidn. circuln.r sobre a. rea.cçii:o noticin.da. ex~r:1.-l~~a~~ ~ renuncilll' ;l. e!:j~f'~<~ ~)v~rnlcho~
contra. o Gnvernn.tlor e um t!Ol'l camiitln.toR tln de n.T't'ibw;;Lo, qne Vt~t~m ~nr;Pr como ~o
;.,Pllffii~lln~ r.ng-encl t':t•lolõl. :iohre nH ;l.hPllnR tul'V'nJI.
sen E~ta.do, is eteit;li~ rte tlutuilro.

Agora vne lP.l-n. pn.rn. que

tl

Senn.tto, tlcpoi:<~

tle ou vil-a., retein o dh1cut-so lia Sr. V. Ma.-

l)a.ra,

i:-~~o htL:~ta. qn~

t·e~p,~it:Lr tl

Uireitll

,(t~

o Governo limite·se a.
r,tldns,

t]~m

distinguir o
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p~1·tldo ~ quo portonçnm, como ó do sou
dovor, o que a opposição llmlte·sc n lut~r
dentro dos meios icgaos como ó do sou direito.
Tnes silo os meu• votos o Iaos seriam os
conselhos, quo ou d11rla aos meus patriclos,
ao rctiraJ•·rno do BriiZil, se mcjuigasse com
autoridade pnm t~nto.
SI não desconfi~sso desta, pedir-lhes-la
tambom quo disputassem a proxima oloição
com tanto zelo pelos souo respectivos par·
tidos, quanto respeito i• opposiçilo legal dos
ntlvcrsnrios.
Niio tenho canclidntos nessa eleição, nem
tenho o direito do Jombml·os no elo!torado,
que, apoznr do todas as objecções o intrigas lo·
vantndas contra minha candidatura, no ulti·
mo pleito que ahl Jwuvo, sustentou-a, npczar
da minha nusencin, o líll·n triumphnt• por
qunsi unanimidade.
Acceltol, porém, a lista dos cnndl<latos,
que mo fol communlcnrh• « como nquol111 quo
mais consultava nos interesses do partido federal, e mnis ndhcsoes reunia dentro todos

de confiança qu.l mo ha dispcnsuclo, o rospoi·
tnr a livro mnnlfestnçíio do sou voto na osco·
dos seus l'<'prc>ontntcs.
Em vingcm, 7 do sctomhro do 1803,-As·
signo.d:l- .A, Coelho Uod;·i!J"Cs.
O oradO!' explica a injust.iça do sou coJicga

pala pt•ovonçíio que ello confessou nutt•ir con·
tra os lentes <lo direito, mesmo depois que
deixam o ox<lrciclo; mas ainda nisto não tem
razãoS. Ex.
Quando prolessor, o orn•lor nunca poz R
por odio, 11ont Jt por I<Lvor; nuncn teve noceisidude do reprehoncler urn seu discipulo,
ou de queixur-so 110 n.lgum cstuflu.nto e, np-

pellnnrlo para quantos fm•am seus discipulos
ni\o receia contestação do nenhum "dolles,uom
deseja dos seus collegas mais Justica do que
a que dispensou nos r~pazcs da su<> thculdado
de direito.

O So•. Vleente 1\lnehndo- Sr.
Presidente, julguei que a qucstüo hoJe levantada pÔlo illustrc Sonaclor do PJauby

os mous notlgos o novos compn.nbeiros do esta.vn mortu.. Não cogitava mais della..

Juctns politicns •. E>st~ Jlstn compoo-so cio
Coronel Pires Ferreira, 11nrn Senador, c dos
Drs. Gabriel Ferr·eira, Anisio do Abreu o No·
guelra Paranaguú. para Deputados.
·
Acceitando·a, não flz questiio do simpa·
tlrias, nem de prererencins pessoacs, porque
uüo tinha o direito de fflZCl·o, recem-vindo
do estrangeiro, e um tnnto alheio nos negocios pollticos occoriclos no paiz o no Estado,
·durante a minha demorada nusencla.
Tambom niio tinha nenhuma oxcopcçilo pes·
soai contra qualquor<los candidatos indicados
e Isto bastava-mo nns condições em que me
achava.
Contra o pt•lmeiro candidato J'ecebl mnisde
uma reelnma~ão, cujos fundr~mentos a~stive·
me do e:mmimu·, porqno tendo olle abstido-se
desistir em meu nom e apt•esentar·-se cm
meu Jogar ti. ultima vnga do Sonnclor, como
autor·isei ao mesmo o no Sr. Dr. Gahr!cl, ou
nilo podia deixar do npoinr qualquer elos dons
quo tbsso ugflJ'I1 ap1•esentndo,
Nilo contos! o, antes pl'ocln.mo, os incovo-

Doi explicnçúes na ultima cessão c tive
uma falta que foi agora supprlda pelo lllustre
Senador com a Joltura do son manilosto, com
a qunl prestou serviço a mim o a todos o
que querem thzer juizo sobJ•o este facto, os
que terão occaslíio do vot• que não aventei
aqui proposição que n[o estivesse contida no
mnnifesto.
S. Ex. disso que ello nasceu entro o mnr
e a terra: por isso nasceu amphibio, o eu
nada mais tenho quo accrescontnr. (Riso).·
Níio quiz fazer injustiça lL S. Ex ... ,
O Srt. COF.LIIO RonaiOUES dú. um aparte.
O Sa. VICENTE MACIIAPO- Não disso quo
tinha bir•ra dos professores. Acreditando o
nllustro Senaclor que, eu queria procurar
teiró com S. 1\x., cu <lisso que niio tinha
razíio; que unicnmonto niio mo acomrnodava
com o moela autot•itnJ•io c dogmatico com quo
continuam f<Lllnl' os q_uo occupam " cathodra
durante nonos, o cntao tive occnsião rle citar
um Jacto quo se dou com migo quancld:estudante.
Um dia encontrei na escndn da fnculdn<le
nm proJossor, sobrncando" ~oca o trauteando

nientes da influencia dos militare.< na poli·
tlca ; prlneipnhnento quando os cargos desta
niío os fnhihem do protcrit• os enmamclnsque
se conser•vum no ser·vlço posnd·l dns tllheirus; o - Qu'J tlclla a clwve, puz.:.mo a rir e ello
mas, si esta rnsiio procedo, deve pr·ovalol!er nunc" mais mo perdoou isto.
·
contrn todos o não contm um sómente e, um E•te fltcto posou <lumnte minh~ vida aca·
to.do o caso, 11iio póde ser nllegadn. na. bypo- demicn o hojo, quando tenho de jul~nr de
tbcsc, pot• quem se houver set•vldo da illucn. um lento, estall vendo sompro que os lentes,
ele. pessoal daquollo candidato para obter lovum a Jntolernneia a ponto do niio quororom
etLrgos on posiçoos ofllci~tcs.
que se acho gl'aça no que tom grlLça não
Isto niio quer dJzot• que cllo soja mou can- admlttom oplnliio que não soj• n. dellos;. so
didato; porqno, repito, não os tenho, o o meu acostumam a Isto Junto dns lntelllgcncia.~
•ICvet• de 111110, como de sempre, OngJ•cdoccr novols o transpm·t~m tambem pnl'll. a vldn
aa cloltol'll.do do Pyauhy as roltorndtLe provas publica essa lntolcrnncln;
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Os honrados SonMlorcs tcom prov~ disto.
Não virn.m outt•o diu. cm questiio de RcinchL n.
intolor~ncill com que o illustro Scn11dor so
11iriglu nos positivistas ?
Ora, esta intoiorancia uind11 ó flihiL do;to
fuct.o.
S. Ex. niTo pr'nlo sor cwthoLloxo posit.i\'btn.
nü.o pôde mesmo co-existir nm momento com
os positivistas, porque S. Ex. vi vou duJ•onto
annos na. sua ca.del!•a subortlinn.nllo lodo o
Hou trJLbniho into!Jectuul ,-, escol" motnphysic•
o isto o tornou intoiol'ILnto com todJLs us
outras.
Sr. Prosidontc, creio quo esl.i'L terminado o
incidonto entro mim o o iliustJ•o Senndot· poio
Piauhy: ollo ficou sntisl~ito, cu niio ••atou
descontento, e o Sonndo luc\'OU alguma. cau.~a
-ficar aalJondo que o manifesto teve ~cstn~ilo
antro o mnr o n torra, é amphibio (l·iso).
O Sn. CoELJIO RomtiGDES- Entro o mn1• o
n terra não; foi Jeito mot11do em terr11 e mo·
tado no mnt•.
O Sr. Sever•ino Vieh·n occupnso do incidentes politicas do Estado tJn llnhla,
respondendo ils nccusnçilos quo ha dias Jbram
dirigidas da tribuna do Senado nos seus corroligionurios.
Refer••·se ao partido a que pct•tence o iilus·
tre companheiro do representação, que J'ot·mulou as censuras que o orador tom em vista
rebatet•, com a calma o del~roncia que som·
pro timbrou em guardnr nu discussão.
Esse pnt•tido compõe-se de dous elementos
hetorogonoos: uma ft•ncção do partido repu·
biicnno fedem!, o qual tem a rosponsabilidado
firmada pelos actos de orgnnisnçiio daquelio
Estado, o a pnrcialidadc que, so donomlnoConstitucionnl, amalgama do todas :•< opi·
niõcs que dcsdo 15 do novembro do iRSD se
mn.nifostarn.m sempre om opposiçüo no:; go-
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legitimas para vencerem nns eleições a que
ou tão se pJ•ocodou, lanr;nr!Lm mão do t!upli·
cata.< o outros expedientes incompntivcls com
a vordo do do pio ito.
(1'cnrlo o St. Jltcsidcntc mlllertido qua a
!tora c:qJh•a"a, o orarlo1• parla a o Sanado conccr/a m11n llrOI'Ofl(IÇflo du maift hol'ft,)
A lo~:isinçilo eleitoral do Estado, continún

o OJ'IL<lot•, esquecido pelos opposicionistns,quo.
em doscsporo rio causa. tentaram converter
n.lf!Umn.s vantagens o~tidns nn organisncão
das Mczns pnra.Jitlsmtt• o t•esultn.do rlu cleir;iio.

A osso tr:Lbai ho do desvirtuamento pela
fraudo, oppoz·so cm tempo o paios tramites
gamntidos um lei a vigllnucia da maioria. dos
eleitores.
OOiudot• cxpüc dcsonvulvidnmento todas ns
occurroncins dessu. Jongalucta tt•avadtt entre
os p!Lrtidos, o o nauf'tugio completo dos nd·
versarias do Govm·nolocai. Prova como estes
ultimas fugiram som pro do uma posição de·
ftnidiL, om que o voto livro docidisso da sorte
dos plcitonntos. nessa questiio cm que os cor·
reiigionarios do orador se teem porliLdO com a
maximn cot•recção o loaidnde. Appoiin parn.
factos que vieram postorim·monte confirmar
nas urnas n. ma.ioria situo.clonisto..
O partido constitucional, nü.o a.ccelta.ndo um

nccüt•do honroso pnm ambas as partos, ac·
côt•do quo evi.Jenciaria qual a maioria positiva o real no oieitorado,continuou a recorrer
aos meios illcgitimos, como o orador prova
com a eioq uencia dos algarismos,
Qunnto no objecto principol da reclamação
do seu iliustro companheiro do representnçilo,
o or!Ldor argumenta com o texto da Consti·
tuicão do EstJLdo; o termina, approveitnndo o
ensejo para. ngrndecor, da tt•ibutlll do Senado,
o concurso que os seus ndvorsarios indireoln·
monto pt•est:n•a.m li soiuçiio verdadeira. da
qucsbio a que se tom referido, concurso que
VOI'nos do seu Estn.do.
taivo1. lhos lbsso inspirado JlOia convicção de
Essa união ó hybrlda o preroria, porque e~tat·em nlm dJL lei e da vet•dndo dos Jb.ctos.
resulta de dnn• m•icntar;õos oppostns, JL 1!0
pl'esidencin.lismo, como est:'L consa.gra!lD nn.
ORDEM DO DIA
no::~~;a loi rnnguo., o 1t do va.t•ln.mentnl'ismo,
pot•tnnto francamente revisionista.
Ainda mais: ossn. conlisiio nnscou llo.moti- Continüa om 3" discnssi\o o projecto do Sevoa do ortlom secundn.rin, cil•cumstnncias do nado n 30, Jo 1895, substitutivo do de n.4S,
caracter monos A'Ol'RI, proprins da politicJL do !89·1, ~uo 11ispüe sobro conflictos rosultnn·
militante do Estado, foi uma nliinnça do l'C• tos tle ilupiicntns ou contestaçiles de logiti·
cursos oioitot•acs, quo o omdor pn>Sa a histo- midndo do oxercicio do Governadores o Assembiéas, nos E<tudos.
riai' dotalhndJLmonto.
Nesta oxposiçilo domomdn so ropor!JL i'<s Silo lidas, npoindll.P. e postas conjunctaillusüos de trlumpho quo prcsl!.limm i\. fbt'- ment.o em discussii.o ns seguintes
mução do novo pat•tido, nos boatos ospilihados
nosso p!•oposito, npozar de ter sabido dns urEmendas
no.s, a. 1 do mn.rço do nnno passado, n con·
sngrnçüo da. maiol'lu. o victot•üt govornnOndo convier accrosconto-so :
mentai.
Postot•iot•monto, om novombro, os ndvor· At•t. Logo CjUO fot• lovaJla. ao conhoci,snt•ios rlo Governo loc•i; na JLUSoncia 1lo meios mcnto do Congt•csso n denuncia do netos ou
Sttnndo V, V

iO
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Jll.ctos pnssados nos Estados o qno ao diga con· nssignar com J•ostricçües o projecto olfcrccido
stituirom attent.ados contra" fi>rmn republi- Jlcln. moamo. Commissiio.
cana fodorativa,reunir-sc·hiín ns Commisaõos Votei em segunda discussilo pelo projecto
de Constitulçücs das duas Com11ras, afim do substitutivo 1LpJ•osentallo por alguns Srs. Sejuntas examinarem o coso denunciado.
natlores . .
Art. Fixar~ cntito a Commissüo Mixta Entro esse projecto c o substitui•lo existom
um prazo sufficiontc para quo todos os chia· as seguintes dilforonçns capibtes: o projecto

dü.os intcrcsslldos na quoBtii.o possa.m ndcluzir dn. Commissilo con!Crla. ao Poder Lcg!ala.tivo,

-..
••

lnformaçüc>, quer mandando·ns po1• cscJ•ipto, privativa e originariamente, a nttribu!ção de
quer vindo pessoalmente prestar seus uepoi· intel'vir no~ negocias pecul\n.rcs o.os Estados;
· monto•.
o projecto substitutivo conloro ess. ILttribui- .
Art. A Commissiio Mixta communicor·sc·lm çiio no Podar Executivo. No caso do n. 2 do
offlcio.lmontc, cm nomo do Con~rcsso Nn- are. a·• o projecto substituído niio confer•in
oional, quer com o Governo dos Estados, quer ao Poder l~xecutivo o •li rei to de intm'vir,
com outrns quncsqucr autoridades ou !'une· quaesquor que fossem ns circumstancirLs; o
cionnJ•ios fcderacs nu cstaduaes, afim do projecto substitueivo concede no Poder Expedir·lhcs todas aquoilas inlormaçlics que ocueivo o direito do lntorvir, quando o Conpossam cacln.rccol·a sobre o caso cm questão. gresso niio o•tiv•r reunido e trntar-oo da soArt. Findo o prazo, a Commlssíio apre· pnraçiio da Uniiio promovida poJ• um ou mais
sentar~ ao Congresso o seu parocor,concluindo, Estados.
ca.so haja. Iogu.r, por uma. rcsoluçü.o ou um Hn pois entro um e outro projçcto !lilferon·
projecto do lei.
ça capital.
.
Al't. Süo attentntorios contra a fórma O projecto sub•titutivo consagriL, salvas
republicana federativa os actos politicas que, algumas modificações a doutrina que ou aus·
praticados ou nüo reprimidos pelos Governos tento i no discm•so n quo mo reter!; por os•e
dos Estados, forem contrarias aos principias motivo votei pelo mesmo projecto com o pro·
consagrados nos arts. 1', 63, 68 o 72 da posito do olforccer emendas cm terceira discus.<ilo, restabo!ocen•io n. doutrina consti·
Constituiçiio Federal.
tucional nos pontos cm que ello della se
· S. R. -Sala das sessões, II do setembro .te afilSti;.
1805.- ViryiUo namasío.
Direi algumas pnlnvras em justificação
Ao§l"doart. I":
dessas omendrlS que V. Ex. act~bn. de ler o o
julgou dever apoiar.
j
Ern Jogar do -poderá intervir -diga-se Senado
A intervonçiio niio ó sómcnto um direito
-intervirá.- J. Col'J'êa do Arm.tio.
l
da Unlilo, ó tnmbom um •levar; sempre que
Ao§211 doo.rt. lu:
se verillcar qualquer dos casos do que cogitou
Em Iog!lr do -quando, poJ•ém, for urgente o lcgirda.dor no n.rt. 0 o Govel'no Fcdoro.l
etc.,- dr~a·se : - excoptó quandi1 for ur· tom o dever, u. obrigação do intcrvil• nos nogente roprimh· a soparaçilo ilo um ou mais gocios dos Estados. ·
Estados. pois nesse caso o Poder Executivo Pensando nsslm. entendo que não se devo
Intervirá, provindenciando como julgar con· conrerír no Poder Exormtivo, COIIlO l'u.z o proveniente aos interesses da União.- J.Corr8r1 jecto, n li1culdade, o poder de intervir. Nilo:
dovo-so docla.ra.r, reconhecer a obrig-a.c;iio, o
do Ara•jo.
dever.
Ao art. 4":
PoJ• osso motivo apresentei umn. emenda no
A roquisiçiio a que so refere o n. 3 do ~ I" do n.rt. 1", substituindo '" paiavriLsart. fi" da Cor.>tituiçilo Fcdernl sómento póde por/ol'rl intorvir-pol'-in.twroi1'1!, Assim o. inser feita polo chefe do PodcJ• Executivo do tervenção constituir!• um dover e nilo uma
Estado.-!. CorrOa da Âl"m\io.
r~tculdndo.
••Gl
Ao§ 2" nrt. I"- Supprima·so i1 palnvra- Ao§ 211 do mesmo artigo offereci unuL emenIII
privatlvamonte.-1.
,a do ,\raujo.
da afim do supprimii'-se a pnlavra-priuati·
1
-cmJwula-quo n.hi se emprega.
Nií.o pódo-se dizer conlbx•hlo. JH'i·"ativomtmta
O !õa•. Cm·a·en de 1\.a•nnjo-Sr
Pr•esidente, nüo venho discuti I• novnmonto ~ n um poder a nttrlbuiçilo que conl'orimos a
questilo do direito do intervi!• nos no•oclos úons.
peculiares aos Estados, conferido poin "nossa Segundo o§ 2°, o Po,Jer Loglsln.tivo o o ExCarta Constitucional ao Governo !'odorai· os- ecut.ivo toem a lilculdado <lo Intervir; corno
ln•e esta <1uestiio .i~ disso o que penSILva, qunn· pois dizer quo ó ello. ]ll'ivn.tiva do Poder Lodo expuz n.o Sono.do ns divorgcncin.s quo ox· ~isln.tivo? PartL que 10:-;so privn.tivn., orn proistiam entro mim o o. mn.ioriu. lln. Commis!lilo ciHo quo fu!1so exclusiva do um dos p01Iorcs,
1\!ixti;, divorgencins quo rne determinaram n quo nenhum outro n podosso exercer.
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0 Sa.GONÇALVES CIIAVES- Tomos O caso do
estado de sitio.
O Sn. ConmlA DE ARAUJo-Ha incor~·cc
çiio na Ungtmgcm. Pelo lacto <lo encontrarmos esta incot•rccçiio nns disposições da Constitulçiio relativas ao estado do sitio, niío eo
segue que devamos commettol·IL no lei quo
se procum adoptar.
N!ngucm me podcrt\. convencer do que uma
nttribulçiio cont~ritla a dous poderes ó pt·i·
vntivn de um.
Eis o motivo pot•quo apresentei 11 omontln,
supprimindo o. pn.lo.vra.-pl'ivalivamcnta.
Ain<la • este§ 2" offoreci umn outm emenda:
segundo n doutrina ILhi consagrada, o Potlet•
Executivo sómonte pótle intervi!•, dada a se·
po.raçüo do um ou mais estados, si o Congresso
não estiver reunido. A emenda tom por fim
fazer tlosppareeor essa restrlcção, tio modo
que quet• o Congt•esso esteja reunido, quer
niio, o Poder Executivo cumpro. o dever que
o. Constituiçiio lhe impõe do defondot• os interesses da Uniiio, do oppot•·se ti pretendido.
sepo.ro.ciio.
Quo.ndo expuz n.s divergenci!l.S que exlstião

--~

entre mim c a com missão, sustentei quA o
Executivo tinha o dever tio intervir immotllntamcnte tle modo o. evitar quo o mal
se propagasse, que a ordem fosso perturbada, etc.
Ho,ie, penso do mesmo modo; entendo que
si um estado tentar sepnror·so .ia federação,
o Poder Executivo tem o dever de intervir,
om ftlCo do art. 0", quer o Congresso esteja
reunido, quer não.
O Sn. BoCAYUVA-Apoindo.
O Sn. Cormi:,\ DE ARAUJo-Por esse motivo
niio posso concor<lar com a limitação que faz
o § 2•, restringindo a intot•ven~iio tio Podet•
Executivo no caso cm quo o Congresso não
funccione.
0 SR. Q. BOCAYUVA-Apoiado.
0 SR. ContulA D~ AHAUJO- A ultima
emenda que apresentei ó relativa uo o.t•t. •1"
tio projecto.
Ahi se rliz : A roqulsi<;ão n que se refdre o
n. 3 do art. 0" da Constituição !ledora! pódo
ser feita peltLS Assomblóas Legislativas, pelo
Poder Executivo ou pelo Tribunal Judiciat•io
Superiot• do Estado.
Quando, om segundn. àiscussüo, ou occupei
o. attonção tio Sonado sobre o :.ssmnpto,
disso que não estav:. do nccordo com 11 maio·
ria da commissão na lntol!igoncia por ol!a
dnt.l.a ú. oxpressiio fJDIJ01'11D dos re.,1Jectil1o.ll E.~·
tttdos, cmpt•ogndn. Pelo legisln.dm• no n. 3 do
art. 0'.
A maioria tia commissiio opinava no sentitlo
tle que nquel!a oxprosstio comprehemilnPoder Legislativo e l~xocutivo, O meu voto o
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o tio tleputado Pauli no tio Souza foi no senti• lo do quo o.

oxpros~ilo fJDCCI'IW

alli ompt•ega·

da em restricta ao PodorExccutivo,niio com·
prohendia o legislativo.
Lombro·mo do que, justificando o meu voto,
rUsso ao Senndo que, no projecto do Constitui~~üo, om voz do !JDMI'no, so cmprogn.vn. o.
expressão poderes tocac.~, que .lnra. subtituidn.
pot• aquei!a, som duvida alguma menos com·
prohonsiva.
Nesta occasliio, o meu illustt•o amigo,
t•oproseptn.nto de ,Ser~ipo, mo observou que a
nltet•açJLo havia stdo tcitn pela commissiio tio
redacção, pois não lho constava que tivesse
sido apresentada omead:t nesse sentido, A osso
llpnrte, cu respondi que se llllltoraçilo tinha
sido feita pela commissão do rcdacçilo, mo
parecia que ella niio havia procedido bem: per·
quanto o menor inconveniente que porlin resultor <lo seu procotlimento, era o de Induzir
quem tivesse lido o projecto, a acreditar que
o pensamento do legislador tinha sitio modi·
ficar o. dlsposiç~o ahl conengrada, concedendo
sómente ao Poder Executivo dos Estados o
dtreito de reqpisitar o. intorvençiio.
Hoje posso llSsevemr ao Sentl.do que a alte·
ração não foi feita por amor ii redacçiio, mas
por força de delibernl)lie do Congresso Constl·
tuinte ; a Commissiio de Redacção, longe do
alterar o pensamento do Congresso, confor·
mou·se inteiramente com elle, respeitou o que
se venceu.
Recorrendo aos Annacsdo Congresso Const!·
tuinte, oncontr.tlmos a fis. 88 o projecto do
governo, n emenda. 1Citn. pela commissiio quo
organisou o projecto arloptndo o uma emenda
do lllustre representante da Baltla, o Sr. Vir·
gUio Da.ma.sio, nos seguintes termos: «em
vez da cxprcssüo-dos potlorcs

locaes-diga~

so:-do governo do Estado ou de sua Assem·
blóa Legi;!otiva. Esto. emenda foi regeilttda.
Ainda mais, par occasião do discutir-se o
projecto, segundo se vti o. fls. 152 dos Annac.<,
os Urs. José VIcente Melro. <lo Vasconcellos,
João Bat•ballto e Bello.rmino Carneiro, offereccram ao§ 3" Uo tn•t. 5", que é hoje o art. 611 ,
a seguinte emenda:-Reotabelocot• a ordem e
tt•anqui!iidado, ;, requisiçiio tln respectiva
Assemblón Legislativa ou tio rcspecttvo governo, qua11de aquoll:. niio estiver J'unccio•
nando.
Foi tombem rqjoitatla cst<L emenda. o Con·
grosso Constituinte ncceitou uma omondn,
sub:;tituindo a C'Xprcssão-podercs locaos-por
govol'no do Estndo o l'ejcltou ns omcndus,
pelas quaos se procurava ampliar ás Assombións Legislativas o direito do requisitar a
intorvonc;ii.o,
O projecto substitutivo, approvado em
211 tliscus:Jiio, alt.el'll. o n. 3 do a1•t. 601, conte-

rindo :\s assomblt\tLs JcgislativtlS e tribunaes
judiciario; o direito de pedir a intot•vençiio ;

124

ANNAES DO SimADO

11

Jocoes, sondo tudo isso um ntnquo it ftlrmn
t•opubllcntm lbdorativa; entroto.nt.o, o pro,le·
cto, quo concede no nrt. 2 ao Podor Executivo o direito do intot•vir em qunlqnet• outro
caso do pcrtut•bnçií.o dn. nrdo!ll, doixn. exclnsivnmen to no Congresso Nnciorml n direito do
lntcrvunçüo, qunnrlo lbr prejudicada a fút•ma
ropublicall:t 1\Jdorativa.
Mostm o nl'ndor os inconvoniontol'l dc!sn.
tlisposiçiio, concluindo t•esultnt• dolla que o
Congl'essn N:teional tHt'Ú 1lo prottuncin.r-so cm
todos os ftlctos, que so derem noA Estados ;
quisitu.r u. intet•vcnçiio, O pcnsruncnto <lo causu.ndo clilllculdadus no Poder Executivo,
loglslndorestt\ manifesto: foi "''tot•istLt' unica. qunnUo :t dclibor•açilo do Congresi:in fot• conmento o Poder Exonutivo, o g-overno dos trario no nctr> por ollo praticado, om vil·tude
Estados a requisltat• n lntervonçiio .. lsto mo da intot•vonção a que foi obt•lgado.
parece flora do duvida, attcntlendo·so ns emon· Ha. pm•igo cm conferir-se no Poder Lcgisln.dns rejeitAdas.
tlvo n at.tribu içiío do entrar na politica dos
Porece·mo, Sr. presidente, que ficam ,iusti- Estados 11or causa das convenionclas do mo·
11end '' ns omondns que apresentei. SI o mento,
•
Sonndo approval·tts, votn.rei a litvor <lo pro- O Poder Legislativo é irrcspons<tvol, o um
jecto; si, porém, rojoltal·ns, voto.roi contra. Podot• essencialmente polit.ico, c os suas doei·
clle, pois não concorrel'ei com o meu Yoto, sõos siio pt•oitlt'i<las do Jtc~ot•do com a politico.
nem para t•ostringir, nem pnt•a ampliar dls· geral, e niio cabe dollns recurso: no passo que
posições constitucionaos quo sómon to podem o Podot• Executivo ó rcsponsavoi; tem a roser moditlcaclu.\i~obsorvnndo-so o procc::Jso osta· sponsabilidndo moral pomnto o pniz o o. re·
oolccido pela Constituiçiio. (Muita ba111; muita sponsabilidnde eJfectiva perante o Congresso;
bem,)
ó, nlóm disso, um Porlor de acçiio promptn.,
immcdin.tiL, como exigem ns circumstancln.s
O Sr. Leite o Oitleiea vem des· peculiares, que tm•nu.m ncccssnrln. a intervencmpenltar·se do compromisso tomado nn ção, e por isso deve ser sua attrlbuiçiio
2~ discussiio 1lcsto projecto, discutindo n. si- politica de intot•vir cm todos os casos do
tuaçiio politica das Ala~ons. o 11 crise que art. 611 •
alli se ilera, resolvida dentro das normas Tratando da expressiio-Governo Federalconstituclonncs do Estado: e vem no mesmo diz o OI'adot• que niio ó Governo, nem o Potempo ,lust!tlcar o voto que dou contra o mos· dar
Legislativo, nem o Podm• JuUiciario.
mo projecto.
A
exprossilo-Governo
Fedoral acltn·se esta·
Pode·se o voto do Congresso pnra o projecto, que foi apresentado como inofl\msivo, boiccidn na Constituçãn contra ns pniavrasapenas com trcs ou quatro pequenos at•tigos o Govor,lD Local, assim como a expt•ossiloum paro.gra.pho, que tCt•odo J'rento a questão, Pt•esidonto da ltopublicn-estú. contra as paine no qual, ,)ustnmonto, cstit. o pcri:;o do pro- vm_s-Govornadol' ou P1•csidente do Estildo.
jecto.
Depois do varias conslde1•açõcs sobre o ns·
O § .2' nb1•o uma excopçiio i\ compotoncia, suntltto, diz o ot•ador quo na Constltulçiio os·
que olle não póde desconlwcor, conleridn ex· tilo trnçndns francnmento '" osjtlterns de cado.
pressamento pela Constituição no Podm• Ex· um dos tres Podot•cs no modo de intervir na
ecutlvo, o llút•a n pot•ttt no desrespeito pala politicn.llos E:3tados:-no 111 caso, nos casos
autonomia 1los Estn.dos, á invn.sito do t.orlns ns do nrt. 0", compete no Poder Executivo
nttri!Juiçües, ao conhecimento do todos as Intcrvh•; e,,·, depois intet•vóm o Poder Legls·
questões, pot• pequenas que sejam, pnr11 mn· lntivo pelo oxnme dos cnsos cspeclnes quo o
tar do voz o. ti:!dot•nçiio, n.ntorhmndo o Cnn .. Podm• Exccui;ivo ó obrigado " trazer no seu
grosso Nncionnl a intervir na politlctt dos conhccimeuto quando o Congresso se reuno.
Estados, pre,iudicando n. sua autonomin..
O orador rofere-~m iL cxpr·oasão- manutcn· Discorro nind11 largamente o orndor sobre
cüo da. 1ürma. J'~doru.tivo., o pergunta so a tt intrll'venf;üo, e tenrlo justificado o seu voto,
lórmn republicana fodorativn pt•aci<n do sot• pnssn a e>tudur o caso de Alngoas, cuja si·
mantida quando niio lia porturbnçiio da Or· tu11çüo politica historia e defondo; lnterrom·
pondo o seu discut•so pat•a continuar na ses·
dom publico 1
O oro dor discorro sobro os fnctos, quo con- silo so~ninte por ter dado a hora.
stituem porturbtu~ucs, corno n. inv11Sli.o ilo um A 1liSCussii.o flctt a1llndn. poln hol'tl, o com n.
EstAdo por outro 'pura nbsot•vor o territot•lo, pnli1Vl'l1 o St•, Leito o Olticlca, llM'n ooncluir
para mudar o seu Governo, o~ seus Podares o sou cllsourso;
morliflcn. expresso. o irreg-ulnl'monto .n. !loutt•lmt adoptada pelo leglsiadot• constttumto.
SI olle Jbr !tojo ndoptntlo, como so nclm rodigülo, sará inconstituclonnl.
O Stt. GONQLAns CnAvll<-Niío altOintlo.
OSJt. Cortni~:A DE Alt~\.Jo-TcnUo o Jogislndor
constituinte rcjoitnclo ns emondos elo que
acnbo do fullat•, niío sei como so pútlo deixnt•
do considero r inconstitucional a disposiçiio do
projocto concedendo tis ossem!Mas legisiiLtlvas c Úibunao~ ,1udiciru·ios o r.lirei to do l'O-
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O
PA•oaddonte- designo. para
ordom du Uitt dn. scssií.n :wguinte:
I• vn.rto ( ntó ns 2 1/2 horas tJ,, tordo).
Continuaciio da 3• <líscuSiiío do pl•qjcct.o do
Scnndo. n. 311, elo 1805, substitutivo elo do n.
43, do 180·1, quo di;püo sobro contlicto; ro·
sultantes do clupUco.t,;ls on cnnto!':ltac,•i,cs do
logitimhlade rio oxlwcicio de Govorn:uloros c

Assembllms nu~ Estulos:

1895
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~~·· •li ta. tio. 11roposir.ü.o do. mesma. Co.mara
n. IG, do 1805, que releva 11 D. Francisco
dn Scf'rn. Cn1•noiro Untra. 11 prescripçüo, om
que lncort•cu, P''r" pcrcobol' " ditl'eronça
llo moia soldo, n quo tem direito, de 1871
o !Bi7.
Levanta-se a sessiio ás 4 horas e 15 mlDll tos da tarde.

......

2·• p:tl'[O ( Itt(du; ·1 horn~ ) ,
:J•c fliscus::;IT.u tlu. p1•oposir;ü.o dn. Camni'IL dos
Doputarlos, n. :1:3, cle 1805, que lbm a dll~!l!l·
lU· do Minh;tcrio li;L nuurra. plll'IL u exercido

...

'

"i:

do 18U6.

ConLinunçii.o ela 2'' tli~en~~ilo da ]ll'Oposic;ii.o
dn. mesma. Cntnnl'a. 11. 7:!, de~ 180·1, qno auto·
rbin o floVCI'IlO n.'nlll'it' o cr•edito oXtL•nm•Jilmrio de 2. 0\JQ: I:Jfi*G7:!, · par;t oco •1'1'01' IWH pa g'll•
mcntos nan I:!Ó das •lel'ipem.s l't'i\li~wlus o 11

SU:\DL\l~TO-

1101' cout.n. da vurbn.. - Tcrra"l Pn~
blicas a Colonização- e que liwam t'··ir.:ts iln
accm•do com os c:•mll'acto:1 colobradus, cotno
tn.mbom as que dizem respeito iL fi::c11.1 i:;n•;ii.o
dos burgo::; ILgricolns, meLiiçito o tlh:ict·lmintLçüo do terras ;
3' discussão do projecto do Scnnc!o n. 3:1,
do 1895, substituttvo Jo elo n. li> de 18U5,
quo mo.ndn. entrar novamente c~m vig-or, com
nltorn~·õos,o decreto n. 2.827 do 15 d•~ março
de J8i9;
211 dlscus~ü.o dtL proposic:iio dr~ Cr1mm•n. dos
DeJlUtados n. 47, de IBU5. qno untorisn o
Governo a abrir no MlnistOl'lO da M:trinh:c,
no oxercicio vigente. os creditas extra.ordinarlos: 381:ll0u$ Jmra dor execução no§ !O
do a1•t. 2" dn lei n. 2•l2,<lo 18 do do~cmbro ele
IS!H o 1.88:1:575$080 p:.~.rn. 11agn.mcnto do
fretes o reparos dos vapores Scwtos o :l, Sr.tloccrtm·, da Compnnhia Lloy1l lll'll.~i!olro, e
Itai}n',, 1ln. Compa.nhia Nncionnl tle Nn.vogac;ii.o
Coatoir<L, nt•tnudos pelo Governo cm cruzadores, pa.ra. n.ttoutlor ÚH nece:::-;itlades •lo serviço publico, ]ll'OVOOiOUtO lia rovoJtn 1!0 Gde
setembro elo 18V3.
Dlscmsiio unictL da emond:t do Senado ,\
proposição eltL Camnrn elo; Deputados n. V~l.
do 189·!, que pcrmitto U. comp•nhia G•·e«t
So11tflam Railrcay constt•uir umn. ponto sobro
o rio Quamhim, no Est1do. do Rio Grande uu
Sul, omondn '' quo aquol!a Camnra não deu o
sou assentimento;
3·• tliscussilo tlo. ]U'Oposiçü.o ll:L mcsm:~ Ca.marllu. 25, do lbDJ, qllo liellno u gar:mto os
llil'oitos autot·:LCH;
211 UiU~ dn. pt•opor;içii.o tla. mesma. C:mmt•;t
n. 3G, lio l8fl:;, quu cour.ouo a n. MtWIIL Lins
Vol!oso 1111 Silveira, illhll!c~ltlmll elo Capitão
do rLrtilharla, ,ji1. 1\lllocldo, Pedro Ivo Vclloso
da Sllvol!•n, o. pensiío de IDO$ mcnsnc<;

Ao meio dia,comp~l·eccr~m os 52 Sr;. Senadores: .loiio Pedro, Joiio B:.rbatho, J. Catunda,
,Joaquim Sn.rmonto, Francisco ~In.chndo, Costa.
A~e\'edo, Antonio Bncnn., Manool Bn.rt~tn., Pi ..
r•es Fcrreil•tl, Ct•uz. Caolho Rodrigues, No~
~uelrn. .\ccioly.
.Joiio CoL•doh•o, Almino
Alfonso, José Bornar,lo, Olivoirn Galviio, Abdon Milanez, .Almeida. Btn•rcto, ,Joã.o Neiva,
Corrêtt 1lo Al'n.ujo, .Joaquim Pernambuco,
Rego ~lcllo. Lolte o Oiticica, Messias do Gus·
mü.o. Lo 111dro ?1-"la.ciel. Rosa .Tunior, Coelho o
Cn.mpos, Sevm•iuo Vieira., Virgílio Damnsio,
Ruy Bn.t•bo:;a,Eu~enio Amorim, Domingos Viconte. L1i1Goul11rt, Q.Bocnyuvn, Lapor, Lopes
1't•oviio, E. \Vantlonkollc., Gonçnlvcs Cho.ves,
C. Ottoni, Mmucs illlrros, Campos Saltes,
Leopoldo de Butllücs, ,Joaquim ele Souza,
Aquilino do Am<Lral, .lonquim Murtinllo Vi·
cento Macbndo, Al'thur Abreu, Raulino Ho1•n,
Esteves .lunior, Julio li'l'OtLL, H.n.miro Barcel~
los o Pinheiro Mnclllldo.
.Abro·so a. sossiio.
E' licla, posta em discussilo o som debate
nppt•ovutl:t u. aclu. t.la ses:;;1o anterior.
nnix:Lm de comparcccl' cnm co.usa. pal•ticlpada os Srs. Gu;ta\'o ltlclmt•d, ,Justo Chermont., Gomo~ de castro, At•istides Lobo, Joaquim Policio, o Gonet•o:w Ponce; e sem elln os
Sr;, Mnnuot do Quoli•oz, o Paula Souza.

reali~ttr

.\h('!'llll'a rb ~es!tiLO- LcHur:1. o
appi'O\'n•;üo clu. ucta ·- E,.Nmms·rr~- PL•ojoctoOmm~r uo !llA.- Corltilmac;io om 3:\ cliscnHIIÜ.O do
]'r.lj~Jctn 11, :HJ- Di~cur~o do~ SL·A. Lllitc e Oiti•
deu o Vil'J:ilio Damn11io- gnce1•r:unonto da dis·
1!HH:io- VnLaç1io (1M omcondM- Requerimento
1lu Sr, Pinb~>h•o ~lucluulo- Vot:~çiio do pro·
jccto.- :.l" di!>iCIIS~iio d1\ !li'OJlO!IÍÇI1o dt~ C:unnrn.
,Joii DApntadof!, n. :~::, c t• 1ti1J5- Dlscu11os dos
S1•s AlnHlidn. llurroto, Loito o Oiticica, .João
>:ui\·a, o Julio Prnt:t- gmontn. -Adiamento
da cliscusl!ào- Ordllm do dia 18.
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O Su. I" SEcRETARIO dil contado seguinte

5" anno

1" cadeira- Pratica forcoso (continuação
da 3" cadolra do •I" anno).
2" cadeira- Scicncia da administração o
Officios:
dh•ci to ndmin istractl vo,
Dous do 1() soaroto.t•io dn Cnm(Lra dos Depu~
311 cadelrn-Historin do dil'eito o espocln.Itados, do lll do corrente moz romottondo as mcnte do direito nacional.
seguintes
4" cadciro-Legislnçiio comparada sobre o
direito pt•ivllllo.
§ I." Para o ensino destas ma terias bavoró.
PROPOSJÇÕE:i
19 lentos catbedmticos o oito substitutos, quo
serfio:
N. 55-1805
Um do direito romano, direito civil e lo·
gislaçiio comparada;
Um de direito commorcial;
O Congresso Nacional decreta:
Um rlirelto crimlnnl;
Al't. i,' A partir rlo primeiro nnno lectivo Um de medicina publica;
depois da publicnçiio desta lei, o onsino n11s Dous do philosopbia rlo direito, direito pu·
faculdades de tlireito scrll feito am cinco nn· hlico e constitucional, dii•eito internacional
nos, distribuidas as matarias do· curso pelas publico e diplomacia, c direito nacional;
seguintes cadeiras:
Um de economia politica, scioncia das 11nançns e contabilidade do Estado, sciencia da
1" anno
administração e direito administrativo;
um rle tboorin do processo civil, commcrcial o criminal c pratica /oronse.
I" cndoira-Phiiosopllia do direito.
§ 2." Os substitutos do direito romano, di·
2" cadeira-Direito romano.
3" cadeira-Direito publico cconstitucional. rei to publico o constitucional, direito com.
met•cial (2" cadeira) o medicina publica furiio
Fempre cursos complementares sobre a parte
do programma que lhes for determinada pelo.
congregação, de accordo com o professor da
rcspectl vn. cadeira,
I" cndoira-Direíto civil (I" cadeira).
Estes cursos começarão quando entender
2• cadeira-Direito criminal (I• cndcirn).
3" cadeira-Direito Internacional publico e conveniente n. congrcgo.cüo; nunca, poróm,
diplomacia,
depois do tres mezes da abortara das aulas.
Os demais substitutos sómente l~riio cursos
·1" cadolru-Economiu politica,
complementares das outras matarias, qunnrio
assim ,julgar preciso n congregação e em vh·tude de solicitação do professO!' da cadeira.
§ 3." ''" funccõcs do propumdor das cudoi·
ms de medicina legal o hygieno seriio oxor·
I• cadoíra-Dlroito civil (2' cndoirn),
2" cndeirn-Diroito criminal (OSJlCCinlmcnto cidas pelo substituto rie medicina publica,
dh•oito militar o regímen ponitonciurio (2' ca· logo que v:tgn.rem os lagares do pr'eparador
nctunimento providos.
doira),
3" cndoim-Scicnciu das finnncas e conta· Art. 2.• No regimon das Jilculdndos do diLilidade do Estudo (continua(•ilo dll ·1" cadeira reito SOl'ÚO observados os seguintes pl'O·
coitos:
do 2u anno).
·1• cadoirn- Dit'llito commorcial (!" ca- § 1." As nulas sorfio abortas no rUa 15 de
deira).
murço o encerradas no diu 15 du novembro.
§ 2." Os lentes das cadeiras, cujas matorlas
continuam
a ser onsiund:'s nU o.nno 8oguinto,
11
·1 anuo
dovoriio proseguh· nollas ntó que se tormino
o em•sa respectivo.
I" cadoh•n-Diroito civil (3• cadoim).
§ :l." A p!'lliecr;ão durnró. umn bom, podendo
2• cadeil•n-Díroito commo,•ciul (especial· o lento ouvir qMiqnor dos 111umnos. DLHIS
monto o direito marítimo, fnlioncin c Iiqui- vows pm• moz hiLVO!'Íl oxorcicios pt•aticos, sodt~~iio judicinrilt).
gundo 11o.fúrmn que o lente dotormlnat•,
:l·• catloii•IL-Theoriu do processo civil, com· ~ 4."'PIL!'a IL voJ•illcncão da froquenciu nas
morclni e cJ•iminlll).
nulas hnvoriL um lin•o especial, no qu11i ln·
•J• cudelra-Medicinn publica.
·
~crovoriio os 11Iumuos os seus nomes. Dosto
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livro, que ficnrli. sob a guo.rdn. do Jworessor
da c01lolrn, sm·iio oxtrahidaa no IIm do ca<ht
moz, as rospoctlvllS notas para o reconhecimonto do·numoro do fultas dn<lns pelos nlumnos; llffiXIIndo-so edital no cdificio cm que
l'unccionnr n facutdndo, afim de que possam
sOl' feitas as reclnJUllçúes, que forem JUstas.
§ 5. Hn.vcrú. duns Opoc.m.s do exames: a Jll'i·
moira, logo depois do onccrmdns as n.uln.~. o
IL segnnda, 15 dias antes do começar o novo
anno lectivo.
· § ü.' No primeiro ópoco. súmonl.o serito ndmlttidos 1t exame os estudantes mat1·iculndos.
Na segunda serão admittidos:
a) o nlumno, que cm quatqum• do.s aulns
do curso que J'roquentar. comprehondidns ns
dos cursos complementares, der 40 faltas, o
qu11l por tal motivo não poderá ser admittido
n exame na primeiro. época;
b) os nlumnos do cursos particulares, com·
prehendldos nesta classe todos os que nilo
torem matriculados;
·
c) os roprova<los na primeira ópoca, paga

1895
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em Ines cursos o regímen adoptado por
esta lei.
Art. 4.' Os lentos das cndeil'us cxtinctos o
os Jtctuaos substitutos serilo trnnsl'orldos poru
o.s novns cn.rleil•n.s o pnt•a os logn.l'cs do snUsti·
tu tos Cl'eados por esta lei, precedendo PI'O•
posttL do. coogrogo.çã.o respectivo.. o~ o.ctun.es
prolbssore• do pbllosophia o hl,tori~ de direito
o do direito nacional coutinunri.í.o o. exercer, o
primeiro n cadeira de philosopbln de dh•eito
e o segundo a <lo historia, especialmente do
direito Mcional.
Pamgrnpho unico. O lente c~thedrotico
que nilo for aproveitado ficará, todavia,
gosnndo do todas os suas regalias, ató que,
vagando qualquer cadeira, seja encarregado
<lo ensino da mntorin nello comprehendida.
Art. 5.' As loculdndes livres, pura serem
reconhecidas o poderem gosur das regalias e
vantagens cstnbelecidus nu legislação vigente,
deveriio ter um p~trimonio de 50:000$, repre·
senta<lo por npolices da divida publica geral
ou pelo odificio em que ns mesmas funccionarom, c provar uma t'req uoncia nunca Inferior
por estes nova. taxa. intogrn.l da ma.trlculu.;
a. 30 a.lumnos por cspn.ço do dous n.nnos, n.lóm
d) os nlumnos mnt!•icuiados, que, por mo- da obse!•vnncln do rogimen de ensino prescrl·
tivo justlllcado, não tiverem feito exumo na pto nesta lei.
ópocO. anterior.
PM•ngrnpho unico. A's ~ctuaes faculdades
O exame versará sobre os pontos que a livres ó concedido o p!•azo de cinco unnos
commlssilo examinatloro lbrmular no neto, para o constituiçiio deste patrlmonio.
excepto para os alumnos contemplados na Al't, 0.' As faculdades livres deverilo Ol'go,.
ultimu classe.
nisnr os seus estatutos do nccordo com o regi·
§ 7." llm nenhuma das ópocas po<lor~ o men adoptado na presente lei.
alumno ser examinado uns m~ttorius de mais Al't. 7.' O governo nomeará pnrn. cada
de um anno.
um~t das faculdades livres um fiscal de recoo alumno que tiver r.rostado oxnmo dos nhccilln competencia sciontificn cm as>Um·
materias de um anno na primeira época niio ptos de ensino jurídico, o qual, em relatorios
poderiL Sol' udmlttido a exame das mntorius somestroes, exporn quanto houver verificado
do anno subsequente na segunda ó~ocn.
sobre o p1•ogrn.mmn e merecimento do ensino,
O nlumno, porém, reprovado somente om marcha do processo dos exames, natureza
uma dns matarias do anno, pmlel'ÍI matri- das provas exhibldas e, finalmente, sobre a
cular-se no curso immcdiato o prestar exame observancia. da legislo.çüo cm vigor, quer
das dlsciplinns desto anno em quolque!• dns quanto as condições de admlsoiio ó. matricula,
ópoeus. sendo lll'imoirnmente nppJ•ovado nu qum• quanto ao l'cglmen do ensino adoptndo
mntorin do anno o.r.teriol'.
nas reler idas lilcu\llados.
§ s.• As provas cscJ•iptJt c orol devoriio ser
Art. 8.' A a<lmissilo ó. matricula sempreJilit:\s un. época, u.nnulln.ndo-so :L pt•ov:L os- enchimento das conJiiçüos exigidas na lei,
cripta, si po1• quo.lqucl' motivo o Jtlumno niio ou a lnobservancla dos l'egrus estatuidndas
para o processo dos exames vcrtncados, por
completa!' o exame.
§ U." O nlumno só poder~\ tcl' guia de uma denuncio <lo !lscul ou de qualquer cidadão,
pnl'a outra lilculditdo depois de ter presta1lo em inquerlto para tnlllm ordenado, com nu·
dionoin. du. fuculdrulo, do.rt\ lagar li. suspensü.o
o cxnme do n.nno.
§ 10. As ~anos disciplinnl'os applioodns por dn mesma faculilado por uma dom annos.
qunlquc!' dns lilcuJdndos olllciacs ou a ostJlS § 1." Vorificada 1t lll'atica de abuso qunnto
cqui(liLl'ndns, snJ•iio l'i!Spcibldns pelas ontJ'lls. i• i<lont.id!lJie dos alumnos nos examos ou col·
Art :J.n li'wnm abo\hlos os cm•sos cspociucs lnçfí.o elos ~t·Uüs, imJIICilin.tamonte sorú. cn.ssu.do
de scionch~R juri1l icas, do scioncin~ :;ucincs, o i• institui~iio o titulo de lilculdadocom aBJll'O·
do nut,cJl'hulo; conLinUI\lltlo. }lOI'Ólll, o do sci- ro).{:ttiv:LS a (ll]o inltot•ontes.
oucins ,ilu•hlicas pot• JmdH de tt'o.-; nnnos, o tlu Só pol' decreto llOtlot•ú. sct• suspensa n lb.·
scionciu~ f!Ociu.cs pm• dou::~ o o do notorin.tlo }lOr culuntlo ou cussuuo o seu titulo.
um, iji uolltls huu vot· usLuda.n Los ma.ll'icuhulo~ §!!."A~ il•J•eguhnoid:ulcs ou a!Jusos de outro.
e que quoil•am couclull·os ; oiJtiOl'vaudo·so natm•ozLL, quo UCill'retem o nbatimento do
11
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nivolmoral do ensino no<tes institutos, dariio Iogar ti censura pu bllca.
Art. u,n Os fiscnos porcoberfí.o a gl'lltirlcnçiio
annual. rlo 2:•100$ pag11 pcltt .respcctlv.> F11c~ll·
dado Ltvre, que a rccoJhcrn om prcstaçoe,:,;
semostJ•ncs iL ropal'lição federal pelo Govol'llO
dcsigno.,lo.,
Art. 10. Ao concut•so pnl'a. p!'Ovimonto dos
loga!'OS do lento cntllcdt•lltico o substituto de
medicina JlUUlica püdot•ão ser n.tlmitUtlos 01'1
doutores cm mmliclua.
§ 1. O concurso sorli feito pe1•anto nmjnt•y
composto tlo Soto membro:-:, :-oontlo tt•os pro·
• fissionlloS tlo.respcctiVI~ facttldlv!o. cluitns Jlelo.
congJ•egttt:ii.o, c nun.t,ro doutol'cs cm rnct.licimt
BOI!Jeados pelo (loveruo, podondo sm• p:n•a t:LI
11m escolhidos profissiouaes d11s faculdades of·
ficines ;
§ 2." O directo!' da Htculrlndo prc•idiriL o
concurso, Horn, tollll.vin, ter voto nn csco(Jm.
de cnndld11to ;
§ 3,' Terminado o concn!•so, c l'cunindo-se
a congregnçiio, pam aprcsontnçiío olllcinl do
candidato, pode!'ÍI cst:• divergi!• do voto emito·
tido pelo .ini•y, o, motivando. neste caso o eou
parecer, o Gore1•no escolhet•n. ontro .os dou'i!
candidatos ;
§ 4. 0 Em i~unldn.tle 1!0 condic;tjcs, sorão pre·
feridos os b"chnrcis ou doutores cín direito.
.r\rt. li. O gMcmo experiirà os estatutos
e l'eguln.mentos preciso:; pnrn. n r.xccw;ilo
desta lei, consolldanrlo as disposições das
nctunes instituiçücs do ensino JUI'itllco, que
11

contlnunt•om em vigor.

At•t. 12. Revogam-se ns disposi~~ües om con·
trario.
Camara dos Deputados, l.J rlc setembro do
1805.-Art/mr Cesm• Rios, 1" vico-presideuto.
-'1'/wma: Dctflno, 111 sccretlu•io.-kuyusto 1'a·
va1'e.ç de L.'f''"• 3•1 secrotnl'io, sm•vindo do segundo. A' Commlssãa do lnstrucç;ro Publica.
N. 50-1895

A's Comml~srlcs rle Constltulçilo, Pode!•os o
Diplomncln o rio Flnnncns.
Do Mlnisterio da (luorl'l1, dntndo de 10
do cot•rontc tra.nsmittindo n 1IensagEHn do
S1•, Prcsirlcnto dn Republica, devolvendo
dcvidnmcnto snnccionado um dos nu togri.Lphos lln rcsolnçiT.o do Congresso Na.cionol.
que autorl>a o Potter Executivo a abril•, no
uct.unl oxercicio, o credito supplementnr ria
7.005:-110.$505, (ral'a occorl'Br M despczns com
dil•or·sus rubricas •lo orr;amento riuquollo mlnisterio.- Archivc-so o Antographo e com ..
mnuiquo-se 1i. outt•a. Cama.J'Il,.
Do Ministorio dtt Industria, Vlllç[o o Obras
Pubiic"s, dntudo Jo lOdo CO!'ronto mez, truns·
mittit11lo o. Mensagem rio Sr. Presidenta da
Republica I'omottoudo rlevldumente sane·
clonado um dos auto01'11phos da resolução do
Congi·csso Nttcionn.l, I']Ue autot•isll a n.bertur·a
do credito supplemontn~• do !08:713$905, ao
n. 15, 11.rt. 0",, da lei n. 126 B, do 21 de
novembro do l892,cnrn npplicnçilo us obras tio
prolonga.rnr•u torla Estrada do Fel't'o de Porto
Alegro a Uruaguuyann.- Archlve-se o Auto·
grapho o comrnunique·se a,outro Camnra.
Do Ministcl'io da Fnzondn, dntn•lo de 14 do
cm·rcnte mez, transrnittindo a Mensnguem do
Sr. P!'esidonte da Ropnblícn, prestando as
informnçües solicitn•lns pelo Senndo em !O de
a~osto ultimo, sobro 11 renda do Doposlto
Publico nos anuas de 1892 a 1804.-A quem
fez a requisição, devolvendo depois iL aecretarit• do Sonudo.
Roquci•imonto do D. Bt·azílin Augustt~'Pi·
nllolro da Cunha, vi uva do senador gen~rnl
Francisco Manoel da Cunha Junior, pedindo
que lho saja. urbitrntla. umo. ponsito.-A's com.
mlssücs do Marinha o Guori'a o de Finnnçns,
Vem ti Mesa ó lido o, estando apoiado pelo
numero do a.<signatur..s, vao a imprimir pUI'a
ent1·ar na ordem dos tr,.ualhos o seguinte
PJlOJECTO

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.' Ficam conccrlidas á it•mandndo do
SS. Sacramento dtt Candolarla Ires loterias tlo
1.000:000$ cada uma, em bonotlcio do hospital dos LllZal'OS o das outras instituiçDes de
caridade, que a mcsnm il•nmndado mantém.
AI•t. 2.' Para procedot•·se á oxt!•acçiio destas
lotorills fica o governo autorlsudo a nomear
fiscal idoneo ; ~ua1•dadas todas "' rospcctl vas
disposições fiscnos.
Art. 3, 11 JtevogtLm·so as di~posir;Uoa Olll con·
traria.
Camnm dos deputudos, lO do sctombt•o do
1805.-,lrtAJtr Ccsar Rios, 1 vlco ..preshlonte.
-Tho/lla: Delfina, 111 sccrotnr!o.-AutJHSto 7',1·
vares do Lyra, 3d secl'Otnrlo, servindo de 2°.
11

N. 37-1805

O Congresso Nacional resolvo:
At•tigo unico. E' o Governo n.uto1•1so.do a.
fundar uma colonia corroccionul no nrchipo•
la;:o de Fcrnn.ndo do Noronha; e a lndomnlsar o Est11da do Pernambuco, pelo valor nctual,
as bemfeitorina, que ello houver feito no
mesmo nrchipelago, depois do rlecrcto n. 1.3il
do 1-t de !overoiro do JS!< I, que fica revogado
por cst" rcaoluçilo.
t§ J.u E' tnmlJOm autoriso.do o GoYol'no n. Ol'•
ganlsal' a ndmlllistrar;iio local d""' respectivas
ilhns, o a submottor o regulamento que ox·
pedir no conhoclmouto do Congt•osso na ~ua
primeira reunião seguinte.
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§ 2. o Para a, execução desta resoluç~.o. fica I a allegar, procederão muito mais regularaberta deslle Ja um Cl'edlto rle IOO:OOU~OOO.
mente pedindo a palavra em tempo.
S. R. Sala d<l,s sessijes, 17 de setembro de
Tendo o presid0i~te do Superior Tribunal de
180:),-t1.Coetho Rod)·irjWJs.-Leite e O;ticica. .JustIça occup"do liltennamente o lagar de
-F. l1IuC!im!u.-C:)st" fbJvedo. -Cn':.
Governador, emquanto se pl'ocedi<1 á respectiva eleiç':;,o, voltou, como era natura.l, a reassumir o exercicio (10 seu cargo.
OlWEM DO DIA
Os outros membros do Tribunal entenderam que o IOif~.r achava-se vago, e oppuzeCon t.inún. em 3" discussão o projecto 110 Se- ram·se ao designio de ~eu collega, convidando
l1::tdn, 11. ::10, ele 1895, subSi,itutivo elo de pélra preencher a SUIJposta vaga o Juiz de Din.4:;, ele 18í14, que dispõe sobl'e cO;1f1ictos l'eito dó\, capital.
Desde então, deixou de funccionar regularl'esultantes de dllplic:üas ou contestaçues de
legitimidade de exercicio de govern;).cloros e mente essa corporação, porque, insistindo em
se reunir fora da presidencia de quem de diassembléas dos estados.
r,e,ito, o procurador geral, por sua vez, não se
Veem á Mesa, sü,o lilbs, apoiadas e pos- quiz pl'estar a SUbScI'wior a e"sa anomalia.
tas Gonjunctamente em discussão as seEntreLlnto, a Constituição do Estado ou lei
)Suintes
vigente que a ella. se reporte, neste ponto,
determina q:1e a destituição do presidente do
Emendas
Tribunal, segui110s os tramites -expressos, só
possa ter logar mediante um decreto do GoArt. 1.0;
vernador.
E, assim sendo, esta ultima autoridade teve
§ la-em vez dc-Congresõo - diga-sede devol ver :1 folha de pagfunento, em que se
Poder legislati vo.
excluia o legitimo presidente do Tribunal
Art. 2':
pam incluil' o seu substituto illegal. E como
§ lo-SuppI'ima·se, por ser uma delegação, o mesmo Tribunal se recusasse a fazer a alteinconstitucion:11.
'raç.'io, accentuot:-~e o conf1icto entre os dous
§ 2'-Supprima-se, por estar o governo pocteres.
pela legislaçi10 actual autorisado a abrir creEssa n.ttitmle inconveuiente da. suprema
dito ]Jf,wa os Ci\SOS extr,lOl'clinal'ios e nlio co- magistratur,( do E-jt,ü!.o veiu dar corpo a uma
goleado na lei de orçamemento. - Juüo Em-· corre}! te subversiva da opinião partidaria em
{}(dho.
A\8goas; e, aproveitando-se os espiritos
[l.paixonados da pre'3ença de um advogalJo
<O §:r-. ILeiitü e Cit!c:i~~ prose- recem-vindo de Pernambuco, lhe incumbigUe na apreciaçiio dos ultimos incidente,; po- ram ê\ difficil tarefa de apresentar um reliticos de Alagôas, contando com a benavo- curso extravagame, f6ra da lei e da praxe,
l(mcia do Senido por lhe est~tr distrahindo contra a constitucionalidade de podere~ poo tempo destin;'ldo 11 questões de alcance liticos, já em eXGrcicio, pel'ante um tribunal
illl1is elevado.
que jil oe mostrava suspeito, por actos rePl'omette quo, em compensação, 11a de se pettdos.
,
_
pemtencmr com redobr"dos esforços no esA lel Lmuamental ,10 Estado, nao podendo
tudo dos assumptos submeteidos ao conheci- se aII,\star d.ns norm:J.s precipuas d'Ü direito
publico e cOllstitucional, consagrou, clara
mento 110 Senado.
Si demora-se no eyaIDe das occurrencias e pre2isnmellte, que ao Senado competem
de caJ''lcter partidario, de interesse Jocal e apenas. [13 elêições pre~idenciaes, decidir a
da c:>mpetencia d"" po(lerrs 8S:;fl.rloaes de Ala· sua V:tlll1;1. r1 e, decll,l'al' e ]1\'oehm:n os eleitos.
gÚ:ts. é porqtn a, is,o o obrig:'l a má cnmpre- I',' fdt:t a apltntç:l,O, invescil-os llus respechensiLo de factos alli vel'iticad03.
tl\TOS cargos.
Proseguinclo na exposiç~o, hOIltem inLê os dispositivo:,. em que voem exarach'l
tel'1'ompida, p:xle aos seus companlleiros de com a maior clareza essa doutrina, prorepresentação que o não interrompam a cada vando á toda evicl.3ncia que a funcção attripasso, com apartes que destoam da Calma e buida ao Senado não consiste apenas em uma
g'r-avi1lade pl'opl'ios cio dehate no primeiro contagem de votos.
elos rO,l11os d~ POller Logislativo Fe,lel'l1l.
Seguiu-se a1ti o exemplo d:1 Constituiç[o
Vem IDumdo de pro,:as, e o commelltario Federal; e é p[l,ra notar que, sendo esta
dos factos que vae declll1anclo, sendo um e1es- menos e:>:plícita na espccie, ainda uiío se
fmvolvimento 10gico.'10 ilss~lmpto, em face de p3nsOU j:lmais em comm0teer :\0 Supremo
documentos e de lltspos,çlles legaes, não é Tribunal Fedel'fll a attl'iblliç<'to de i'nmispura provocar :1pal'tes exalcados; os sens no- cnir-se na verilica,âo ,le p,)(lcrcs, 'luer no
!JJ'cs collegas, Sl LemUl',tZÜes lJléVS pOlldcl'OS:JS Legislativo, lll!el' !lO l!:;;:eeutlVO.
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O sophism~ de ~no lomhrou-se o cspiritolpseudo,iuizos ol'nm ndvorsnrios seus, por tepn.rtidurio, om Aln~nns, ó n fhl::-1t interpreto.- l'tlln intet•vlndo 1lh•ectn. e npn.ixona.dnmcmte
t;ão rlo n.rt. 00 § 11, do. Constit.uir;ii.O do Es na politica loca.!, como rmlnctorcs do orgãos
tndo, quo diLuo Poder Judicin.rlo ~~ compu- .do publichlatlo cm npposlção ao Governo.
toncln. do dcch.lh• crn questões rclntivo.s li
Organisou·so, cntilo, um movlmcnto scdJ ..
vlolnçiio do um preceito constitucional.
cioso, coro prnças do COI'PO do scgurn.nçn., Bll·
Mn.s, u.indu. nesta. cspccio, o cstntuto tocul bornadas pelos inimigosda. m·dcm.
Sí!gniu n. rC'gt•n estabelecida. nn lei bnsicn. dn. Um din., poJa madrugado., um grupo do
'União : confm•it• no Poder .ludicinrlo n. ('une- sediciosos o:poinllos pcln, fflrc;n. cst.ndm~l. EO
ção do rl!gul!tr, om ospccio, mcdinntc pro .. dirigiu a 1J1Lhtcio c intimaram ao Govcrnnd01.•
cesso, n constitucionulidnclo do um neto pu· pnrn. quo stLhis~o immedin.tamouto.
bllco.
E. como tomesscm immm.liatn roncçiio do
E quem o.vcntul'n.r-se-irt.JlOr umn nnnlogltL povo indi~nndo, mnurlarn.m pt•ctHler n.quelln.
subv(lrsorn. do regímen rcpublicnuo !cdcrn.ti· nut.orirlndo que com nlg:uns nmigos c corrcli·
vo, a recorrer do Senado ou dn Cnmn.r:t dos gimmrios nstn.vn.m om um hotel, 1111 r.idnde.
Deputados pnm o Supremo Tl'lbnnnl Fcdornl
Não scnt!o obedecido, o commnndanto dn
em matet•i:Ldo vcriflcaçito d(l poderes de cn.dn diligencia mnn!lou Jil.zer i'og'o contrn. ns pes...
um de seus membros ou do Presidente o Vi- sous que so :~ehnvum d~ntro do edillcio, resul·
co-presidenlo <ln. Republica'l
tando mortes e ferimentos.
Si n. cnrt11 constitucional de Alngtjns lnsoris·
J~spnlhn.ll(to-so mais tn1•rle a noticia. do quo
se, entro os seus preceito!'!, essa competcncht o Govcl'no da Uniitn mnntiuho. em seus direicxclusivtt do Polim• .ludicin.rlo, conl:!ngt•ari!t to~ o Governo Jocn.l, Jego.lmonto constituído,
irnplicit.nmcnte um n.t.tentndo contra. o.Jwr· n. JUntn. rovolucionu.J'in. se dissolveu, termimonia dos poderes politicos do Estado; e era nn.ntlo o ln.mentnvel incidente da deposiçiio.
o caso do intervir o Governo Federal p11.rn. tm•
'!'mio voltou nos seus eixos; e o Congor•cf!SO
logn.r n revisão necessn.rio..
Estadun.J, usando de umn. o.ttrihuicão cxpres0 vocabnlo-questões-cmpregndo nnquelln sana Constituição local, aposentou os mom·
Constituição quet• dizer litígio, proce~~o. col· bl'os da mnglstratUI'O. do Estado que se inli&1o de direitos entro pnJ•tcs. E é forçn~• dn- compntlbilisamm p:trn o cxercicio desse r~·
mnsiadnmcnte·naccopçiiodas palavrns compre· me •'o Poder Pubi ico.
honde:r naquelln. c·xpressiio n. vcrl!lc!!çiio do
Novo trihUilnl 101 or~anisndo; e, desse mo·
pod('l'CS, quer no l'nmo legislativo, quer no do, tcvo Jogn.r a soluc;üo nnturu.l dos cousas
executivo.
em seu Estado.
O Governador o Vice-govcl'llndor Jt't. so
'l'crmina, nconsclhnndo nos seus nmigos poacbavnm no exercício ciTectivo do seus Cl11'j:l'Os, litieos, dlllli, ~ ue continuem n. pl'ocorlel' como
tendo-se previamente cumprido as formaJicln· ntó ngom, sem medo nlgum d~ opinliio foJ~a
des murcndns em lei.
dn. cil.1üra por telegramrno.::; IU.lsos; nos seus
A ambição )lnrtiduri:t, sm•vindo-se dos pou· companhcil'Osde t•t•pl'escntaçü.o, aos hom•ados
cos escrupulos de um J'orustoiro, nlhaio nos SE-Jin.dores que o interromperam tn.ntas vezes,
int~r~sscs e circumstnncins intimns dn. vida quo dcem o exemplo du. moderaçiio nos seus
pohtJCa do Estado, intentou ronliz~r Ulll]lln· roJ•J•eiigionnrio>, uflm de quo estes niio qucin.o, que se propnlt~vn do um modo vago nos J•nm n todo t1•nnso gnlg<Ll' o podeJ•, contra n
mculos dos ndvorsnrios do Governo como opinião livre namnioJ•in do eleitorado.
umu. SUI'preza reservada contra. este.
App<treceu entilo o celebro recuJ•so. quando, o S•·· Vir;.;-ilio Dnma .. ro comcm Jfice da Constituição, n. perdu. do logat• do prohr.ndo
que nutro o Senado de vcl'
Governador ou do Vicc-governndor só tem tm•minndoootlesejo
presento
Abster·Se·hiu,
logar em vil'tudo do sentença proferida om poJ•tanto,do mais um~ debuto.
vez
occupar
tribuna,
tribunal especial composto do mom bJ•os do ~o niw lile occorrcsso o imperiosoudevc1•
!lo
Senado o do Tribunal Superior do .lustlçn. jusUflcar do novumonto as omondus, quo oflo·
Este, 1üra,los tr:Lmitcs ](',qacR, tleciLJiu in, recou 1i. consídomt;fio do. C!lSit o quo llll'am,
constltuctonnlmcntc, vlolttll!lo " letl.rn ox- pc~rvcntm•n,
vot1ulns com pl'ccipitncito na dis·
JI,rcssn dn lei prceipun. <lo Estado, o. nlórn cus~ão nnt.m·io1•.
<hsso, a lei eomplementnJ•<ln rcsponsnliilidnde.
Ante:1, porém, tlc ent1'n.Í' nn csscncia do do·
Em fins do nLril, omuma sessão F.cct•ctn, com
u.m proccssndor ad lwc, infl•ingoindo, ns::;Jm, bnto exprcssu.1·it. oro breves pnlnvt•ns seu pn...
nmdu. umlL vez, n, Iot;t.ra do :-~cu I'eg-imeutn o rccor sobre us emondns np!'esentndns pelo
Tribunal, tomltlllln cunhei monto du nlludi~l11 hont'~t.tlo Scnndor pol' Pern11mbuco.
recurso, tlcci•ctou u dcstltui~fío Uo Govor·mL- Acredit~ t]UO ó nL•ccitnvel nprlmoiriL dollns.
dor e Vicc-govornndOI', os quncs nrw dovinm pois quo nii.o cog-itn, :o;enito de COI'I'igir umn nl·
11om 11cdium submotter-so u umn tloclsiio de lucw,•tlo m!'1., contida no projecto. O mesmo
tal nutm•eztt, tunto muis quanto os óous pousttmonto o unlmn quunt.o it eegundu, que,
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2" SuppJ•imn.-sn, po1• cstn.r o governo 11ela

11. Jl•~l·liJir:on,mr.Jl to rlo r cri acr:fi o.
legi~lar,ão actmü nutor•is:tdo n. a.hrit' m•edito
St•nH•, 1odr~\'in., Hiio poder preslar o ~ou ns. parn os caso'J cxtrnorr.liru:trios o nito cogitudus
s.e.ntinwnto ;'t, o/lwn· 1:J. no :t.t·t. ·l", pelo quo na loi 1!1, orçamento.- Jorio Dm·balfw.
oll'c:·cccr;'t 111n:t sub·onwnrJn, rovclaml.o Ue:.;ttt
E' upprovadn n scguinto
tu•t.n n considcr•;H;;io. qun \'ot;L uo iLUIOI' d:t·
cpJClln. o o dmwJo Uo che~n.r n. um rasou.voJ.
Emenda
ttceoJ•rlo om tiio g-r:LWl msuwpto.
•
A intnl'\'tm••flo dm·o to~er eolicitnlliL j:'L pelo
Ao
§ :t·• do tll't. 111 - Em voz de- ao Con•
Podc•r Execut'ivo, j;'t pci11 LN~islativo, por um grcsso-diga-so ao Podo r Legislativo.- ViJ•.
ou outro dO:i pn:I<''.!'C::I politicus, excluitlo cm yilio ])anwsio.
tod•) o c 1SO o .Jurlklurio, cuJrt compotencin. no
Sã:-, ro,:citadns o.s seguintes
tl~sumpto 11~0 so n!lgum 11 nwis u.pt·opt•iatla.
bto poslo, n OI'n.rlol' justilltt~ summnl'itt·
Emendas
mcn to ns emendas 1Lprcs.cnt..'\dD.s.
Vl·JU iL 1\le~:n., ó lidn.• npoin.rln o post:L con·

juntamente e/11

di~cu.ssão

a s{lguintu

Art. S1lo nltent"tot•ios contra n furma re·
pu!Jiicana lcder~tivn os netos politicas que,
prn.t1eados ou IHlO ropi·imiUos pelos ~ovcl'!1os
E11umda
dos Estados~ ftn•om contr!lrios nos princípios
consagt•adus uos a.l'ts, l 41 1 G3, fJS c 72 da ConAo § 2• uo urt. 1"- Em yez do:- no Con· sttiuição Ft:!llül',l.l,
gru:-;:-io -, tlign.·so:- no Poder Loghllativo.
S R.-~:~In dns sessões, II de setembro do
Sn.ln. r1ns sessücs, 17 ele setemlJ1•o de 1895. 1803.-Yit.qlt:o ]Jauwsio.
ViJ'[Jilio JJamtlsio.
Onrlo convier nccrescontc-se:
Ninguem nmis pcdimlo a pol3.\'1'n., cnAI·t. Logo que Jbr levnda no conhecicm•ro.·tiO a tlhwussão.
mente do Con~rcsso n. denuncia do netos ou
Jil.ctos pnssndo~ nos Estados o que se dif1o.
constituírem
attcntiL 10s conl;rn. a fürmn. Íe~l> Sn·. p,.c,..!dcntc tliz rrue. no
puUiiconn. J'cdemtivn.. rounir-se·hiio as commrma. do rc•:;imcnto, YiLO tiO procerlet• Ü. \'0• missões de Constitui<;üo dos duns Ca.mn.rns,
t1u;ão das cmcmlns npl'tllicntntlus.
nllm tlejun tns cxaminilt'Clll o caso denunciado.
Procede-se iL volrH;ílo llns emendas, ~lí.o l'C· - Vil'!}ifio Dmuasio,
gcitttdas ns seguinte::;
li'ica.mln'~judicndns ns seguintes
1

Emendas

'

Eme11clas

Art. Fixnrõ'~ entiin IL com missão mixtit um
Em Ingar de:- poder{~ intel'\"il'- digo.-se:
~ru1.n sulllcicnte pat·u. que todos os cidadüos
- iutet•virá- .I. Cun·au tlt.J ..\rru~o.
111 tcros:mllo~ n:L CJ nost;lo pos~am mhluzil' in.:\o~ :!'1 tlo arL. 1":
Jbrum~~nt~s, quel' mandnn;lo·as pm• csct•ipto,
E111 lugm•dc-qunutlo, porém, Jbr urgcuto, IJIICt' Vi lula IJCSsotdmcnto prc~tnJ.' seus depoiclc.:.,-digtt·so: -c:xecptu quando, lbr urgem te, mentos.
J•cprimit· o. supnrn.çfí.o da urn ou m:ti~ l~sttulo~, Al't. A commis>ão )lixtn communicnl'·
pois nesse caso o Poder Executivo wtm·v!Nl., so·hll orriciltlmento em nomo do Congresso
)Jro-vi~lcucinndo como julgar nmis com·c- Nacion;~l. quer com o governo dos Estudos,
uic.nte ;toa inlcrcsses tla. Uuiila.- J. t'u1'1'8a ~ucr com outraB qnncsqncr nutoridndcs ou
J'unccionurio~ federncs nu cst:Ldoucs, nUm Llo
t{c i1.rmJjo.
peuir-llics todas nrruollns inlbrmuçõos que
AD art. •1 11 :
llossnm escl:l.l'cccl-n..'l sobro o caso cm qnostilo.
A l'Oquisic;ii.o n que ~(1 rcfe1•o o n. :1 elo
Al't. Jo'inilo o praso, n. comtnil'l.!ii"io apre~
nl't. ou dn. Constit.uit:ilo FoLlorat :-;úmouto pMo ~ontn.rá. n.o Cong,•csso o 80l1 parecOJ', cou ..
l')fll' J'eitn.polo Clwlil do Poclcr Excuuti\'O do cluiwlo, caso hnjo. Iugn.1•, por umn. I'Csoluçiiu
Estndo.- J. L'orl'i!a da Al·twjo.
CHI um pl'o,jecto Uo lei.- l'iJ'[J:'lio JJamasio.
Ao§~·~ ut·t. I·•_: Supprimn.·::o n palnvru- O Slt. PnESlDI~N1'B tliz quo vne se \'OÚil' o
projecto.
:privtttimmoutc.-J, CCJI'j't~a de .·t1·an}o
.Art. I"~ }1' - Em voz do- Congresso0 Sn, Pl'ml~l!W MACHADO (pela o1•dcm)
dign-so- Polim• LogisJntivo.
re~um• que n. votução sCijn. nomlno.l.
Al't. :.!" § Ju Sup(ll'illl!l.·SO pol' SOl' l!IIHt dolo·
Consul tu tio, o Sonntlo' rosol r o ll1llrnulti vn~
mente.
goçiTo inconstltuciomd.
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O S••.l.>••e .. idc:m to diz~ uo so vno ]ll'O· vnm om mais de ~0:000.~ pm• nnno, qnotlnhnm
ceder li clmmndn.Jln.rn. n. votaçflo nominal do vcncilncnto.'l i~tmcs ou t]U<LHi ig'Uttes ao llo
projecto, 1lO\'cmlo l'espú!Hler- ~dm - o.s SI'ti, V. Ex., como Vico-Prcsident.o tln. RopulJlicu.
Senadores qnoo 11Plll'Ovu.rom, c- lltiu- u~ c m:dtll'tJS tto:-l dos m<·mbros do Supramo Tri
que o rojoitnrem.
bum~l Ji'c!dnr~tl.
(Juir! inrle, pnl'gunto on n. V. Ex.'l
Pt•ocedc ..sc n. cllnmruln. e rcspondom-_ç:'m
Jgnül'n. o uobl'o r;nuu.tlor q uo o militut• q mm-os Srs. Francisco l\fnchnrlo, Costa. Aze\'C'rlo,
do
cile;.{.l :10 posto do m:u·echul t.om pelo
.Toü.o Pedro, Cruz, Coelho Rodrig-ues, .l. Cn.tuncla, A! mino A!lOnso, Oliveim. Gn.lvfio, Almeir!!l mnnos :3;; ou .1() n.nnos llo so~\·it;o ? Ignol':L o
llarrotO, João N'úÍViL, ,JOÜO Jlnrb;Liho, }~ego nuUr·B :;cnador qu.J o::; :-:m·~·if;os do mnrcclm!
:Moi lo, !\Iessin._"! d:~ Gusmiio, Lr.a::ilro Mn.eiel, rlo (~Xcrcito ou tlo g:onoral silo mui~o mnis
Coelho o Campos, Severino Vit1irn, Virgilin pcl·i~o.'lot~, IIHliS m·dun~, duque aquollcs qno
Dnmo.sio, Ruy Ba.rbo:::n, Doming-os Yicentr., prosr.u.m os funccionnl'ios, n. que 8. Ex., em
Gil Gouln.l't, E. \Vnnrlcuk(llk, Gonr:at .. umu. dus so~sues JlO.:-Jsaúas, l'CJ'el'l u-so ?
vcs Chaves, C. Ottoni, Leopoldo 1lo I1ulhüc8
O Slt. Lm•rg E 0I1'ICIC,, - Em tempo ~o
o Aquilino do Amarn.l (2:JJ; c-111/o-o:~ S1•:.;, llal.?
•
.Tonquim Sn.1·mento, Antonio Bacnn., J\lanoel
O Sr~. Ar.l'lmiDj\ B.uumTo- Sim senllot',
Bttratn., Pires Fm•roir:t, Nogueira. AccioiY, qltel'
em tempo do paz, li ucr cm tempo do
Joilo Cordeiro, Josó Bcrnn.rtlu, AlJU.:~n Mi(a .. gnorrn.. o:; seus oncu.rgos, a SIIIL rc.'lpOn::in.bi...
nez, Cot•r•Urt do Araujo, .Jon.qnim Pcrnn.m- liútvlo Umaior 1lo que n. tlo Vico-Presillente
buco, Leite e Oiticica., Hosn. .lunior, Engonio dn. Ropublic:L c tlos mrmbros do Supremo
Amorim, Q. Bocoyuvn, LorJc.':l Trovfio, Mm•acs
Bat•ros, Campos Sallcs, .foa.f[ttim Mm•tln!w, Tl'ihunall'ocloral.
DisS(l o nobt·o Sonntlol', que o orçamento
Vicente Mncltndo, Al•thut• .:\breu, Ra.ulino on~-:"lolm.vn
impm•trtncias contidas nn. taHorn, Esteves .Junim·•.Julio Ji'rot.tL, Ramiro hldla. o qnoaspm•
isso não po1lia. preci~a.t• o
Bnrcollos c Pinheiro Machado (23)
voncimouto que tinha. o mu.rechul.
O St•. Presidente declttra qnoa votn<;;.oneou
Sr. prcsillonto, isto ató p:treco um:L Urincnernpatnda, o que, portnnto, na. !'Ut•mu do regi- doirn; não }Jftl'CCO COIISfL SÚrin..
mento sará rcprolluzhla.ua sessão seguinte.
O nolJro Smmdor, pn.ro. t!hc;.:n.r n.o conhecimonto d1L Ym•,[lt,h~. r.iulm euLüo, como tem
Vem ú. McsatL t-Jcguinto
Jll'osentcmcnto, dca.nto de si,:~ lei do 15 de,
dezembro
t!e ISO.f,lei J•,:centemoute votndn,
Decho·aç1i0 ele roto
fJllO elevou os vencimento:; dali officiucs do
o 0::1 cla,.'l pl'aças do pt•et,
Voto i contrn o projecto relativo :'t intori'Cll· l!:xorcito
Nii.o
crn.
licito, ne.-;tns contlir;ücs, quo
cão nos EstaUns pot• ·~utoJ·i~at• o Pwler Execn.
Ex. vieseo dec!nmr que nii.o podia su.lwr
tivo !L mobi!hml' n gmn•illt nacionnl, o :'Ls a~ S.
o nmclmonto determimulu para o mnscmhlóns Log-i:~lativns e Tribunacs JiJdicinrios qua.l
dos E.'ltodos a. l'Cl] uisit;u• IL mosmn. int.nt'\'Cil· l'Cclml do Exercito.
O Sit. l.t·:l'l'E 1c OI~'IcteA- V. Ex. tenha n
qiio-cli~po~il!.üc:; cstns. q~c reputo contt•;u•ias
tL ConsLLtUtt.~ao rlr~ollopullhca.-JJoracs Dal'l'o.~. bonilndc do nttund(ll' ao soguint.o: não mo
uuicnmcntc ao rnn.: l~elml, rofm•i-mo tL
Soguo·Re cm 3·1 tliscussiio, a. JH'oposiçi'io 1l1L rc!Cri
todu::1
o;
olllciacs; o a.tú ac ·: csccutoi quo as~
Cnmurn. tios !Jelutudo:-J, n. :l:~. 1lo 18U:j, quo sim procedia.,
pill'll. quo niw so 1li::~sesse quo
fixa. a. tlcspc~nl o 1HnistoJ•io tltL tiuel'l'a. para o
fui lll'O~Ul'Ul' OS llCflUOIIÍOO::i.
exm·clclo ~o 1800.
O Sit, Al.~mli>A ll.\U!tETO -0 nobl'O SeO Sa·. i\.lnu~id:l trt:u•a•cQo-St•. nttdm·, tlopois do tm·1f>lt esta:) compa.t•aciios,
PJ't!.sido!Jto, nii.o lll'otcndhL tomat• pa.rto na intoimmcnte hedcwog·cnca~. disse mu.i:i: (to~
ll!r;cussau do ui'Qn.mcnto do i\linistet·iu thL uhu aqui nponttlmoutos do di:o;eUJ'BD f}no u
GUCI'I'/1, pm·quc estava. rusolvhlo n ncceitm• notwo Scumlor pronuuciou) o soguinte :
as verbas J.H'Opostas pulo i! lustro Ministro «Qno os vencimentos dos IIHl.l'O(:hn.us hfiD ex ..
com fJUOIJl estou t)tl pm:lbit.n n.t~t~twdn; Ju•t•t'mi ~~r·s~iVfiH, lllafl, nn omtn.nt.o, nii.o podiam Rei'
no corror llu. 211 dtscu::::iHO, til !laudo o llonl'n.do modilk;uh-l, lJOI'!JIII~ da~ talmlla:-~ m·t;:lllH'Il·
Senndor pol' Aln.goa.~r, lbr. ~. Ex. cnmp:u·a- f.lll'ia~. n;i.o HO pndlrt prcohm.r o vcncintt.miu
t;1iPs o I'Olbrcncius, ú:-~quacs.iulgo convcuioulo tln calln. um, (l quu t.udo h;to dependia, do
l'C~powlet•.
ca.lculo, f•quo ú Scuutlor urro Ol'il ohrigallO a.
!Jisi:io S. Ex. quo só sn.hi11 quo a et.apn. OI'· litzcr.»
~!rtlla porno~xercito impol·tavJLom7.3:!U:IJOO$,
Ora, Sr. l'I'csitlnnt.fl, pois o nobro Sonltdor,
'!ms que n~to :iitblu. qmlnto tocn.vn. IL caUn tendo tliant.o do t~i rL ltJi, que olovou o tJoldn
r.ouornl. S. l•:x. dtsno mnls, cp~o o.H vnnci·j dos ofllt\ÍnPs tln oxr.rcitn o dn.s prw;fL~ do pl'Cit,
llllmtu.'l Uu8 Mtu·uciJUuS tlu ~XtH'cJlu llilll!ll'l:~· tlltu LIULiil~ Jh:r.ur um tmlculu, tlU IIIUIIU:i al'l'I'U
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:ximndo; qunn!1o p/1do :-~cr JOito com torln. o. I elo novembro elo !800, concontrnrln o quo
do q unnto Ycnce um mn.l'cclml '?!
düsPj:.L sabm•; mas, o JIDht•o ~cn~ulor ni1o qniz.
ter os to lJ•:tLal!w.
O SJ,, L1m·rn E OtTJCJCA-Niio podia.

lH'Ccis~.o,

O Sn. LE!Tiil 1~ ÜlTICJC.\-Niio tinha obrlgiL"'
O Sn.. Ar.:'IUJ:InA B.\ttm:ro-Dcchtro u.o noht•o
Sanador quo o JMt'ccltal cm clroctivo oxct·· c;ilo.
cicio uiLo tom 30:01JO,~OOIJ,
O SJt, Ar.:m~ID.\ BAimEro- Como n.vnnça. o
Nii.o sei como V: Ex. clwgou n ~ssc cnt- nobre sonadot• e:oita pt•opo::Jiçã.o?
culo.
Vou [ll'oectl.~r n. luiturn. tlns disposições
O nobre Senador nintln. o nu no rmssn.rlo vo· lo!.:'i~lntivus rclntivns aos vencimentos dos
tau o. lo i, qno elevou og vcmcimcnt.os doll olll· ollkines, c\ quo V. Ex. roforiu·so (lê):
ci.n.es o pt'rt.!.~tts do prot; c, pol' isto, nii.o po· « Sólclo o otnpa-são voncimontos ost"helo·
dUL lgnm•ar• este facto.
cidos pula !ui n. 2-17, do 15 de t!ezombro do
Noill uo menos o noLro Scnndor pMo ullo· 180-1, o constam dn taLolln scguinto:
gn.r ignorn.ncia.; porqun.nto nc'J!; twlu::~ subomos qno S. Ex. ú um Somulor bnstn.nto ·in· :Olnruchnl ou nlmit·anto, pot• mez,
soltlo.,, ..•...•....•••••. , • • • 1:000.~000
tolligcnte o illustJ•ado.
E m:tis J.1 otnpas t!i<u•ins do praça
Ult Sit. SE~AJJOJt-E uló oncyclopcdico.
do prot......................
401$4011
O Sn. Ar.~mwA B.\twETo-E' um somulor, A obt pn, no semestre corl'onto,
como muito LLilll di~ o uobl'o collcgn., cucy- foi cnlcul<,dll om 1$170, purn
cada pt•uça.
clopcdico.
Mns, S1•. presidente. d:ulf.L csla s;übfar;:i.o Goncl'il.l do di visiTo· ou \rJce-JLlmi·
800$000
no nobre Senador, vou trataJ' do mo~trar a rantc. soldo..................
421$200
S. Ex. quo os maJ•eclmc:; tlo cxet•cito, os gc.. E mil iS 12 ot11pus, .•..•. ,......
000~000
noraes do tli ri~iio o os do b1'ig-n.rl:1 nü.o teom os ncnor1d do hriga.dn. soldo.......
g mais !O etapas., ••...••• ,.,..
351$000
vencimentos, quo S. E:~:. cu.!culou,
E como ostou trn.t:mdo dos vencimentos que
Os,., LEJ1'~< E OJ'J'ICtc.\- V. Ex. prest"r·
por·cebom os goncraes.julgo niío ser nocessa.rio
mc-lm um grarulo obsequio.
O Sr:. Ar.m:w.\ BAr:nr.1'o- A tnhel111 esta· contimmr n leituJ'D-11n. ta.bolln..
belcco que o mcu·cc!ml tem por mez 1:000$ l)as=io,port,:tnto,{ts gratific:u;õcs do oxm·cicio:
«Xo rll't. 2·11 cn.pitulo 511 do decruto n. D·IGA,
tlo solilo, .Jal$-1110 1lo et~Lp~.
do
do novembro do 18~0. !ê-so o sogninto:
O Sn. Lr.tTE E 0JTJCJC,\- Niio soi quanto é ComI mando
do exercito, que com·
n ctn.pn., ''isto como esta vnrin desde 2$:250 pcto :lO mlll'ec!Ja!..
.... .... .. 12:000.~000
ntó 2$750.
Commnndo
do
corpo
do
oxorcitol
Pergunto como poli omos cn!culur 1
fJUC ta.tnbom compoto no mlLI'O·
O Su. AJ,lmtoA BA~t:tJ,:To- A questiLo ó , clml, como se vci <ln ordem do
muito •imp!es.
dia do oxercito n. 9-l, dd !5 elo
O quo V. Ex. uiio e1uiz foi tm• a trnLn· agosto de !SOO...... .. .. .. .. • 7:200$000
lho d(j exn.minu.r essa. ta.bellu, nií.o tleu·lho O Sn. L1m~< m0JTICIC-'- Então n tabolla
importancia. o voio dizer-nos que o mo·
rcclu'l tem 30:000$ do voucimeuto, venci· ostli. ermd11.
O Sr:. ALlJEIDA B.\nttETO- Niio Sr .. quem
monto esta excessivo.
estiL errado ó V. Ex, (Ri,w) tonhn po.cioncio.
Nilo ó excessivo o vencimento, tUnda que o ouçn-me com 11 stm o. costumada bondade.
fosse exacto o cu.lculo, pot•quunto V. Ex. R!~lle
Orn, Sr. prcsic!onto, tont!o o mo.t•echal a
que ó, por n.3sim dizei', incstimrwol o sm·vü;o grutillco.,;iío
que lho compete, commnndnndo
do rnn.rechn.l. quando, na J'roilte do iulmigo, corpo do exercito, do 7:20U$ por anno, cstiL
com on thusiílsmo o pa.tl'lot!emo, bn.to.so JlCla, pm•ceLondo 12:000$!
Pl1trll1. (Apoiados.)
O '"n vencimento mensal ó 2: 111::;400 o nc!o
O Sit. LiuTg E OrTICICA- Tom vantJLgcus, 2:778$000 !
cm tampo do guerra.
O gonot•nl de dlvisiLo tom !:GOI$200, o gano·
o Si,, AT.liEID,\ llAmmoro-0 mJl!'echnl vonco ral do bl'iga.do. tem 1:3·11$.
mensalmente, solUo, ow.pa, gt•ntillcn.~iio o O Stt. Lmorm E Orrrcrc,\ - Veja nc: tn·
c1•iudo, que tmlo importa um 2:111$·100; o go .. bell~<: Eslado maior general iiOO:OOO,~, para
nm·nl de divisiio tom po1• mcz 1:U01S200 i o divldit• llOl' 28 gonernes.
UOJlQt'!J.l du ht•igtulu. ttnn r::i.tl$000,
O Sn.. Ar.~miDA B.\IUtETo-Jt'L vli V. Ex.
O Slt, L1~m: ~ 0I'rJcrc,, de\ um nparto.
que o 1-I!Ll'Oc\ml, o Genert\l de Divisão o o
0 Stt, ALMIJ:lllA HAnttETD-Mns isto C3tÚ nn. uener:Ll de BrigulltL nü.o toom 30:000$ por
to i; sl V. Ex., consultnsso o uocroto D-10 A, ele n.nno.
1
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O Sn.. LEI'l'm E 0I1'ICJCA-Núo soi so tom, membros dt1 TJ•Ibun:tl ni7o sii.o Rorviços !lo
Ex. diz que níi.o tem, acl'Cdito om SU!L campnnhn; V. Ex. o que qum· ou o que prctondn ó robaixnr• Rcrviços quo podem custar
}.l!d!L\'rlt,

v.

O Sn. At,)!I>!DA BAnnrn·o-V. Ilx. quer•
quo r•cpitn o ~uo disso 'I O ~lurechnl tem
2:111$400; o Gonornl do Di\'i,fio l:ü:JJ$200
c o Gonernl tlc Brign.dtL tem I ::.~;JJ$.
O Sn. JULIO FltoT,l-A trtbollll do or•çn.
monto ú do l:i9U:UOO$; dividn S. Ex. pelo
numero tio Gonol'Ues e aclum\ !D:OUO$ por

nnno.

u viú• "quem os prestu.
O Sr... LBI'l'l!: 1~ ÚJ'l'JCICA- N;io apoiado; nüo
rcbn.ixci os murcchacs.
0 Sn. AI.:-.H:JD;\. BAn.ltE'l'O- Y. Ex. nii.o
fi:lz bom t.razendo esLn. qucstiio pu.ra o Senntlo.
Estes oJilcincs teem serviços de cn.mpnnhn,
n.lguns flUO nqui estão n.indn conserva.m

siHnaos de JOrimontos ; tenho umn perniL

o s". AL)Ii!:JD,l BAllllE1'0-SIIhO v. Ex.
qunl ó o quo tem vencimento mniot• do
:JO:OOO$por nnno? E' o que cst1\ i\ 1\•enrc du
inimigo, bn.tendo-so, commn.ndant.lo out!'os
~larechnes. eommnndnndo Gcncl'ncs do Di·
'Visão e Gcneraos Lle Brign.dtL;

•

tem umio1• gl'U.·

tlficncüo por isso.
0 Sn. LEITE I~ O!TJCICA-EU nüo estou fa.
zondo questito do gratificação.
O Sn, AL)!EIDA BAJUtETo-Tom ouülo do
griLtlficaçiio 1:000$ mensal. llo,io niio tem
out1•n. cousa. mais, só tom estes vencinumtos,
quando ostll cm olfectivo sm•viço ; quando
JJào ostn, só tem o soldo, a etiiJ!IL o uma
terça parte da gr·ntifi,nçiio que lho compete.
Se tom 600.~ •lo gratiflcoçilo 11cn. tendo 200$ ;
se tem I :000$ fica tendo 333.~333,
O Sn. LE!Tg 1~ OtTICIC.l-Estou arrepen·
d!Uo do não ter li>llado aos Majores, Capitiles
e Alferes, disjrensando a questilo <los Mare·
cbaes,
O Sn. AL,!EtPA BA!tRE1'o-V. Ex. tr•ouxo,
pariL aqui, os vencimentos dos Marechues,
comparando-os com os do Vice-Presidente
diL Itepublica o com os dos mombr•os do ~u
promo Tribunal do Justil:n, querendo rebni·
xar os MILt'<lohncs.
•
o S!t. LEITE E OITIOIOA- Niío !enhot•, esta
enganado.
O S!t. Ar,MEIDA BAnnTITD - Convido "
V. Ex. pn.ra quo na occasiüo opportuna
em que sejam precisos sons serviços, irmos
dosembninhat• as espadas pnrn. dofendot• a
nossiL patrin: quero porguntn.r " V. Ex.,
ne!SII. occasiüo, si os vencimentos silo pequenos ou se silo excessivos. Ent•1o V. llx. qum•
comparar os serviços do~ mareclmes com os
dos membt•os do Supt•emo 1'1'ibunnl <lo Justiça, quo se aposentam com 10 annos de serviços, quando nós só com ~5 e mu.i~ ::.nuos rio
serviços ó que podemos nos relbrmilt'? S1io
Jguaes os serviços que prestam ?
o Sn. LEITE E OITJOIOA.- V. Ex. não pu<lo
prestar igunos serviços nos dos membros do
~upromo Tl'ibunnl.
O Sn. ALbTE!DA BAnnETO - De oat•to, cn.da
um em sua profissão, mns os sot·viços úos

:urcLentmlíl. po1• umn. bnhL o um outl'O grave
Jbrimonto no Ju.do direito, gn.nhos no c1~mpo
de ba.talha em defesa llu. Patrin.
O S1t ••loMJUI'I PEJ:NA'muco- Com muito
mm·ecirnont~~.

O Sn.. ALMEtD.\. BAnn.E'l'O- Ma..q nü.o quero,
Sr·. P1•osiúcuto, lovm• mais temrJo com csto.
tJUCslilo.

O SR. Li~ITJO 1~ OITICICA- Pcrfeitnmento.
O Slt. AL,IEID.\ B.\ltltE"ro ...:Mus fique V. Ex.
sobondn, quo os serviços dos mu.rcchae~ não
•o compamrn com cs;es que V. Ex. presta.
O SR. LE11'E E ÜITJC!c,,- Culla um na eu•
clllsso presta os sot•viços quo p<'•úo.
O Sn . .AT.)JElDA. BAlWE'ro-)fus nn. occasfiio
do pcr·igo os outros tlcüo em suas cusus, estn.
ó que ó" vcJ·úudo, em occnsiüo opportuna
hei do convidttl' o. v. Ex. IJ:U';L 1rmo~ juntos.
O Sn.. LElTE E On•rcJcA-Eu irei !:iOI'Vir ús
ordens do V, Ex. com mui tiL sntisJb.çü.o,
O Sit. AL>~EtOA BARitEl'O-Dnr·mo-hei pot•
sn.tlsfcito I'ccobcndo •• ordens de V. C:x.
como Gooera.l do tactimt modor·na.
Senhor presidente, o nobt·e Scnndor niio

tinha. l'llzâo qwlntlo ti.t.Hou sol:n•o os Gcmwaes
em elfectivo serviço, pol'óm S. Ex. tom
muia razão de dizot• quo h<L Mnrcchues com
30:00.~ por nnno, ~ue silo os membros do
Conscllto Supremo ~!ilitat•.
0 SR. LEITI~ E 0iTICICA-Jit Ve quo tinha
rnzão para dlzet• algumu. consf.L.
O Sit. AL,IEID.l BA!tltEt'O-MilS ó porque hn
um aviso mu.ni.lu.ndo pagnl' gro.tillcuciio n. Genoraes qufl nii.o estão couunaudando Exercito.
Ji'oi o ex-cholt3 tln. Nu(,!iio, que scn•lo motnbro
Jo Supl'mno 'l'rilHmttl Milit:tr, il\egnlmento,
pDl'!lUO nilo o poli i1t sm•, mandou IDill'Ctl.l'

e~au gt·nti/lcuçü.o, Uando-Ihcs ·1 :U00.3 como se
d1L aos Gcnet•ucs lJtLtcndo.:;o no cn.mpo Llo lJo..

tulha como cholo tlo todo o l~xerclto.
Aqui<liz a Lei: commando do Exoroito
12:000.~ (conlb1•mo a lot•ça do J~xet•clto pó<io
nboun.r mn.is uma gt•Mitlca~iio ospcuinl) ad
UU:t11m elo GoveJ·no,

Mais om baixo diz: com mando do co!'pos do
Exercito, que pot•tcnco uus M•rcc!lltes, u gra·
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tlflcação.é tio 7:200$000; é o quo devem estai'
percebendo os mombrosdo Supramo Conselho
M!Htar e outros Marcchaes om tempo do p~tz,
se tiverem commissii.o.
Eis porque, quando nomeado um goncral
do divi•ITo para o supramo conselho mllitaJ•,
clle so encarrega. de promovo!' a. si mesmo a
marechal, o. porque tem os nonos da lei passa
logo n. ter essa. grntificnção; vou mo.ndm• uma
emenda neste sentido (IJ):
«Ao n.J2- Estado·Maior General- Redu'
sn-so a 57!: 128$ a verba do 505:128$, pas'
•ando os membros do Supremo TJ•ibunnl ;ri'
Jltar, que tiverem o posto do Marochnl, a
percebei', em vez da. gratificação docommantlll
ilo exercito, do art. 24 capitulo 5' ela lei ap·
provatla pelo rlecreto n. 940 A., tio l do novembro de J8DO, a gratificação de commando
dos corpos do exercito de que trata o mesmo
artigo.~

1,, verlfica·se que .isto é verdndo, porque o
Ajudante General ainda que seja Marechal
tem p. gratlflcaçiio de 8:780~000.
E' esta a gratltlcação do Újudante neneral,
entretanto, os ·mnrechaes, membros do Tribunal Militar, toem 12:00il$000!
Temos umo. lei que Jbi votnda p!U'.'t. a organisação do mesmo Tribunal, e que Iili publi·
cada com o decreto n. l49,de 18 de julho do
1803, que diz (!G) :
•Art. 16 cap. 4'- Os membros militaJ•es
elo tribunal terão os vencimentos correspon·
tes ils suas patentes o mais vantages em cll'e·
cti vo serviço do exercito.•
As vantagens de eiTectivo serviço do exerci to sü.o : soldo, otn.pn., gratiflca.çiio e
criado•
Estes omciaes, pelo que acabo de !Ol', já
toem os vencimentos do c!Tectlvo serviço ;
como se lhes ha de dar ainda tantas quotns
por cada anno que passar dos 30 de serviço
eiTecl!vo 7 lia aqui um General. membro do
Supremo Tribunal, que só de quotas de sua
refo1•ma recebe 320.$ ; com o soldo da ta.
bella antiga, 750$ ; etapa, 401$·lOD ; gratillcaçiio, I :000.~ e crendo 20$; tem el!o,
2:581$400, si fúr reformado hQ]e: pela tabella
mode1·na teril2:831$400 mensaes.
Note bem o Senado, h~ outro General que
foi para o Supremo Tibunal Militar no posto
<le General de Dlvisilo com 1:601$200 e Iii se
promoveu o tem o vencimento de (lê) :
2:778$000 !
Quando ell.e tem no tribunal, como collcgu,
um General de Dlvisiio, que contlniJa Jtl'cceber I:00 I$200,
0 S!t, MORAES B.utr.os-A Injustiça ó Oa·
grnnte.
O Sa. Ar.MEIM BAmuiTo-Jlu nüo quero
p!'Opor que esses elllcluos perciio us suas quo·
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t.ns, mas a gratificação de 1:000~ ellcs niio
po[lom continuni' n recebet• ; essa. 'gi•a.tiflcnJ;lio
só se dil aos generaes que estiio a frento do
Inimigo.
Vou mandar a emenda do quejit tlei conhc·
cimento ~ta Sono.Uo, p!Lrn. quo os gencrn.cs
pcrcebo.m os suns vnntngens, do confot•midnde
com a lei de IS de julho do 1803, que orga.
nisou o Sup,·cmo Tribunal Militar.
Si el!es estilo percebendo, em clfectivo ser·
viço, todn.s us ·vantagens, niio tlevori:tm recebot• quot.as, ns quaes, com justiça, recebem
os quo nito toem commisõeS.
Porém,nii.o apresento emeniln. nesse sentido
por ter de prejudicar aquellcs que percebem
vencimentos pela tabel!a antiga.
Isto ú quanto ao Supremo Tribunal Militar.
Quanto tis praç!LS de pret, ,julgo lambem
dever mo.ntlu.t· umn. emendn, porque, em vista
de um :L Viso do MinisteJ•io da Guerra, dii·sc
uma clamorosa injustiça (IJ):
« Voluntarios e engojados-Em pm•taria de
5 de março do 1803 foi cleclamdo, cm sol uçiio
ás consultrLs JBitas pelos tn o 211 b:tto.lhões de
infantnrlo., que os voluntn.rios e enA"njn.dos
devem perceber as rcspccti vu.s grntitlcações
de occordo com a lei tle 11xação de forças do
anno cm ~ue verificaJ•em praça o estipulados
nos seus tJ tu los dG o.listamon to, só gosando
dn.s vantagens dn.s leifi ns. 2•17 do 15 e 264
de 20 de dezembro ultimo os individuas que
no corronto anno se alistarem nos Illelras do
mesmo exercito. »
Isto é uma gravíssima injustiça. Desde que
um soldado antigo tom u. gt•a.titlcnçü.o de 55
róis dia~•ios, como voluntario ; outros ele
02,5 I'óis ; vê-se, pela nova tubella de vencimentos, que um recruta vonce n. gratillcaçiio
da. 125 róis dia.rios ; tem, portanto, vencimentos superiores a uma proça velha, po1•
el!e encontt•ada. no balalhilo ou regimento em
que tem de p1•estm• seus serviços.
Isto n[o ó só injustiça, é odioso e extra·
nhavel.
Trato Sr. presidente, desta questão, de sol·
dados, porquejulgo que este areamento niio
devo se!' approvado sem as emendas, por isso
que J•ea.>bi do diversos commnndantes de cot•·
'os n seguinte nota (IJ) : - 1880- Os volunll.l'ios tcom de gratitlcnçii.o 55 róis, os ongn.jndos !lO diltl'ios. ·
1090. 1891- 1892- Voluntnrios 62, 5 1•óis,
engnjndos 125 réis dial'ios.
1893-0s voluntarios não teem gr11tlflcnção
din.I·io.. set•vem pot• 5 nnnos, l'eccbcm 1t impor·
ta nela •1e i 14$1~5 no completarem 2 tmnos o
meio do sor•viço, Jguo.l qunntin. no concluh•cm
o tompo. Os engu.jados continu1tm a. receber•
o. A'l'tttillcnçií.o do 125 róis d1nrios.
Em 189'1 e ISD5-0s voluntnrios toem 125
róis, os cngojados 250 róis dlaJ•ios.

!
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Pergunto: rtnem podorá fnzor umn rolaçiio
do pn.g-nmonto, prot ou reluçiío fio mostl'O.
com todas essas nltorn.~·ões ? Httvm•;í. om ou·
tros exercitas scmelhunto despropot\~iio? Nito,
isto lliio póde conlinnnr.
Julgo quo so dovo npprovnr n oll!Cn,Jn pngn.ndo nos soldn;los. volrmtm•ios o nos ougn...
jados do cxm•cito os mesmos vencimentos.

Creio lor domomstrnrlo no StJmulo qno o

honrado Sonndol' por Altlgol·,us w1o tom t•nzi'in
nenhuma. nn. compnmr.ão qua fez dos vencimentos dos mrwechnes com o sub.~idio filiO
percebo o Sl'. Vico-Presidonte d:t Rcpnb!icn. a
o:~ Ol'donn.dos dos membl'Os 1lo Supremo Tri-

bunal, o, nssim, cumprido o meu dever.
Accrcsco dizer, Sr. presidente, que, no oxorcito, o serviço prostndo rmlos militnres, no
campo dn batnllm, não ha dinhe[!•o que o
pague ; porque c~ses scrvico~ importam no
so.ct•itlcio do swts vidrLS cm dcli37.n. do. pn.tria.
Basta isto pa1•n. nüo se Jhzer, n. sou respeito,
questão do dinheiro. (Jluito úcm.)
Voem ti. )fosa, siio lidas, n.poin.dns o JlOStn.~

conjuncto.mcnte cm Lliscussüo a.s seguintes
Emendas
Ao § 15 :

As praçns voluntnrins ou onga.jndtls pct•coboriio llll grntifl.,çües quo lhes competem, do
accordo com a. lei n. 24i, do 15 do tlezembro
do 1804, s~jn qunl for o sou tempo 1!0 serviço.
Sala dns sessões, i7 do setembro do 1805.
-Almeida Barr~to.
Ao§ 12- Reduza.so n verba do 505:128.$ a
57~: i2S.S, p~ssaudo os momli1•os do Sup1•omo

quo niTo mo p~t·ccin. cnn~ontnnr.o com n. !lig"ni·
d~tclo dns func~·Uos quo cllcs oxm·com, haVOl'
sons vonclmontos por lei compawulns nO:i das
pro~~as do prot c sorom estes 1·1 vczo~ mnisdo
quo os destns.
O modo pm• que estt\ dispo< la nn lei "pol'·
cepçiio <ln etnpu do ma!'eclml Jbi o que me
lavou n. censurar esstt disposir:íi.o dn lei.
Drpoifl reparei ta.rnbcm que não cstnvnm
ospecitlc:ulos nn. lei do ot'\'nrnento toclos el'lam,;
vcncimontos, JlOrquo nós, membros t.lo Corpo
Lng-islali vo dcst'ttrte não podemos an.hct• n
cifra do qwmwm que n. cndu. um compete; o
tnnto nüo podemos, que eu ]lroprio confosso
quo cngnnci·I!Hl no acto tio cornputaz· os von·
cimontos dos otncinos g<Jncrncs, o agor:1. reconheço o meu ol'l'O. Ellcs ni\o toem mnls do 30
contos, tecm menos; mn..":l o meu cngrmoprovn.
do mais contt•n. n. dh;posh;ão da. lei, porquo
nós, que d!!Ct•ot:tmos u. dospczfl, tomos do entrar no cxnmo dn t:~balln quo ncompnnhnn
propostrL do orçnnwnto, para. set•mo~ informar los t1os vencimentos llllll'Cnllos pura. cadn
funcciomwio o Jltll'3. todas as classes.
E vinmos que na tubolln se mnnuum mnrcnr l-ti mil o tantns o!npns pnm os officiues
gene1•aes o I •7D·I. ODIJ. pnPtl ol'flcines e prn~ns
dos cot•pos urrcgilnf'nt.nllos.
Foi contra utÍl tu! systemn do fixnr ctapns
qno eu me insm•gi, ducln.l'tLilllO quo o aystC~rnlt
era incftlcaz, o :1. lei füru vottu.la sem ~~ rollo·
xiio oxi;.ritla.•
E ó t;i.o ver·du.·lo que mo nü.o insurgi contra.
os vencimentos, que nurn apresentei cmcndne

no orçnrncnto.
O honrndo Sonn!lo1• tomou cm considernção
n l'olorencla quo Jlz, porque S. Ex .. portoucenúo ú c!ilsso dos ~Iu.rt:Jchncs, snppoz que eu
Tr1bunn.! Mtlitn.r q uo th·crem o posto do mo.- hnvi:t Jlot•sonulisndo o rlolmto.
rechn.ln. perceberem cm voz dn. grn.tiflCILçüo Entretanto. rleelnt•ei. quando discuti, que a
primelrn parccila dn tabcl111 que volo·mo ás
do commnndo do oxot•cito do urt. 21, Cnp. 5" vistn.s
1bi 11. do E:;tu.do Maior General; o como
dtt Joi npprovndo por Decroto Q.JO A, do l do era. a clns::;o
do exercito, ou não qulz
novembro do 1890, n. ~ra.t!tlcnçii.o do com- estnlJolccei' superior
o
meu
oxu.mo
da lei por umo.
mando do co1•po do exercito ''c que t1•n!tt o clusso inJerior. pa.z•;L não MO dizer•
que l1~ :~ta
mesmo nrtigo por ser n quo lhes compota.
cnr n classes inlbrloros, daixnndo do pnrto n
Snla das sessões, 17 do setemuro de 1805.- primeirn.
Almoicla llatl'Vto.
?\"lns nii,o ccnsut•ci n.bsolutumonto o quantum
<los vencimentos, sim. porúm, o modo do os
O 1\iir•. LcHc c Oll.iei<,.-S,•. pre- nxnt·.
sidente, devo uma. oxplimtcii o no hom•ado Discuti n tnbolln, como discutil•itl qunJquel'
Senador pela Ptu•ahybt~. ~.Ex. lbi sovoro outr:L, P/11 thusf.l.
mt sua cr1ticn. O.Jlplie<~tln. ús poucn:s pni!L\'I'ns ~lns, o honrado Sonndor nchou tambom que
quo profm•i nostn Cusn. o ouso dizor quo lbi ou tinlw. razão.
mesmo tlemusiudo sovol'O.
_Na pt•imoiz•n. ltllognr;ão contrll mim S. Ex.
Nilo mo occupoi n!Jsolutamouto dos venci· OllO tom l'U.Ziio, pOl'fJUO ou nilo l'übn.ixci nom
mantos cspocíneil dos mnl'~clmcs.
diminui os soz·v11;os dos Mtu•eebaas. compn·
ConsUI'ei apenas n Joi que instituiu os von· rnndo·OS com os rio Vico·Prosi<lente dn RepucimontoH dos orfieines t.lo oxerclto.
ulica o 11/Cmuro< tio Sllpl'Omo Tl•ibunul l•'etloNilo mo insur·gl nem disso quo crnm orn.g- ral·
got•n!.l.os os provonLos quo JlOI'cobinm nctunl·
Fui collocnl·os entre os primeiros funccionn·
monto os murcuhaes ; uo cuutrnrio, dcclurci rios do pul~, o não mo parece que !Jujn clns-
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scs que, comparadas C0:11 estas, p03sam se
considel'11r rel,aixac1as.
O Marechal é na classe do exercilo o mesmo
que o ~Iilllstro do Supremo Tribu_nal é na cio
vil, assim como os Senadores o sao na classe
politica.
Cada uma dessas classes tem o seu serviço
determinado por lei, serviço muito importante, auxiliando·se todas mutuamente no
exercicio cLJ, viela publica.
O militar presta serviços á SUil. patrin. incontestaveis, mui to nobres, muito louvaveb,
.:. no tempo de paz, mautendo a tranquílidade,
a ordem publica, e 110 tempo de guerra (lefendendo a honra nacional; não é menos
certo que os membros do Supremo Tribunal
Federal, distribuindo justiça, preenchem tambem serviçl's muito nobres, muito importantes no concurso geral.
UM SR. SENADOR- E' um dos poderes SUo
premos da Republica.
O SR. LEITE E OITICICA- Si na occasião da
guelTa a cJa,sse militar vai para o campo de
batalha expôr a vida, n1ío é menos certo que
aquelles que ficam dirigindo os negocios
interiores concorrem para a gloria, para o
bom desempenho das funcções da classe
militar; porque, si atiral'mos um exercito
em uma campanha em paiz inimigo. e os que
estejam dirigindo os negocios publicos não
lhe derem os recursos de dinheiro, de armamento, de muniç1ío, de que precisam, elle n1ío
poderá cumprir sua missão.
Portanto, na defesa da honra nacional. tanto
concorrem cs militares que lá estão' aniscando a v]c1<J" como os civis que ficam dirigimlo os negocies publicas, cada um com os
. supremos sacrificios e com as vu.ntagens que
suas respectlvas profiss'Jes lhes trazem.
Não considero que haja maIOr perigo para
o soldado do campo ela batalha do que ha
para o meclico que se põe ::i, cabeceira de um
doente afIectado de molestia contagiosa e perigosa; do que para um operador, qne tem
necessidade muitas vezes de cortar partes
gangrenadas, com sacrificio da sua propria
vida.
Digo isto l)ara mostrar que. na acção que
cada um exel'ce no concurso geral (la vida
social, todos tem a sua tarefa muito nobre,
muito digna, muito delicada; e, por isso
mesmo que 03 militares arriscam a sua vida,
vão para o campo de honra, confia-se· lhes a
honra nacional, o que é tarefa muitissimo
distincta, muitissimo noore. cujos servlços
reconheço, por isso mesmo dão-se vantagens
aos militares que civis não tem.
Os milittl.re~ tem o futuro de suas famílias
garantIdo, a facilidade de vida na velhice
segura, certa, gosam de llonrarios que as
outras classes não tem, em summl~ tem re·
Senado
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galias muito especil'.es que abrangem não só
sua vida pr'csente, como mesmo 11epois de
sua morte.
Isto não é desconlJecer os scrviços muito
importantes que a classe milib.r presta, o a
questão do quantwJI. elos vencimentos dos
mare~haes é pequenina, restrieta, acanhada
na discussão que est;~bJlecí.
La.das estas explicações ao homaclo senador
e it classe que elle representa, dispenso-me ele
proseguir na discussão elo orç3.mento, dei·
xando que os gener,:es e os officiaes miHtares
que !la na casa aprecíem a emenda que o
honrado senador apresentou.
'Ül §Ir . •J)ü?io rueiv~-Sr.prasidonte,

sinto que não se ache presente o meu homado
collega Senado]' pela Parahyba, Sr. Marechal
Almeícla Brrreto, porque, devendo impugnar
uma de suas emendas, desejaria que elle ouvisse a. discussão.
O iilustre collega apresetou emenda ú. rubrica 2" do orçamento d:J. guerra (15): «Mandando reduzir ... »
Isto porque elle cllsse que a gratificação que
lhes é hoje concedida corresponde á comIDll,ndo em chefe do exercito. Appellou, entretanto, para o regulamento de I de novembro de 18DO que marca gratiticl1.ção, a qUR.I
Comi)ete ao oífici,\l em cada commissão que se
aclutr.
Vejo, l)orém,que neste decreto os membros
do Conselho Su;wemo Militar apenas l)erce·
bem 2:4003 Cjuaesquer que sejam suas
paten tes, pois elle não se refere á IX1tentes.
Diz somente. (Lê) :
EX1)] icarei ao Senado. porque esta gratificação l)a::sou de 12S400 (?) a l~sOOO (L)
A loi de 19 de julho de 1803 que reol'ganisou o Supremo Tribunal Militar diz no seu
art. 16. (Lê): »
Eis ahi; f.Ji clel)ois de promulgada esta lei
que o Governo expsdiu ordem para que estas
gratificaçues fossem elev3.tlas :1.0 maximo, "lue
pertence au ma.rechal.
Dir. o regulamento citado por S. Ex. (lê):
«o comm3.ndo do exercito ... »
Foi em virtude d;t lei citada, que foi mandalio abonar aos mareclnes 12: ooas, e aos
outros ::J11iciaes generaes foram elevados os
vencimentos na mesma proporção.
Varece·me, portanto, que o Senado, al)provanio a emenda em c1iscuss5.o, vai modificar
uma loi pre-existente, o que é contru o regimento que preceitúa que no orçamento não
se poderá modificar uma lei pre-existente.
Agora, como já dei as razôes porque não
posso consagrar com meu voto essu emenda,
passarei a justifical' uma outra minlla, que é
a seguinte. (L5.)
Senhores, já apresentei esta emenda em
segunda discussão, e tive o desprazer de
18
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vol-a ro.ioltnda pelo Senado mas, dovo insistir:
o gnbinoto de physica o chi mica dn E<coltl
Militar os!!\ 1le tal mo<lo que so nõo trw .ió.
concedida it des\JOZ:I solicitada flcm·ó. om
ost.ndo de não po1 er dn1· lições com proveito
aos olumnos que 1\•cquentiio nrluollo estnbo!ocimento o respectivo profossor. Concedondo·so
20:000.~ a esta csta\Jeleclment.o, soug nbinotc
ficaró. em condições do se voder com proveito
instruir IL mocidrule.
Parece que o Senado, ·sondo tiío pequena
o. verba., nü.o de,·erú. negou.l-a.
Hn uma outra emendo minha, com l'Olação
aos Jaborutorios. (La.)
Tenho um exemplo a citar, a recordar no
Senado, e qne vem a ser o seguinte ; tendo
sido os auditores de guerra o do marinlln
equip:~rados nos juizes crolo quo da Côrte
de Appellaç[o, foram mais tordo elevados
seus vencimentos, simplesmonto porque uma
lei espoci11! detcr·minou que os momhros da·
quel!11 Côrte tivessem outros vencimentos, c
estando os ouditot•es equiparados u Ines juizes,
a Camarn. dos Deputados consignou logo no
orçamento a verba correspondente ao a!Ju·
tlltio augmonto do vencimentos.
Assim, pois, niio ó para admirar que ou mo
anime n olfcrcccr :i consideração do Senado
~.ma emenda no,so sentido, emendo que tem
JlL nssento em decretos do Governo Provisorio c que se recommenda especialmente i1
at1ençilo do Jogisludor que reflectir ;obt•o a
crescente carestia dos generos de primeira
necessidade em nosso pniz.
Era só o que tinha a. dizer.
Vcom /1 Mesa o.s seguintes
Emenda.9

A' rubrica 5•- lnstrucciio militai' -l!ug·
mentem-se 20:000$ para os gabinetes do physlca e chi mica <la Escola Militar desta Capital;
n 2:750$ para attendor ao accroscimo de 50U
reis diarws nos snlarios dos sm·ventes da
mos ma escola e da Super·lor de Guerra.
S. R.- Em 17 de setembro de 1805- Joao
Nei-ou,

A' rubricaJ3- Lnborntorlos.
Eleve-se a 17:710.S para execução do doere to
n. 434 de 30 do ma.1o do 1800, quo eqnip11rou
os vencimentos dos oporarios do Lauorntol·!o
do Camplnho, nos que percebem os do Arsenal do Guerra da Capital Fodol'al.
S. lt.- Em 17 de setembro de 18U5 -Joao
Nci'IJa.
O l!!'lt•. l?t•e,.ldcntc- A primeira
emenda apro;ontada pelo Sr. sena1l01' .Joiio
Nolv11_ rlllgmenta om n Vl'imoil'll parto a
<lotncuo pal'a o gabinete do chimica c pby-

sica tl11 E~col11 Milltlll' da Capital Federal , o
nn. sr•gumln us stLlnrios dos servcntos desse
estaueloci monto,
A ementlll tem, pois, umn parte que ó
n.cceitn.vol, o outr1L que nü.o colho.
Jt\ lllt 2" dlscussüo lbl el!o aprosentnda, e a
Mos:t tentlo·a alforldo pel11respoctiva disposit;ü.o regimental, que védn que cm lei de
orcttmcnto se augmcntem vencimentos, verificou n su11 inoppot·tunidade.
O salnl•io dos SOI'Vontcs tem sido fixado por
Ioi cspocia.l, só po1• lei cspecinl pudo ser alterado.
Quanto ó. outra emenda, que se refere no
Labomtorio do Camplnbo, equiparando os
vencimentos dos operarias aos do Arsenal de
Guerra, tí ovldonto que esl!\ sujeita a
mesma disposição regimental.
Esses vencimentos Jbram e;tabelecidos por
um dcct•eto de !SUO. Desde que não ti \lOl'
!"i especial quo se faz a equiparação, nüo
pôde umn. disposlçilo orçamontn.rin alterar
os venc1mentos do:i funcoionnrio::; tanto mais
qun.nto se oa quizermo:; equipa-ra.r aos ven·
cimentos dos opera1•ios 'do Arsenal do Guerra,
havemos <lo considerai-os como nlei os con•idel'a, dividindo-os cm ordenado' e gl'nti·
1\caç.ü.o, deus te1•ços como ordenado e um
ter~~o como gratitlc.:a.r.ü.o, e em tu.l hypotbeso
trnnsformnm-so el!os cm verdadeiros voncimontos, p01•a l'ecahir o. emendo. sob 11
tlisposiçilo regimental ji> alludida..
Asslrn, submetteroi apenas {L upoinmonto a
primeira parto d11 emenda.
Recordarei no Senado quo o exemplo citado
quanto aos auditores do exercito, e relativo
ao voto dn Camara dos Deputados, não colhe,
porque outra e bem diversa é a disposição
regimcntnl da outra cnsa do Congresso,
0 SR. Lm11'E R On'IC!CA - Existe, mas DÜO
a cumprem.
O Sit. PRESIDENTE - O honrado senador
pela Pnra\ryba ha de permlttir-me, portanto,·
que apenas submetia à npoinmento a primeira parto da emenda pela qual se eleva a
20:000$ a consign11çüo para o Gabinete de
Chimicn o Physlc:t da Escola Militai',
ll' apoioda e posta conjunctamente cm discuB>ão a ai! uditla pa1•to du 1' emenda.

S•··

O
.Julio F••ota-Estou do pleno
accordo com us emendas a presen tndns pelo
honrado senador pela Po.rnhyua o Sr, AI·
meida Barreto; e como o honmdo senado!'
pelo meu o,tado o SI'. Joüo Neivnapenas dis·
cu ti u n omenda q uo tllz respeito aos voncl·
montos dos momuros do Supremo Tribunal
Militl11', discutirei 11pcnas essa.
Disso S. Jlx. q uo a lei q no crcou o Conselho
Supremo Militn~• estabelecia que os membl'OS
militares do Tribunal torlum os vencimento~
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corrcsponrlontos às suas !ln.tentes, o as outr;Ls
vnntagcns dn. eJfcctivJr ar lo dn servico do
Excrr.ú,o. Os vcncirnontll~ quo OI'it llel'~oborn
os mcmhrus do Supremo Trillunul :;fw os '~m··
ruspmHlentcsiL m;u•1.whnl do Exercito commun~
dnntlo cm c!JC1'1•t mn.s comprchcrulo·:-~·~ (}lia
mesmo na. olfectividrulo do sorviço niio Jm
mais do (]Uo um mnrccl!;Ll comma.ndnnr\o em
chcJb o I~xcrcJto; todos os mu.is mlLl'CclJUe.i
poderão ost:u• commatJrlnndo corpos do EXPl'·
cito, o lHL um que commtLIIdi.L cm chefe todo.;;
os corpos.
Entretanto, supponlmmos que no Sup1·cmo
Tribunal hoja oito mat•echucs, todos cllc<
pcrcmberfio o vcncimontn rlo commn.ltdnnte cm
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O ~a·. Pt·c~idcnt;c diz que, estando
ltdiu.ntttdu. a hora., lova.uttL n. ses:iilo e designa

p!Ll'U. ordem do dhL da scss;1o seguinte:
1" Jlarlo (ald t/s 2

1

/t

ltoms da uwdc)

D,~empato (.hL votn{'ii:o om 311 discussüo do
projecto do Sonndo, n. 30, de IH!!;;, substitu·
tivo do do n. -t:J, do 18\J-1, que dispüo sobre
conflictos resultantes de duplicatas ou contes·
tnç1jc!j do legitimidade do exercicio do gover ..
n:vlorcs e usstfiJIJlúps nos Estudo:;i
Contlnuuçiio du. :1·1 discussão tlu. proposição
dn Cumaro. dt~s Deputados, n. 33, du IHU:l,quo
chcJO do Exol'l!ito. Quer dizcl' quo cnd11 um fixa a dcspcZ<L do Ministerio <lo Guerra por~
tios oito membros do Triliunol rPcche 12:000.~ o exorclcio de ISOQ ;
pm• moz, quu.ndo osso. gmtiflcar:ão sô ó pa.r(l
o commn.ndn.nto em chelb rlo ExL•r•cito, como
aco~ teceu na. guorra.llo Ptl.l'ít:.%1l:L~', em que
Continunçúo dn. 2n discus:;iio dn proposiç[o
ho.vm. commo.udll.nt.cs do cnl'J•OS de Exercito
c um só command<Lnto em cltcth do Exercito, da Camurn dos DcputuUos, n. i2, do 18114, que
Portanto, Sr. JH'esitlcnto, estou de pleno nutoriStL o goYerno n. abrir o ci·etl i to cxtrno1•·
accordo co;n n omendiL ap1•esrntudo pelo Sr. tliltUrio do ~.OtJ:J:I35$0i2 pum occol•rol' nos
paga.mont.cs não :-iÓ das despcz!'ts renlitmdns o
sen"dor Alrncitlo Borrato.
n. rcalísn.r pO!' conta. 1h vurlla-Tet•ras Pu..
O Sn. JoÃo NEIVA dá nm npat•te.
blicus e Colo11i:mQ;1o-e que l'ornm feitas do
O Sn. ..Tur.w FJ!OTA-E' :-;0 pnru. o comm:m· nceordocom os contractos celellrn.do~, como
dnnto em cher~~ do Exercito cm opcn'lH;ür.s c tn.ml.JL'Ill na que tUzem respeito á fisco.Iisação
nii.o nos circumstuncins de membro do su- dos burgos ugrjcolas, mmiiçíio o discrimino.·
Jlremo Tribunul.
ção de torras;
As vantagens que lhrs competem são ns ~~discussão da proposiç-ão tln. mesma. Ca·
que mo competem n mim ou a qu"lqucr mnra, n. 4i, de !80:., que outoriso o so·
outro "cnPrnl. qu!lndo comm:tndnrmos cor- vm•no a nl.lt'ir os creditas cxtl•nm•dinn.rios: rle
posdc Exercito.
381 :000$ pam dot• execução ao § 10 do Jlrt, ~'
Accresce a circumstnncia <leque muitos ge· dn lei n. 2•12 do 18 de dezembt•o de IHO·l e de
ncrucs, desde que so nninhnm no Supromo I.H83:57ii$080 JUll'a Jlngamonto de fretes o
Tribun11l, entPn 1em cm vista. dn. lei de rc- t•ep~Lros de ,·apores o.rmndos em ct•uzn.dores
1Urmn.s que podem promo\•et•-so. o passn.m a pl'lo Governo. por motivo da. revolto. de Ode
pm•cebcr vantagens excossivus, alóm dus ~etombro do IHO:i;
quotas de reformo que lhes tocam.
2" discussão d11 preposküo da mesma Ca·
Do sorto quo o gonern.l de divis;io quo se murn., n. 50 do 18!15 que 11utorh:n. o Governo
reforma om m~rcchnl passa a ter muito a abrir ao Ministcrio da Fnzonda o credito
m~iores vencimentos do que um rnnJ•eclml supplcmcntnr de l.iOO:OOOS, a verbn-Repo·
quo está commn.ndnndo. HeJbrmu-sa com SiJ sições e resr.!f.ult·;ües-do êxcrcicio vigente,
nnnos, nccnmulo.. ns ·quotas do t•eful'mn., o U.l't. 7Q n. 2U do. lei n. 2t3ll de 2·1 de dczf!mbro
ainda nccumuh' as vnnt,agens de commnu· do 180·1-nno só pom restituir os dit·ettes de
donto em cheio do Exot•cito,
expediente dobrados pelas nllandc~ns wbro ns
Entendo, por conscquencin. que ó admissivel mercadorias nmcricanus bcnctlciudos pelo
n. ornando. npro.~entat.la pelo h11n1'ndo senntlor·. r·espL~cth·o convcnío, como dal' execuçüo ao
o que u.s vn.utngons que competem nos mom· nrt. 9'\ nlinert 3, dtt citudu. Jui, c mais u.ttcn..
bros do Supremo 'J'ribunul são tio com- der ÍLS rcclnmnçücs dos Estudos ntó o fim tio
mn.ndrwto do corpo do CXCl'cito, ou as inhc-.actu:tl cxercicio.
l'entes nos outt·os postos, con1bt•mo :t tu.bclla · 2: Uiscussii.o dn pt•oposil,~iio du. mesmo. Ca.
quo c:;tú. cm vigor.
marn n. 45, de 18U5, que nut.L:J•isn. o Podct•
Nad~ obseJ•vo sobro as outros emendas, Executivo" appllcnJ' us sobras tio vet•bopqrque o hom·ado scnndot• teve o bondiLde de Empreitntlns-dn Estl'lldn do Forro Centr~l
mus mostt'l1l'.O estou de perfeito ncc1'rdo com dtt Pnt'tLhybn.. consigundn. no or\~o.mento Vl·
ollas; qunnto no nugmcnto das vet•b11s indi· g-ente, no pugn.nwuto do pessonl da. mesmu.
cnrlu.s nu. cmendn do hourado scnttdot• quo mo vin·Ji.:lrJ•ou i
procotleu, tnmbotn notltt tllgo, porque ó ma- Discus.iio unlcn tia emenda do Senntlo à pro·
pos!~üo dn Cnnmrn tlos Deputndos n. D3, do
teria Jt' declditla nn2' diocussuo.
1
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lA!l.t, quo pcrmit.l.o l'l eompnnhln Grcat ~·ou pm Sn.llos, Loopolt!o do Bulh•jcs, ,Jonqnim do
Raitway conotruir umn pot1to soLt•c o ~ou:m, Aquiliuu do Alll:LI'nl, .loartuim Mm·t•ln Qum•nhim nu üst.ado do Wo Graudo do r.inhu, Vicunt.o M11clmdo, Al'thut• Aht·ou, Rnu-

l/JCJ'iW

Sul, emenda n' que nquclln cumtLJ'U. nii.o dou o Jiuo 1-ID!'II, JCstovos .Jtminr, .Julio F'rottt, Rn.·
mii'O Bnrcollos o l'inhoil'o Muehudo.
:3>• rliscussií.o do projecto 110 Sonn.tlo, n. 3:{,
Abrc-so n sessão.
do 1805, sulJ~titutivo do tio n. Jr>, quo mn.wln
E'
lida, pnsti.L om discnssTio o smn dobn.to
entrar 110\'nmcnt.o om vigor com u.ltcr•u:üos,
nprn·ovttd!L
n. ucta tln. scs::ii.o antcrio1•.
o decJ'Olo no 282í do 15 do nuu•,:o ti\o Jt::iO;
3, discus~ão d1L proposiçt1odn mesma cnmnDeixam do comparecer com CfLUS:l. particil'n., n. 25, tlo IS\J.t, quo tlofino o gttruuto O."! pruln os 81'S •.Justo Chormont, Aristidos Lolm,
(lit'citos antoraos;
JoaCJUim Folicio, oUonol'osoPonco; o, som oUn.
211 discmsão t111 proposi~·ão tllt mesma crtllHt· o St·. Ln pel'.
rn, n. 30, de I BD5, q no concede a IJ. Mnt•in
Lins VelJoso dn Sllvcira, flllJn. logltinm ilo O Srto Jtl Sn:omo:TAR!O dá contn. do seguinte
cnpitiio de r~l'tillmrin., j(L liLllecido, Po,h·o
Ivo Valioso dtL Si! veiL'n, n ilensüo do 100$ mcn·
EXPEDIENTE
snos ;
3u. lliscus.-::ão 1lnproposi(:ão da mosmn cnmn·
rn, no IO, ilo 1805, flUO l'Olcvn. n n. Ft·ancisct\ O!llciü <lo Ministerio u:1 F<tzentln, tlntudo do
dn. Se1•t•u. Cttrnei1'11 Dut1•n. a. lH'esm•ip~iio, em lO do em•rcnto mcz, tramnili!.thulo n. mensn.que incO!'J'OU, pn.t'll pO!'eobr.r a •liJfol'euçn tio g'l~m d.o SL' Pro . . idente tia. Republico., preameio sohlu, r~ que tem llireitl), 1lu l8il n. t.ando a~ inlhrmuçlies_ ROlicitadw:i pelo Scnndo
cm lG do jlllllD ultimo, rcln.t.ivas ÍL rccl:L·
!877.
nmção que !Vz contr•n o..; vcncimoutns do stm
Lovantn·son. scssiio às 3 hot•ns e 45 minutos ~tposentaç<Lo, o 2" o.~crictur•n.t•io n.posontn.tlo d:L
Alfhndcg-tt do Rio do .l!tnoiro, At1olp!JO Arthur
<la tordo.
Junoccncio •lo Srí A'lontciro.- A' 'luom foz n.
requo:::i~~iio, ú.ovolvondo depois ú. scct•ottu•iiL.
Tclogoramma oxpcd ielo dn. Victo1•ia, cnpitnl
<lo Est:t~lo do E•pirito San to, om dattt do !tojo,
11
lD'1 sessão rm 18 PB st~1·z::~rnno DE 1805 ussi m concebido:
·
«Presidente rio Senndo. -Rio.
Tenho 11 honra do comunicttr-vns que instn •
SU:\I~!An10- Aht'l'ltu•a rln Ao~são- Loitura o lon-sc ho,je n CongTf:!SSO Legislativo deste Es·
nppro\'uç:lo t! a õiiHit- l~xl'r·:un::.;·r~-: - Par•oewl'- tndo. Sn.wlnçÜO.ilo-IftmJoiquo CtJHtlnlw, prcsi·
l>iscut'RO do Si', :\[Ot;~ja.-> do Uu.->rn;ío - Üt!nt:~r dunto.-Silvlno do Fmolrt, 111 SCCl'Otn.l'io,~o nu. tn rru•tt•- l)USt'IH]l::d•· eh~ \'ut:u:ii.Hilo PI'U• JJcoctccimw~ .;!·• sccroctnrio -Inteirado.
,]('elo dn s~·nado, u. :10 do IS;l:'i- Cuntinua~~:1o
O Sno 2" SECnETAnro lô o vno n. ímpJ•imit•
tln. 211 discus~:io riJ. pt•o~!_rotil~l'io tla Cn!lllti'fl do~
Depu~/ldo .. n, :13 dt.~ JHD:J-Dificlll'SO elo St•, por<~ ent.rnt• na ordem dos trabalhos o so·
Co•1llw Rodrig-1ws -Adiamonto dn. disciHiSI~O guinto
sOll a~sontimento;
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Ao moio.-din. compn.roccm os 55 SJ'S. Sonn ..
dot•os: JoiioPedro, JoiioB~tl'bnllto, .1. Catundn,

Gustnvo ltichnrd, .Joaquim Sat·monto, l'ran·
cisco .l\Inchaclo, Co.st.1t Azevedo, Antonio Btwna,
Mnnoel Bnrntn, Gomes elo Cnstl'o. Pil'O:i Fot··
rclra, Cruz, Cor.Iho Ro1h•ig-nos:, Nngueim, Ac·
cioty, Joüo Cot•doiro. Alminu AJI'onso •.Josó
Bornurdo, Oliv,oir<~ Gnlv:lo, Al1don ~lilnuez,
Alrnoidl~ Bn.rJ•oto, ,João Noivn, Corn}tt do
A1•nnjo, .Joaquim Pot•mtmbuco, Rogo Mcllo,
Leito o Oitlcicn, Mosshtô <lo Gusmiio, Loandt•o
Maclel, Ho.:;n. .Tunlor, Coolhn o Campos, Sovo·
rino Vioim, Vlrgi!io Dtunnsio, Rny Uar!Josn,
Eugenio Amorim. Domingos Vi coute, ti ii Ouu·
lilrt, Mnnocl do Queiroz, Q. lloCILYU VIL, Lopes
1'l'Dvi1o, E. \VnndonkoW., Gon~alvos Oitavos,
C. Ottoni, Paulo. SouztL, Mornos llnrt•os, Cnm·

N. 1:15 - !805
'
A Commissi\o de Finnn~ns rio Sonn<lo, ox·

nminnndo a potiçilo •la Companhia LJoytl Brn·
zileiro no 03 dtJ JBD:i, pedindo credito para
pngmncuto do CJUantlas quo ,iulg-:t lho sorr.m
devicla:-; poJo Ooverno e quodcclnrn. terem sido
omHtidn~ nu. Mcnsng{}m do Sr. Presidente do.
RepuLiicn, om q u" peulu o.LortUt'll do cro<lltos
oxtrnordinu.t·ios llfil'lt. png11monto do frotas
o rOJmros 1lo vo.po!'cs dn. mesmo. Comprtnhin.
Lloytl Urnzlleil'o, ontondo quo nito ó dn compot<.lllcitl do PollCt' Lflgisln.tlvo nbrit• CI'Cilitos
oxtr·uordinorlos n l'eqnCl'imcnto do pnt•tcs,
qu.J liquillo.m contt1s com o potlor· cum potou te,
quorn.cubo potlit' o nlnrg-amon to dos credito•
solicitndos pn.rrL stüisJll.çilo di1s compromissos
do Estudo; o por o.ssim julgar, ó do parecer
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que nétda. lla a resolver sobre <1 referida petição.
Sala' das commissões. lO de ~.etembro ele
l895.-Costa A,~el'eâo.":"'RaJl~iro B"rcel.'os.J. JoaqlCilll. de Sutr;a.-J, S, Re}o J.icllo.Leopoldo de Bulhões.
O SR. JoÃo BARBALHO (1" secl·ctario)-Com·
munic" que, por n'l"o terem aind~ cessado os
incommoclos do Sr. Senauor Justo Cllermont,
vê-se esse illustre memb:'o do Senc"eb illH>03si!Jilitac!o de -poLler comJ.l:1l'ecJI' ás sess6eS:

As eleições foram, em virtuda de resolução
)rg'i-.:lati ViL, e:ITeGtl1:1das no Estado, dando em
resultado a escolh<t du Se. Gabino Besouro.
SalJindo este ultimo elo governo, o Sr. Barito de T;'aipú rlevia naturalmente, como
vice-governador, assumir o logreI', emquan to
n5.o se elésse a eleição e posse de novo Governador.
Jl,Ias, antes ele resolvida 11 questão, de estar
ou não terminado o ;Jrazo governamental, o
?residente do Trihunal, occupallllo o logar,
m,endon pr"cecler ci.s respectivas eleiçíies, em
conseq uencia do que o Sr. B,n'ão ele Tro.ipú
(]) §r. nc[ü!>ê'hu3 de G1lJI§=~io tem vcin occupar o .~;lJverno.
guo.rdado silencio a respeito dos negocias poOpa, não é preclso o.long:J.r a niscussão com
liticos de seu EstJ.clo, porque, de accordo com provas e 8.rgnmentos PU!',1 chegar-se:i cono sell collegr" o SI'. Rego Mello, deliberou vicção ele que, retirado do poder o Sr. Gaaguarual' o parecer di" Commisslio Mixta so- bi il0 Besouro, o Vice-Govema.clor, Barão de
bre o i\fiSllmpto.
Tí'f1.ipú. devi;,1" assummdo o exercicio, mande,r
Mas o honra.do Smador que em elms ses- pri?CeJ8~:is elei,'()e~, em que, segundo a, lei
sões seguidas occupou-se muito elemo;'arJa-, ~leltoral e dlSpo~119ces organrcas, est:wa zpso
nte dessa questão veio trazer ao orador a iitdo mcompatIbl.lsar.lo.
.
~~e<sidade imperius'lL ele usar da pa.la vra, não " ~o:ai;,yr,~ te!'lel~s.a~ form~llas g~r~nt!do
para oppor narrativa :i narrativa, não para r~s ,;a .',r;lade e.01c?1aI, ~l)i am :sque,~;el?s
contestar thctos e commentarios reliJ.tlvos á o~ p,ecelt)-:.. ma, Imos da lllcomp",tl bL1~ ·ac,e
vi,la p:wtidaria ele Alagoas,mas pa!'a pre.ci,'ur na ~en.ovi}.?a~ ~os ,altos cétrgos, el~ Esta'".o; e~
em seus verdadem~s tennos a q uestao .I Ul'!- 119 ",0:>0 d ~~ dleltn~ lllCOi1te~~a"l el~; um cI~la_
dicél. que' deve pres~dlr ao 8StU"0 e soluçc,o dao, repr:,en~,e:ncio a OPllll"U", c~nculc~d~, 111
das occUi'rencins daquelle Estf1.do.
tentou \eCnL~O c.evldo pem,.L ,t aUlolldade
.
. _,
competenue.
Desoe logo se offerece a apreClaçi10 u," Cilsa
A sentenç," nã') poclb eleixar de ser favouma divergencia f'unclamental nesí;e debate- r:1,vel <1) recorren te, em f~LCe da lei.
a opiniiío do ~r. Leite e Oiticica, favor:wel
Fizeram-se a~ deviuas communicações, tenao stala. qtW,. em Al~goas,. neg:tndo,. po~s, do-se r~cl1sado o Barão de Trai,Pú a obedecer
<10SnperlOr TrIbunal (,e .JustIÇl. a attnbUlçao a decls,w emanada do TrIbunal.
de resolver scbre a constitucionalidade dos
Nessa interim, llit-se a r~eposi(':ío do Goverrespectivos poderes politico,,:, e a oj)j'liilo do n<1dor illegal, que no mesmo dia foi reposto
orador recunhecendo essa competena18..
pelo Governo Fe,1,eral.
Firme no proposito de evitar a menção de
Mas a quefitão de direito. ficou 0fl pé, .firincidentes e nomes que deem logar a apartes ma,la em urna sentença, cUJOs ~ffel~os VigOapaixonados, o orador vae apenas tocar nos raro, emb?ra a força. J!lattTlal nao jne quelr<1
factos ele que não pÓIle pi'escillllir o des8nvol- d2.1' i1, denda .a.p;Jhcaçao. ,
_
.
vimento de seu tilema.
Para acuda' a e:.isa sltuaçao mclmdros:1,
.
..
'"
os aclver:;;arios do govel'Dador, convictos de
, .Faz o lllstorlco O'su~Cll1to d~s go~er I~OS rel:u- sua maioria no eleitorado, pl'(}puzeram um
ollcanos. d.e Ala,;,o~;l· O SI,. !'l UélJO _"~ou~, accordo que rerlundava 0m um appello:is
se.nJo Vlce-Goveln",,,or, acce,toll ~ aa'b O ae urnHS. ES:;8 accorc\o não foi acceito.
M~~bro do St:[Jer~or Tnbunal ~l? .,s~_~d0T'; e,
03repr2sencantes da opposição se limitam~,s tarde. fil111.al,o _em .lma ,ilSpO~I."clO 0'1'0- ram, aCJni, n:J, c~.pital, a d<1l' publicid::de aos
Vlsoria d.<1 ConstltUlçao local, que ~IJrla para tolegl'amul<1s recebl"o,; e, nu Senado, tizeram
os pr.lm81rOS nomeados. uma exc;ep<;::lo no c11s- com qUé) fossem pl'a:<en tes á Comm issão comP03Ü;VO das Illcumpa;lblllc1::Lrles" substituIU, patente a Constituição elo Estacl0 e todos os
no (,ovcrno o S1'. I efiro Pa,llllno da F'"n- nc:'onlil.o.;(lo Tribunal Slllll'!'ior COllCel'ncntes

°

I
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novc.mbro vagou l~O~o-;l.,m'='·nt'~ ;\ ~:Jrrr.FF}, rn8,O Ol~~V:OI' cn~r~~ CIn mais !~r;;o desen-,.-olvigisl.ratura do K·;t.:Hl0.
menta '10 assumpto, remontanllo-sc aos tl'aO Pl'esident8 ciD :';ena!.lo, rls:c.uminrlo o exer- biJ.JllOS (\" C,)nstituinte abgoana, que, tendo

cicio c1este llltimo logar, convocou immetlii\.tr."
mcnte o CongrC'sso afim Ik rasol VCI' 8lil11'e o
caso, que não E'~ta:'7;), cln.':L1Il8nto flxpnsso ml,
CUllslituiç',\o.

stllo orwwis,v1a p:l.trioticél.mente da todo" os
delTI"ntos vivas da politiaél. estadual, jnl;i'Ol1
de grande con veniencia prevenir abusos e
atLrit";.; fLlturos, 110 jngu elo !U0cctllismo [nsti-
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tucionnl, estnbolccm•, om um elos poderes po·j Proccdo.so :'L clmrnnrln. e t•espondom - sim
1itlcos do E~tn.do, 6 centro do gr•twidnde do - os Sr..;, Fl'n.ncisco ~rachado, Costn. AZO\'Cdo,
sy.stcmo..
,loãu Jle1lro, CJ'IIZ, Conlho Rmlri:;uc~ •.1.
Em intuito, nconselhado pcl:l. oxporlcncin. Catuntla., Almino AJfllDl'iO, Olivcil'n. (lalviio,
rlos partido:-;, so tr1~duzin un Const.ituh.~ão rlo Almeida. Hn.rr~·to, .lo;lo Ncivn., Gomes elo Cns ...
Podm• .Judicinrlo, como supl'emo reg-ulndot• dn tl'o, ,João RnrbJLI ho, Reg-o 1Iollo, 1Itsslns do
constltucionnlidndo doi3 actos pu1Jlicoi3 cmn.· nusrn;i.o, Leundro l\fnciel, Coclhn o Cnmpos,
no.dos dns a.utorirlniles ostadune~.
Severino Vieim, Vil'gilio DnmiLsio, Huy Hu.rAlóm dns attribni~líA..; br.hlclns no 1lireito !Jo~a, Domingos Viconte, Oil Goulnrt, .1~.
americano, sn contllriu 110 Tribmml Superior '\Vnndankol](, Gon(:alvcs Chn.vns, C, Ottoni,
o. Jhculdnr.lo do tlecidit•, em ultimo I'rcur!lo, Leopoldo do Bulliüos c Aquilino do Amnral.
sob1·e ,,s leis quo votn.rl!Ls pm• inconstitucio· i2ü) ; e- 1u1o- o~ St•s, .Jonqnim Sn.rmonto,
nn.cs, Íül'CI11, apozar dil:lso, approvadas por• J\.ntonio Baonn, l\lnuoel Dnrntn., Pires Fordons tcr~~os no Congt•esso.
I'IJÍt'Jt, Noguüif'IL Accioly, .Joiio Cordcim, Josô
Bnstn. umtLE-implos lelt.urn. da Constituiçfio Ber·nm•do, ,.\bdon Milnnez. CorrniJL de Araujo,
do gstndu para ac chrgn.r ú. convicçii.o do que ,Joaquim Pet•namlmco, Leito o Oitlcicn, Raso.
o cspirito do Jegislndul' const.ituinto lb! at- .Jumor, Eugenio.Amot•im, Mn.nuolde Quoil•oz,
t1•ibuh' ao PodorJudicin.rio o. nlta runc~io do Q. Bocayuvn., Lopes Trovüo, Po.ula. Souzn.,
ampnra.r e fnzor valer a ohservnncin. dn. lei :\Iorncs Bar1·o~, Cn.mpos Sa.llos •.Joaquim de
t'nndnmontal cm todos o quncsqnel' nct.ns.
Souza, Jo:tquim Murtiullo, Viccnto Machndo,
Em gst~ulo o.lgum do Br·1tZil n. mn.goistrn.tn· At•thut• ALrou, Gust!LVO Richnrd, Rnulino
ra. ó cercado. do trmtns g'll.rtLntias, na suo. Hül'll, Est,oveR .lunior, ,Julio Frotn., Hnmiro
constituiçitoo exercício, inriopondonciao mais Barcel!os o Pinlíoiro Machado. (20)
r~qallas, do que no do 1Alugms. Incompotio Sn. PnESlD"NTE doclnra qno 0 projecto
lnl1sn.do::3, pm· outro Iu• o, os seus. mcm!Jros, foi l'(~jeitado por 20 votus contra. 20.
do um mol\o quo parece dcmnsul.llamente
rigoroso, pódcm reatiznr o. ('Speranc,•n de se Continua. em 3 1 di:;:cussfLO, a. proposição da.
achar um ponto de npoio seguro. nn. lido Um:~ Camam dos Deputados. n. :J3. de l8U5, que
partidos, quando n.s ro.ias cJustitucionncs fo- flxa n. dr.spoxn. do l\Imisterio da Guerra pa.m
o exercício de 1800.
t•cm ultrnplssrulns.
O orador ,iulg<L ter responrlido no seu ii·
lustl'e preopinante, demonstrar.do como se O Sr. (;oclho R.od•·;.,:;uo" def<Lz mistc1• regulnr ns cousas cm Alngons, claro. votiLl' pelas emendas do l:ir. Almcil.la.
onde um rios podt~res em que se exerce 1t au- Bllrl'cto o contra. o. do S1•. Neiva. e nbstol•·so
t •nomia do Estado, so aci1a ludllll'irtdo pelo d1ts d iscussües tcchnicns do )Cinistcrio dn,
f 1cto consummndo. Este, porêm, não t.em a Gum•rn, nü.o sU pol'quo não ó pt•otlssional,
lilrr;n. do revogar· um1t sentunçm., cm virtude como porque ó t.1o pouco nmigo r! o ver pniso.da qunl os nct.uaos dopositarios do Poder nos immiscuirom-sc corn negocias militn.l'es,
Executivo se acham tilrn da lei.
como dever osmiJitnresonvolvldos nnsluctns
<los pn1·tidos politicas, quo <livldom o puiz.
A proposito disto lcmbt•a a iulluencilt do
PRIMEIRA PAitTE DA ORDEM DO DIA
positi vlsmo no govol'nu o, soLt•otudo, no oxUI'!Üto. porque llómontu hoje púdo volta.t• :'~
Desempato da votn~iio em 3' discussão do mlLterilL do :-;cu discurso, inter·r·ompido pela.
pro,iecto do Senado, n. 30, do 1805, substitu· bora mt aos8ão do 30 do proximo passu.Uo,!Lpctivo do do n. 43, de 1804, quo dl,püo sobre z•r da• roitorndus provocoçaes do St•. Vicente
conllictos resultantes do duplicatas ou con· Muolmdo.
testnções de legitlmidado do oxer'ciclo do Go- Atir ogora sri tem podido rcspontlor-lho no
vernadoJ•es o Asscmbióas nos Esta<los.
cxpe11ionto, comn dando cxplicn.çücs, quo, po1•
O Srt. Pn.ESIIlEN'l'Jo1 doelnr;Lquo, se vae pro· isso mesmu, deviam t:iGl' ma1s bNves do uuo
.
•
codm• no <1esomp11te da votnção symboilcn- pedia oqucUo nssumjJ!O.
Alúm disso, t.iniln. antro motivo pnrt.iculnr
mcntc.
para o.diar r-ma resposta. a respeito, como UeO Sn. EsTEVES .Ju~IOn. (JJCfa o1·dum) requer clnrnní.
adeante.
quo n votnciio so,in nominal. Consultado, o
Póde,
poróm, dcsdc,iú msovornr no sou col·
~onndo resolvo ailirmativnmonte.
Irga que a suu.intolernnchL não ó contra. ;t
O Sn.. PnE~IDENTE lliz quo so vno proceder doutrina l'eligiosn. ou mesmo politiCI~ dos po-.
iL clmrnndn prLrn n votnçuo uominal do Pl'D· sitivlstns, mu.s contra-IL imposl!;ii.o quo,U. som·
jacto, r.lcwcmdo responder- ,çim - os l:irs. brn do podrrr publico, clles tcom feito dos
Sonndot•es quo o npprovnrem, o- uao- os •urrs opiniões ,,, nmn popnlu"iio quo lho ó
quo o rojeltnrom.
,, qu""i ummimomouto conll'UI'll'.
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Nilo lhos quer mnl porque sejnm convonci- Stmto Agost.lnho, ouvin1lo a' Santo Amhrosio,

do.s o t,cnnzos, mns porque teim1Lm em impt1r codCL ver. nclm mni~ cxtro.vngn.nto a. doutrina.
Rllll.S l1lóns 'POr utn:L llit:tndm•;L, isto ó, pela o }l•H·igusll tL pmticn.
ti.li'ÇB; ú isto que o revolta; nli:'1.s 1.ct·ill com os
DIL liontt•inr• cm these ,i:\ se occupou n JG

Srs. Mlg-uel\stns a. mosmo. tolcrancia co1n qno
soo tratar a todas JLS opinitjes contra rins {Ls
suns.
Aprecio. tnnto ns convicções ~lnccrns quo
não desgosta dos teimosos, ne1n gostn.do npoio
dos que nilo silo c:Lpo.zcs 1\e rc~lst.ir, c symptLthisn profundamente cem os judl!o::;, istt) e,
com
«... esse 11ovo pcrRegui,Jo e nobre
que no mundo encobre l::!eu mnrtyrio o CI'Ô.»
Sua reJigiiio tom como id<'nl a dos primei·
ras christü.os, antes dnR di~sidencias nctuncs,
cujos soctnrios conshlern.seus co-religionn.t•ios,
poJ''l"e ninguem o lezjuiz entro ellcs; porque nií.o concebo como se erre do pi'oposito,
sobretudo, ~~~~ mn.tcria. do n·ligiú.o; nem que
cstn justiflq ue o. cxcommunl1ão dos r1 uo et'J'<lo,
<iU~ndo o ct•J•o ó partilha geral d~ ilumnnidndo.
com tnes principias nilo piJrlo ltostilisar por
cn.pricho o. rolig1ü.O rttto A. Comto inventou
depois do um insulto apopleti•·o c que os seus
pontillcos entro nós ndoptat•am em esludo
apparente de perfeito juizo.
uo seu postula•' o ceicbt•o do rcform:.r ~
sociedade moderno. sem Dens c sem Roi, o
oradot' n.cceita. a. segundo. pa.rto c repello n.
primcirn, porrtue pn.I•eco·lho tiio 1b.cil a Dens
prescindir de nós, como ditncil r;ue prescindamos deJie nús, vermes do hontom que po·
demos hoje volta.r no nada, do oudc snillmos,
se não tomos um amanhii }ln.rn a. alma, corno
pretendem os Srs. positivist.as.
Julga-os com tonta isonçiio que ja lhos ~t·
tribuio om plana. publicidade a mnnutcnçiio
tln in,li:.:solubilidrtdo do casamento em urmL
época, om que scrín. muito pet·i~osn. n. admissão do di voroio, quando se '[lramulgou o do·
croto de 24 t!e janoiro de 18\JU,
Em outra occas!iio ja conl'essou no Senado
que o pe1•igo mnlor da dout1•ina csttí nos
exemplos do morn!idnde e no sabel' dos seus
chefe~,

obstinados como t.orlos os n._{Jostulos.

Tem. portanto, most.mtlo que c capaz do
fnzeJ•·Ihesju•tiç•a, nlndn qUtmdo lho pareçnm
incoherent.es, como no ca.so do divorcio; pai~.
si lbsse po.neg~·l'istn do a.moJ• tlwçadn.mento
plntonlco do mestra· por uma muiltOJ' que uilo
ern. o. sua o quo, por sou turno, tinha outt•o
mnrldo, havh• do achar-se muito cmbnrnçudo
pnra sustentar a indissolubilidado do Yinculo
con,\u~:tl.

1'tunbom nü.u os combato Ue ouvida vn.gn.;

tem cstudnda o.lp;ttmD. couea !lo seu credo o
!\•aquentado os sermões d!L cnpoiJa da Huma-

nidadoi ma.s, cm vez do converter·sc, como

do novembro do a.nno pn.ssado o sú lcmb!'n.r:'L
ngorn. o que int.cre.r;s!L e expUcn. ns :su:~s tcn·
doncirLs politicn.s c os rmmJt.. u1os l'uncstcs dn.
sua inlluoncla sohro n Republica.
.o potiir.ivistn consciente nega quo o direito
S[.),JD. .umo. Sl!i~ncin, porque, como t11I, contraria
seu l'!ertl.somolo~lco ;- ncgrL n. libm·dn.do do
consctcncJ~, quo ó como o dl!'eit~ primigcnio;
n sober~ntn. nnclonnl p~~· ~er lucomp:Lt.lvct
com n. clt~t:1dum ; a lcgltllllldn.do do. clelc;ii.o
corn.o meto •.lo constituir o poder :vub.líco c n
utrh<.lndtJ dos parlamentos IegislntJvos, porquo
rcstl·mgem o podm• do clictador: nega em
•ummn, todas ns baoos da constituiç[o da
Republicn..
seu ideal de governo O uma mono.rcllia
absolutlL, vitnlicia e electiva pot• uma aristo·
cmci<L de « soi-dhmnts » scwntistas modc·
ln da pelo collcgio dos eardAnesl do ondo veio
Huxloy
chamaJ' a. sua reli"iiio «o catholl·
.
cismo sem o chrJstianismo. »
~}n.s no cotlwlicismo miA'Uelistn. o pa.pa. pódo
maiS do que o rio chrlsttio ; porque nomila
::eu su.cco~sor, o que ~ segundo nü.o pôde.
Dnlu veto tnmborn dtzet• Stuart Mil! <.la
sua politicu. que« a gente se sente npavo;ada
pelo systemn de oppresstio c captivciro re·
commendndo ás nações, como llltimo e extJ•omo resultarlo tlu. ovolur;[o da !Jumnni·
dntlo. »
U~ ,POSitivista. Ó, port!tnto, inimigo irra·
couctlmveJ do uma J~t·ma do governo que
suppüe, como postu ln dos a lei do direito ; a
!!bordado rle couscieocia; a soberania dn na·
c;úo, como constituinte 1lo govm·no ;n. olelc;iio
como meio ele constituil-o, o o congt•esso
como rlolegndo do primeiro dos podares con·
stituidos.
gntt•otanto, o orado!' vae mostrar que,
desde ~ .c~mec;o da. Republica. no Bt•ar.il, ~ü.o
os posJt!VIsto.s os homens quo mn.is tcom m·
fluido nos seus destinos o d~hi ess~ ordem,
quo id_olntra ns diclndums e esse pr·og1•esso
que so ao tem mostrurlo na quns\ falloncia do
Thesouro, nn.s cxcesaivns despczn.s da nümi·
nist1•a•;iio c principnhnont.e das militares · na
misorin pnrticulaJ• o na ferocidade das Ju~tas
oil•is entt•o os hnbitnntcs do umn terra habi·
tunlmento pucilicn, mns hoje asscJvnjnda,
cor~o prOYnm exemplos que o or,,dor citn,
mmto recentes.
Em scguidn. mostrnrú. tnmbcm quo os positil'istns silo os nutores dn guerra rio Rio
GJ•amlo i lln. reaistoncilL ú. !lmnisthL i dn. novn.
guerra quo so lho afiguro. imminonto e d!Liti
conclu!J·u com os Srs. Plnhoiro Mnchndo e
Quintlno llocnyuv. que niio õ a.inlln tampo de
nnmist!OJ• os posltlv!stus.

.

144

ANNAES DO SENADO

Entrando nest~ parte do S3U djs~urso, letn-!
a hi"tori8, da banddra- a formub da
correspàndencia officlai, o decreto da separaçiIo cl3, Igreja e do E'it::tdo, o caS;lJnento ci vil,
as festas nacionaes, a secularisação dos cemiterios e as inscripções das moedas e do Dú~r:o
O,tfic:a.l.
Tudo foi obra do positivismo, como alardeou um Sr. Alex~l11dre Gomes contra o Sr.
Ruy Barbosa, em artigoS' publicados no .Tal'nal de Noticias da Bahia e transcriptos ê"qui,
no Jornal do C0i!!JJWrÓO de Mnrço tle 1803,
nos quaes se alludia tambem á influencia
que teve a seita m, Constituiç;:Lo.
Não crê que tenl1etm os Srs. miguelistas
feito quanto dizem; mas tê,em feito muito,
e particularmente a Constituição do Rio
GrC1nde, que copiou muitas das d;spo~i.ç5es
do projecto positivista.
Cita em seguielJ. um artigo elo Sr. Teixeira
Mendes, no JOl'l1al de 18 de Agosto de 1892,
contra os catbolicos, outro de :25 do mesmo
lllez sobre as festas nacionaes, pelo Sr. Aliguel Lemos; a declaração do mesmo senhor
que o orador leu 8,0 SenCiuo em 16 de Novembro ; o telegramma do mesmo ao Sr.
Julio de Castilhos s0bre a pacific,'.ção, já lido
em 30 de Agosto, e, finalmente, Outl'O telegrammi1 contra a pacificação, tambem dirig-ido ao Governador elo Rio Grande pelo capitão Gomes ele CasÜ'o, em 14 de JUHlO pI'oxi mo passado! o que tudo prova o lilço l~e
união que ha entre a guerra e o pOoitivismo.
A proposlto délquelle cü.pitiio, lembra o seu
discurso proferido D~ ES001~ Superior ele
Guerra, em 8 de NovemlJI'o do anno pl'oximo
passado, o seu lInnifesto elo Club Militar,
publicado no Pai~ de 22 de Junho, e a sua
declaração recente. feita, no livro lia ponto
darluella cS:501a, sobre a materia do seu ensino,
Sobre aquelle manifesto e esta dec;bração
O orador 'lae apreciar a influencie, notoria
que essa doutrina, incompativel com a uemocracia, está exercendo aqui nélS escolas superiores,onde os discipulos teem sido pnniuos
por praticarem os a,ctos de insubordinução
cunsequ8atcs llo ensi:1o uos seus mostres,
onde um destes foi pl'eso, 11:1, pouco, pUI' insubordinação, de onde se despeJem alguns
discipulos lamenta,ndo o tempo perdido,
como GS engenheiros da Polytecllllica pelo
Jornal de 31) rle ontubrll rlo allno proximo passado, ou irr0mpem IllQuifest:1(;ões gucneiras,
como <ts occOl'ridas, !la pnuco, n:1 Escola ele
Medieina, a pretexto ue festejar á paz.
Os orthoc1oxos e osseus fieis militares,corno
se vê do !Y[emi{esto do Clv.b, so consideram sã a
parte do elemento civil que os acompanha,
quando devia consitlemkL poior inimigo do
que a suppo~ta p,wte IJu'Ü'e, IIHO conre~,~a sua
br~1.

djyergellcla. Dahi uma lucta futura cn tre o
elemento civil e o milital'.
No proprio exercito os soldados e os generaes ail1'1n, si"io cllristi1os, emquanto os 1'<1,p:lzes da escola S80, em ~'eral, positi vistas,
de onde a perspectiva da lucta religioséL
atear-se nos p1'oprios quarteis, si a supposta
parte pôdre do elemento civil niio tIver a
cautela de pnwenil-a.
Emquanto isto :38 não Ül,Z, vae protestando contra este estado de COllsas e
ueclara que o Governo 6 o primeir'o respoi1savel peb anarcl1ia lDémtal det mocidade. transviada por pl'OfeSSOi'es, que n Netção pltga p2,ra ensinaI-a a di1Tllndir a ordem,
hornwni"anuo-a com a liber;lade,e qlle vivem
:1 pregar-lhes uma doutrina, ql;e a111'onta os
principios illnelamentaes da Constituição.
Assim. o posiT.ivisrno pl'eparlt, ao mesmo
tempo, uma guerra civil e religiosa, não só
entre os paizanos e os miliü,res. como entre
o elemento christão o o miguelista em que
estes se di Yidem; o primeiro mais numeroso, o segundo mais activo e, sobretudo,
mais audaz.
Pensa que, á sombra da Constituiçfto, podem viver christ1ios e miguel:stas e que estes
podem pretender tambem a uirecç~'o politici1,
sob uma conclição, a de se fazerem a maioriet
ilo paiz.
Criem jornaes, multipliquem as capeU:1s,
con venç,am por sua doutl'ina, edifiquem por
~eus exemplos que o ol'ador resignar·se-l1a á
posição da minol'Ía, quando ficar reduzido fi
elll ; mas até lá, não.
Si pretendem impol'-se apenas pela força
do exercito. reduzido a instrumento de uma
religião, que não é a delle, e pela audacia
dos sens r1irectores, it socitLlaeb civil que é
christã, como os soldados, não esqueçam os
migue!istas quo o direito lla força compete
em definitiva á maioria, e que a maioria n[o
é dos offidaes, é ,los solehdos.
A logica é urna arte natural, quo g-el'mina
e fl'uctifica sem os Com te, e apez:1r elelles e,
pois, não se admirem ele, no dia segnin te ao
que houverem reduzido a elemento servil o
l:Ívil, ver os soldados applical'om-lhes o mesmo
direito, pela mesma razão; isto é, porquu a
maioria é a força e a t~)rça é o ll:reito.
(\ ol'"dor tem sete filhos varões, consiuera
brilhante e rendosa a carreira militar, metS
não se tem lembrado della para nenhum
delles. porque receia t8r um positivísta em
cas;, i (;1.11t.o mais quwclo nm uOS ca~'actoris
ticos do ol'tllodoxo é o odio aos b:.cllD.rois,
isto é, aos juristas, no,tul'almento porque p10testam contra a sua sociologia «ad usnm».
Entl'etan to quando mais predominaram os
juristas no tempo do imperio, nunca excluiram rb clirecção uos negocios os homens
lle üut!'lI lJl'uJi~~ilo e ele lllerecimentl), CUlllO
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provam os oxomplos que citn, o si, monopo- n Sn. PRI~:·HDiliSTm diz ~uo, niio havendo
lisnro.m uma. ca.rroira~ 11 mogis~J·tLtura., ex1L· JHIJUoro ll'g:n.l ptLra. contlnun.r n sessii.o, vo.i
ctn.mcnto n. que ern. nmis pn.I'CILI!lonto po:;n. o tovnntal-a o destgna lliU'a orúom do dia dn
mttis cholo. do incomplltibtlbluclc.i, ILJ10Z1Ll' rio :;css;i.o :;cguinto:
· nilo sorom impolibts pol:L Coustituiçiio r1o
i" pnt to (ntó tis 2 horas tia tardo):
ontfio.
Hoje ns incompntibilirlnrles são constitucio- Continun1,~iio dtL :Ja discussíio' da. proposição
nrt.G!S, como 11 prohibiç1io da:-~ nccumnlm;.üet~, o dn. Cntnurn. dos Deputru\os, n. 33, de 1895,
que tlxa n tlospor"' do Mlnisterlo du Guerra
não so rcspoitn. nem nmns nem outrus.
Ln.vt•ado este vrotesto~ om nome dos sons port• o oxorcicio do 1880.
collogn.s, absorva fJUe o !tio Gl'nndo crn.Jmtn- 2" parte (tlns 2l,IZ ntu às ·1):
'1' rnlmonte n terra mnis propri11 p:u·n o po•iti·
Continuaç-ão da 2·• discussão da proposiç;1o
vi:;rno intolemnto; porquo n. intolornncin om da mo::~ma CnmrLl'n., n. 72, do 1804, que a.un opídomia roino.nto nn política duquoll•: torisa o Guvet•no. a nbr•ir o credito extrutot•ra, o, como dtt.n horLt, pede quo lho s<!Jn or·tlinn.l'io do 2.006:135$672 para occorrcr· a.os
consorvndu. n. pn.ltivm p<~J'il. nmnuhii.
pagam(mtos nii.o sô dns dos110Zfl8 realizadas o
A dJSCUSSÚO fico. :trliuda. 1JC}O. liOI'Il U CUIII IL a roaliz:u· por conta do vot•ha- Torras Pupalavra o St•. Coelho RDllrigucs piLrn. ter· blic"s o Colonisnçiio- o que foram feitas de
nccordo com os contructos celebt•ndos, como
mimtt' o sou discurso.
tumbom as quo dizem respeito Íl Jiscnlisação
rlos bm•gos agricolns, mcdiçií.o e discriminnçüo
do tori'Il:S ;
SEGUNDA PARTE DA OIWEM DO DIA
211 11iscussão dus proposições da mesmo. Ca·
marn:
Entra om 211. discussiio n. proposiçiio rla
Camnm dos Srs. Doputntlos, n. 72, tia 180·1, N. 47, de 18D5, qno autorlsn o Governo
quo autorisn o Governo n. u.lwir o crcrlito a u.brlr os creditas extr·uordinarlos : do
cxtrnordíuo.rio do 2.UOO: l:l5.$6i2 prtrn oe- :J81 :000.$ pat•a dar exocu~ão ao § 10 do art. 2'
correr nos pngnmontos, nü.o só das dcspozlLs da lei n. 242, do 18 11e dezembro do 1804, e
roulil!ado,s o a renllsat• por couta da voriJa- olo 1.883:5i5$D8ú para pagamento de fretes o
Torras Publica• o Coionisnçlio -o quo foram reparos ole vapores armados em cruzadores
foitns de nccordo com os contractos coieiJruúos, pelo Governo, por• motivo d11 revolta de a de
como tnmbom as guo dizem !'espeito Í1 fiscu- setembro de 1893;
lisa.çü.o dos lmr·gos agrícolas, mcúiçoü.o o des- N. 50, do 1895, q uo autorisa o Governo
cr•iminação do torras.
a abrir ao Mlnlsterlo da Fnzonda o ct'Oillto
supplementar de 1.700:000.$ a verba- HoO !!lr. P•·e .. ldente diz qne niio lm· posi'iões o rostituiç·õos- do orçamento vivendo no recinto numot•o sufflcionto do Sr·s. gente, para restitui(;ü.o dos direitos do ex·
Senadores pn.t•a. pro:Jeguirn. sessão, vu.i mn.Julnr pcdionto cobt•ndos polns nlfl•ndegas sobro as
mercadorias amorican:1s bonellclatlns polo roprocedor I• cbamnda.
Procedo-se 11 ehamnúa o1os Srs. Senndoros specth·o convenio; dar oxocuçilo no art. D' il
que compnreceram li. sossiio 155) e deixam do llnen 3 da mesma lo i de orçamento, o nttandor
responder os SI's. Joiio Podt•o, Joü.o Bar .. ús ree!iLmnções dos Estao1os ató o fim do cor·
ballto, Costa. Azevedo, Mnnool Bar•ata, Gomes r•ento exorclcio.
do Castro, Pires Forreit•o., Nogueira Accioly, gu di~cussiio do. proposição dn. mesmo. Ca.·
Joiio Cordeiro, Aimino Alfonso, Josó Ber·- nmrn., n. ·li, do 1805, quo n11torisao Governo
nardo, Oliveira Galvii9, Abdo!l. ~Iilnnez,
appllcnr ·"" sobras da vorbn-Jlmpt•oltn·
.Joaquim l'or•nnmbuco, Letto o Ot!Jctcn, Mos· núns-dn
Eslt•ada do Ferro ContmJ da Parn·
si;ts do Gusmiio, Loondro Macio!, Rosa Junlor, hyba. consignndn. no orçamento vigente. n.o
Coelho o Campos, $ovarino Violrn, Virglliu va~nmonto do pos~ma.l do. mesma vin-1bi•roa.;
Do.mn.sio, Ruy Dn.rbosa, Eugenio Alllol'lm, lliscussão unica da emenda do Sonndo A
Domingos. Vicont.o, Gil Goulurt, Q. Bocayuva, pr•oposio;:lo dn Camara dos Doputndos n. 03,
Edul\rdo Wuudeul<all<, Gonçnlvos C~l\Vos, do 18U·l,quo pot•mittuà companhia Grcat S01•·
Paula Sonzu, Cumpos Sal1tls, Aquilino do thera lú:ilu,ay constt•uir umn. ponto solJl'e o
Amurai, Joagulm Murtinho, Viconto llla· rio Quarnhim, no Estado do Rio Grande do
cluulo, Arthm• Abrou, Estovo..'l .lttnlor o Rn. Sul, cmonrln n. que nquolln Cumnm níio dou.
miro B:wo:ollos. (35)
o sou nsaontlmcnto;
Os Srs •.lo\1.0 Bnrbullto, Leito o Oiticicn, No- 3· t.lisoussii.o do projocto do Senado. u. ~13,
guoiro. Accioly, .l~atevcs Junior o Jufio Cor- do ll:IU5, sulJstltutivo do Uo n. 15, t]UO manda
doiro put•ticipat•um à Mosu que ;o rotiJ'RVllnt ontr•at• novnmonto om vigor com r~lteraçõ&~,
o docroto n. 2.827, do 15 do março de 1879 •
por incommodados.
'
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3" discussão d~ pi•oposlçiio tla mesma Cnmnra, n. 25, de 1804, que deOno e garanto
os direitos :Lutoraos;
2" dita d~ pi•oposlçiio d~ mcsmn CILlntLl'n,
n. 36, do 1805 quo concedo a D. Maria Lins
Velloso d& S!lv~lrtL, lllhn legitima do cnpttilo
do artllhai'in, já ftdlecitlo, Pedro Ivo Valioso
da Silveira, pensiio do 100$ monsoes;
3" dita d~ proposição da mooma C11mara,
n, 16, do ISO;;, que relevtL o D. l'rancbctL da
Serra Carneiro outm a PI'escripçiio, cm que
Incorreu, pnra percebei' " dilferença do meio
soldo, a que toro dil•eito, d_e 1871 a 1877.

Levanta-se a sessiio ós 3 horas da tarde.

!leio e Generoso Ponce, o sem olla, os Srs.
Pires Ferreiro, Antonio Baena, Monoel Barntn, Carrila de Araujo, Leandro Mnciel, ltuy
Ba.l'bosn., Eugenio Amorim, Q. Boca.yuvo.,
Laper, E. Wandenkoll,, PaultL Souza, Cnm·
pos Snlles, Aquilino do Amaral e Gonçalves
Glmves.

o"

Sn. 2"

SI~OitETAitiO (.<iOl'l'indo de 1·~ di~

conta do seguinte

EXPEDIENTE
omcios :
Cinco do i" secretario da 'CtLmara dos Depu·
tndos, romettondo as 8eguintcs

rnoroslgü&s
105" SESSÃO

E~!

Pl'~sidtmcia

lU

DI~ S~'TEMDilO DE

1805

N. 57-1805

do S'·· J1!anoel Victorino

O Congresso Nacional decreta :
SU~O!ARIO- Ahcrtlll'a 1ta liCfl'111o- LcHut•:t dn
Art. 1.' Fica approvatlo o regulamento que
neta - J~xreomNTP.- Votn~iio do roquot'lmonl·o baixou com o decreto do Poder Executivo
constante do pa.t•ocl.!r n. _i31i - Diacm•flo do Sr. n. 2043, do 15 de julho do corrente anno, no
!\loKIIiRR do GuKmiio- Pl'OI'Og'tlçiio da horu do
expt:>dlonte - ContinuaeiLo tio di'Ôcur~o do Sr. pax•tc que elevou vencimentos o ct·eou novos
:\!ossins tlu Gusutii.o -1 1L PAit'n: n.l Ou.ne~ no cmpi•egos Dtl Estrada. do Forro 110 Porto Alegre
DIA.- Contiluw.çüo dn 3 11 clit~cllR'IÜO dn j)l'opolli· a Uruguaynna.
eiio da C:~.maro. fios DoputadoR n. 33 do lSUGParagrapho unico. O Pot!ci' Executivo ti
DiAcurso do Sr. Coelho ltodrlgnos- Atlinmcnt,o autorisa•'o a reformar sou as mesmas bases
dr~ diRCU6AiiO- 2: PAI~'J'l~ 11.\. Ülllll~.l{ DO DI.\.- do decreto n. 2043, t!e 15 de julho do corrente
Cnntinun.çíio dn. 2·' discuiiRào d1~ tlroposiçiiu tia anno, os regulamentos das demo.is vins fet•ren~
Cnmo.ra dos Dopntn.do" n. i2, de it!U·t- Discurso
do Sr. YiccnLo :\In.cllllílu- l~mcmd,'l. do Sr. de propriedade du Uniiio.
A~t. 2.' Revogam-se as disposições em con·
OonlCHi do Casti'O -Adiamento dfL discnsllt~o
trarxo.
-Ordem do din. 20.
Camara rlos Deputados, 18 de setcmllro de
Ao meio-rlia comparecem os seguinles 40 1805.-..ll·t/uo· Cc,.:tm• .Rio.'i, }11 vicc·presidcnte.
Srs. Senadores .Joiio Pedro, J. Cat.unda, Gus- -Tiwmaz JJ,:fjinn, 111 secl'ctnl'io.- ,tu,qusto
tavo Ricbartl, Joaquim Sr~rmento. Francisco Tarm·e.'i de Ly1·a, 3u secretario, servindo de
~!achado, Costa Azevedo, Gomes de Castro, segumlo.-A' Commissii.o do Finu.ncns.
Cx•uz, Coelho Rodrigues. Nogueira Accioly,
Joiio Cordeiro, Almino AJ!'onso, Jooé Bernardo,
N. 58-1895
Olivoira GrLlViio, Abdon Milanez, Almeida
Barreto, Joiio Neiva, Jdaquim Per•nnmbuco,
Rego Mello, Leito o Oiticlca, Messias de O Congresso Nacional resolve :
Gusmiio, Rosa .Junioi', Coelho e Cnrnpos, Vir· AI•I, 1." Fict\ o Poder Executivo autol'isndo
gUio DrLmaslo, Domingos Vicente, Gil Goulart, a conceder ao engenheiro clvil.Josti Dias DoiManoel de Queil•oz, Lopos Tx•oviio, c. Ottoni, gado
de Cai•valbu Junlor, lente do externato
Mornos Barros, Leopol•lo tio Bulbõcs, ,Joaquim do l\ymnato
Nacional o px•oJi,sox• tio Colleglo
do Souzn, Jonquim Murtinho, Vicente Ma- Militai•, um annodo
licenç11, com o respectivo
chado, Al'thur Allreu, Ranlino Hox•u, .Julio ordonat!o,
Jltll'a
tratai·
do sua sande ont!o lhe
Frota, Ramii'O BaJ•collos, Pinheiro Mnchado o CODYiOl'.
Esteves Junlox•.
Al't. 2." Revogam-se :IS disposições em conAbre-sc a sessiio.
trario.
·
E' Ilda, posta om tliscussiio o sem debato Cttmara dos Doputndos, 18 do setembro de
approvnda n neta do sessão antOI'iOI'.
I805.-A1'lltm• Cc.o;al' Rios, Iu vlcc·presidento.
Deixam do compnrecor com cnusn )lnrtici· -1'/wma~ Dcl{i1w, I" sccretn.rio.- AHI}Hstn
patla. os Sr:~. Jo1\o Uarbnlho, J11sto Chcrmont, Tm:m•cs do Lyra, 311 secroto.rlo, SCI'Vindo do
~everlno Vloirtl, Aristides Lollo, .Joaquim Fe· sogundo.-A' Commlssiioda Finanças.
1
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SESSÃO JlM

N. 50-1805

Í D llE Sil'l'Jl~!llRO

DE

1895

2fl-lustituto Sllnitnrio Feda·
rnl •.....•.........•.....
21-Faculdudc tlo Direito do
S. Paulo ..•....•..........

I :200$000

Art. 1. 11 E' o Poder Executivo n.utori:-;lv.!o a 22-Fuculdmlc de Oit·eito do
\tecifu .••.. , .•....••. ,.,,.
conceder n Julio 'frnja.no de MOUf'U., diroctoi·
d11. 411 st~cçiio do 1-Jn~co Nncionnl e dn LalJOrn- 27- Pedagogi nm., ... , ...... ,
torlo Anatomo-patilologico du. Assisroncia dos :!8-Gymtml"io Nacimml .....•
AlimHl.•los, um unno do liccn~n., sr.rn \'Cnci- ~~-lusLituto dos SUrdOS·MU·

3:0058000
0: 150.SOOO

O Congrosro Nacional resolve:

mentos.

dos .•••.••.•••.•••. , ••••.••
indni1ln. n. impm•-

:~0-0bt•n.s,

2:80•J$000

~4:52U$000

1:500$000

Art. 2.n n.cvognm·so o.s disposições em conpot•tancm de :i:OBO$ pnra l'C·
trario.
JHli'liS c completo. ltc.Jupt:u,•ii.o
do )JI'Ofii'ÍO U!tcionnl da ru:L
Cnmn.rn t1os Deputadoil, 18 de sett!mhr•o do
do Passeio, r.m quo ''ao fuu1805.-....tí·tlun· Ct!S({I' Nim·. 'I" Vb!C·pl'csiJente.
cciou:Lr o Pcdagugium •••.
100:92·1~110
-1'/wHw: lkl{l'w~o I" sr:cl'Olm•io.-..turwslo
50:000$0110
'l'at•are.~ rlt: Ltn·rr. 3' secretario, scr\·indo do 41-Evcntmu:s .....•••.•.• , .•
2·•,--A' Commi:iSli.o do l~'iuatu;u.t~.
Al't. 2. 0 J~cvogam-::c ;t:) dispr)siçücs em eon·
trar·io.
N. Q0-1805
Ci'rnu r·u dos Deputndos, om 18 de setembro
do 1805.-.li·l/nn• CrJsrrt Rios, l" vicc-prcsidento.-Thrww; Delfhw, l" sccrctnrio.-.-t,tO Congl'c~so Nacionu.ll'esolvc:
f/H•~!o 1ftutrc. ; rhJ Lyr11, :J' secretllrio, scrvin·
AJ•t. 1. 11 E' autorisrrdo o Potler• Executivo do 1\c 2".-A' Commi~:-;üo do J:jnançns.
:t concodor 110 escript.Ut'lll'io cl:L I!:stt•n.da Uo
Do mesmo St•. 111 soe:rotcu•io o tio igunl
J.,crro do Pa.ulo A1lbuso, Luiz J<'crnamles do •l"t~. communicamlo que Iili a(laptndo por
Arnu,io Besouro Filho, um armo de licença, n~uella camarn o projecto do Senado que au•
com ordenado, para tr•utnr do SIIIL saudo onde torisu. o Podctl' E:x:cr:uti vtJ a aposentar com tolhe convier•.
dos o:-; voncímcnto~. no CfLr•go que nctualA1•t. 2. 0 Revogam·l:;Cns dispoiiiçiJ'es cm con· mcnte exerce e quo fica oxtincto, o coronel
Pedro Paulino •la Fonseca, o o qual Iili romet•
traria.
Camnrn dos Doputntlos, i8 <la setembro do ti1lo íl..sancç11o pl'1':::3lllencin.l.-{nteirado.
no mesmo SI'. Jnsecretario o de i~nl data,
1895.-.-lttltlll' C(:sat Rlm:~ l'' vica·llt'e\[dtmtn.
-1'/uul/a; lJtd(ino,l" 8Cf~l'l~tnrio.-.Au!fllsto 1'a- communicando que lbi ao volvida úquella cavrwa.v tlaLym~ 3" sN:I'Otf1rio, servinllo de 2"- ma.ra. llcvidamonto sancciouado um tios a.u..
to:.:-ro.pho:; da. Resoluçii.o do Con::,'l'esso Nacio·
A' Commissito de fi'jnnn~1lS.
nnt. di•J'"ndo sobre companhias estrangeiras
do so::nt'" quo funccionum no torritorio da
Republica.
N. til-lSO:i
O Sn.. 3, SECH$V.t!IO (scJ•t:ndo de 211) lê e 8
scu1 douate uppr'ol'n.do o requerimento con·
st;mtc do seguinto
O Congresso Nncionnl raso i vc:
.Art. 1. o E' o governo nutot•isado :t ahrir,
l'AI<ECEI\ N, 13G i>E 1895
no corrente extwcJcio. no Minisr;erio dn. .Jus·
tiçn o N'-'gocio;; Intet•iores, o credito supple·
. _
.
.
mentn.r de 5\i0:2:Ul$GIO, destinndo ás ~eguin·
J\ çomn11ssu.o. do Fmanr.~ns cxnm1nnodp _u.
t.es verbas do are. 2" di\. lei n. 200 de~ t <.~c 'f!Otlc;"a~ do cnrre.u•o 1lo ·'" clnsso da. Ropn~t1çu.o
dezembro de 180,1 0 ru;;im ((istribtti<lo:
I Geral ,,o; Corr:mos, Plulor~eno Jocolyn i.lhcl·
'
t•o, nchn. pm•lt!!tn.monto JUsto o quo podo i
UOO.~!JDO mus, como nilo ó l'l~guJnr n abm•turlL do oro·
5-Sacrctllria tlo Senado .••.•
dito n I'cquerimentu do particulares~ entendo
7-Seet•otnrla thL Carnnra. tio.;
•
·
·oo
que se devo ron:ottur no Governo a petiçii.o,
Doputn.tlos .••..••• · • , , ••• , •
~;606~.-·0oo com os documentos quo o. instruem. ILtlm dr,
0-Sccl'otnr•\:t tio EsLndo •••.•
inti.lrmn.r, podm\1lo cntíio o ~enn.do ''oto.r o
11-.Tust<çn do IJistr•iclo l•'at(,,.
rn.l •••.•.•.•.•••.••••.••.• i iS: l40$000 cra•lito cm vista ''"' !nlbrmoçüc•.
Sntn das sassüco, cm lO do satcmliro de
IR- Policia do Disr.ricto Fodo·
ü2::JD0$0fJO 1805.-CtM!U ,t:c~r'cdo,- Ram&'ro /lm·cr:l/o.ç,t•nl •.•••.•.•.. · •...••• • •••
Lr!ite 1: (){l;'cien.-J ••"i, R(.'!JfJ Jlfcllo.-J. Jo(l•
!O-Serviço Sanitnrlo Mnri·

I

timo ...••.••.........•..•••

30:780.~()00 1 r;uim.

de Stm:a.
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O mesmo Sr. Secretario lô e vai a imprimi!•, So~undo o regimcmto om vigor no estado,
para entrar na ordem dos trabalho•, o se- a sua cnmarn. alta, alóm das luncções orJiguinte
ua.t•ia.s, tem as do tribunal, conjunctnmonto
com os membros dn. suprema magistriLtura
esta1loat, para conhecer llc crimes do respon~
PARECER N. 137 DE 1895
sabilidndes; e, outrosim, fnncciona, isolnda.·
mente, mt verillcnção de poderes.
A' Commissfio do Finanças foi presonto n. O orador figura a hypotheso do niio ser
proposição da Cnmarn dos Oeputnrlos qno Jevndo em conta, nos tru.bn.lhos do npum~~1o,
nutorlsou o Governo 11 abr·il• 110 Ministcrio da pelo Senado, um vicio que venhn Inquinar
Guerra um Cl'edito oxtrnordinario d!Lqunntia do inconstitucionalidade ns oleii.~Ues do govol'·
do 3. 000:000$, para occorrer Íls rlespezas d? nntlor e vlce-governadot• do Estado,
restauração rins lbrtalozas ; este credito soro Pergunta si, por h;so, o tribuun.l superior
applicado no actual e no proximo exorcicio, se acha inhibido de toma1· conhecimento do
caso. em presença do um recurso feito na
1895 o 1896.
O Governo, na Mensagem o no. cxposiçilo fórma da lo!.
que ocompanllam a p1•oposiçiLo. demonstra a A resposta n.flll'mativa imp!Wtltl'in. a mo.nu·
necessidude das despezu.s ll Jilzol' nas !ort.a- tenr:iio do uma. dlctn.dura.; pois nii.o ó legilezas da barra do !tio do .Janeiro e outros. timo l'Opl'osentlLnlo d1L soberu.nia populn.l' o
damnitlcadas pela rovolta, ind!c!L os serviços cidadiio que subiu n.o governo, em virtude de
que entendeu deverem ser feitos p1LriL dofon- eloiçüos npocryphns. ou nullas, de f11cto ou
. der convonientemonte csto. cldnde, fol·tifi· do •lil'Oito .
cando sufllclentemento as fort•lozas. pru·a o Depois rle consirlorações dlvm~as. lô o ac·
que foram abertos creditas pelo Poder Exoeu· cordoo do Tribunn! do ,Justiça. o qunl se ro·
tivo, mas quo se annulln.rnm com o inicio do porta a cnsosjulgndos, proloridos pelo mesmo
tribunal, em q uo lt,iurisprudoncia consagrou
corrente exerci cio.
Niio precisando ser discutida a necoSAirlnde no regimon federn.tlvo tt u.ttl·ibui(,•iio peculiar
da despeza, tra.tn.ndo-so tlo acurlir ao :Lsscn- do Podet• .rudicitLrio, de uognr eJl'citos a um
tamento de torres gyrntorias e obras de defoSIL acto inconstitudmml, seja ello quu.l ti:lr, orna·
mandados fo.zer pelo govorno transacto o nlldo dosto ou daquclle poder.
ameaçados fie perderem-se por !ult!L do ro· Não se tmta do um rccmoso coo trn. n eloi ..
cursos com quo soja habliltndo o govomn, c;iio do Governador e do Vice-Govornud.or;
·entende a Commbsão de Finanças que a pro· mu,s do julgnr·so o. constitucionalidade ou inposição deve entrar nn ordem dos t1•abn!hos constituclonnLdado dcssns eleições.
e ser aeceita pelo Senado.
O Slt. PRESIDENTE previne no orador que
Solo das commissõcs, ta fio sotombro do cst/1 terminada a hora do oxpodicn te.
1895.-Costa A..:ouedo.-J• .Joaquim da Sou::a.
0 Sn. MESSIAS DE Gus~!ÃO (pola or<lom) 1'0•
-Ramiro Barcellos.-Laito c Uiticica.-Lan- quer prorogaçiio por moia. horn., p11ra tcrmi·
poldo do Bul/raos.-J. 8. Royo Mollo.
nnr o seu discurso.
E' approvnrlo o 1•equerimonto.
O Sr. 1\leMMhtllll de Gu14ntilo
O Sn.. MESSIAS DE GUSMÃO (conti,lwmrlo) volta a occupnr-se das questões do Alagoas, Respondo o orador as objocr;ües que cm disem complemento das considerações a respeito cursos ou n.pnrtes se toem l'elto a e:::se proceemittldas na vespera.
dimento do Poder Judlclal•io do Estado de
Confronta nl~uns artigos da constltuiçiio Alngons ; o termina mostrando n. situação
Jocnl. O art. 59 dá !LO Jlrimoiro mmo do preea1•ia e ditllcil desse Estudo, victima de
poder legislativo a attriburçiio de apmm a uma rlictarlurn.
eleição do governador e vico-govm•nador,
proelnmal-os eleitos e empossai-os. Esta dls·
posição so integra na compotoncin. identlca PIUME!!tA PARTE DA OitUEM DO DIA
conllada o.o governo municipal, qu•ndo o
Continúa em 3" discussão a proposif)lio da
Sonndo niio so achar l"ounldo.
O n1•t. 78 § li llt•ma a doutrina da inter- Comar11 dos Deputado,, n. 33, de 1805, que
venção do supm•ior ll'lbunal em questries llxn 11 dospoza do Minlsterio do Guerra p11ra
.
oriundos do violaçiio de yrecoitos constitu· o oxorciclo do 1896.
olonaos, medinnte provocaç11o de parto inter·
ossudo., seguidos os tramites go.rantidm·os O l.iõr. Pt•oMidcntc-Tom a palavra
dos direitos politicas ou civis em conllicto.
o S1·. Coelho Rod1•igues.
Ilsto. ultima dlsposlr;iio ó dotnlhadiLmonte
exposta cm lois o regulamentos que p1•ecodom •'O St·. Coelho U.oclrigue.. (pol«
á theso constitucionfli.
ordom)- Sr. Presidente, peco a V. Ex. quo
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commlto o s~nndo si mo concedo '}lrorogo.çiio
d11 horn. 1üé concluir ns minluu; ob~orviHJtios,
porque, devendo tet•minar cstn. pn.t•to da
ordem do dia ns 2 1/2, o sendo j1\ 2 e 15 minutos, só tenho um quurto do 11om.

O omdor nílo tom procuração do proJeto..
t•hulo pn.ra n~rndecm• tn.nto 11mor ; porém,
como ó clu•lst1iO o o christianlsmo ó por cxcellencia a religião do pobre, toma a llber·
dado •le dizer ao benefiomdo quo aoaut.elc·se
de um beneficio que, na melhor llypothese,
· O SI'. P•·c .. idcntc- Vou consultar seria o que o ciio de guarda e cavado propunha
o Senado.
ao lobo selvagom e magro.
Consult~tlo, o Senado concede a prorogaçiio.
.Accresco que o povo, tratndo com amor, ó
como a criança, Jhz o que querem delle e que,
O !!i•·· P•·c .. hlcnt"- Tom a palavra uma vez convertido no oomtismo e {J. Cio·
o Sr .. Coelho Rodrigues.
tildo, havia de votar sempre ao sabor dos
seus pontltlces. Si. poróm, os positivistas s[o
O St•.Coelho RodJ"iA"UeM-Antos sinceros no amor do proximo, doixom n.o l_)Obre

i

-

do pt'oseguir nas sun.B obscrvnçties intorrom- o unico meio rle afirmar sua. influencm no
pidiLB hontem pela hora, careoe·do'Jhzer duM governo, o a dependencla do rico para com
quo lho escaparam nn occasi[o. ·
elle, que ó sempre a maioria.
A primeira era para os positivistns milita· A observnçiio ó. imprensa é sobre sua inres o n. segunda po.rn. o o.ctunl governo.
ditrerençn, pn.rn. não dizer criminosa tolorn.n0 que osqueccm-lhe dizer nos positivistas ó llin., em relação no comtismo, que em todl.\ o.
que reconsiderem o qualific ttlvo-s.ro, dado no parto onde nffirma sua influencia, tradul·a
elemento civil,que os ~companlm. o o contra· em leis draconianas contra a Imprensa e em
rio, qi!C omittem por ellipse, miLs ilove estar praticas ainda pelares, como tem succedldo
reservado aos que os combatem.
cm quasi todo o Brazil, depois da Republica,
Oorador ponsn. que, salvo honros/L'! oxce- o pa.rtlcularmento em Pernambuco, em Alo.pçues, ba muito menos sincoritlado nos que pa· gôas, em Sergipe e ultimamente em Santo.
rcco~.deftmder n « dictn,lurn. » scientitlcn, Cn.tharina..
mnnt1dn pela l'orça publica, pois qunsi todos
Alerto. o a postos a imprensa ; ella foi no
pensam como elle, mas, emquanto ello 0 diz antigo re~imen a clava da liberdade, e ó pra·
com fl·anqueza, os outros occulto.m com pru· ciso supprimil·a para a dictodura estabeledencio. seu pensamento o Tito lovnn(lo ROus cer-se.
neg_ocios na dir(•c~;fio do~ ventos; 0 quo ó Oorador o.gorn. vni continuar n. tarefo. inmUJto mnis commodo, pm·óm, multo menos util que tomou, do mostrn.r o. induoncin. perdigno.
niciosn. e conJesswla 1lo comtis mo sobre o novo
0:; positivistas, pois, ~uc se aco.uteiom, regímen e, sobretudo, nas escolas militares,
menos contt•ft os adversar1os permanentes, do na parte adherente da força armada e nos
que contrn. os amigos provisorios,
negocias dn. guerra.
O que esqueceu-lho do 1lizer ao governo ó 1\'lo.strou na. vcspcrn. com uma. longa. serio
Q.u~ 1lovo acn.utollo.r·so contra um partido I'C· de factos notorios, e até por oonfissilo dos
llg10so que com 377 membros nesta cirlado, se cheles, como e•ta influencia se tem feito sen.
tom impostu ao governo do p~tiz de um modo tir impondo, it sombra do pode•·· ao paiz uma
tüo deprimente para esto, como hnm•o<o par~ roligiito Inimiga da sua, o f~tlseando a Con.
e!les.
stituiç•io em todos os seus pontos capltnes.
E' preciso descobrir a vaccina contro este Notou que it essa Influencia se deve o adio
mic•·obio e, emqunnto níio so o!escobro outra, theologico da nossa politica, sobretu•lo, cm
lcmhra uma tmducçiio do tosto.mento do mos· reloçüo 110 sul; I1B pretonçiles do Club Militar
tre com uma meia dnr.ia do cartas, da.< mais ti aqui e do Rio Grande, o partido da guerra
cllloi•osns, po.rn. rmrom distribuitliLS antro ns contra a amnlsth\ e contra n. paz.
possous mn.iores do exercito o do. armada;
Finalmente, ia mostrar que o terreno mais
porque ninguem podo lel-ns sem duvidar da proprlo para a sementeira do positivismo,
mtcgrillado do le~islndor da natureza, quando com as suas dictaduros, era o Rio Grande ;
fnzla para n humanillndo a religlílo, que é o porque o!las nascem da. intoleraucia e só
objectivo d1L snn.tloliticn.
medram com esta; e a intolerancia era, desde
Tombem escap,.mm·lhe duas outt'IIS ob· multo, o traço caracteristico d11 politica
servaçües, que tinha resolvido fltzet• uma ao d~tquella torra, governada pelo Inventor •la
proletariado e outra 11 impt•ensa.
maxima <O poder é o poder>.
Diz comtlsmo que a sua politica tendo a
Alll o conservador, mesmo em situações
n~Liltot• n. dictttdUrlt, porquo do outro modo donominn.do.s conservadoras, não tinha ga...
n.1w podm•in. incoi'pot•nt• o pt•olotnrin.ilo nn so-IJ'O.ntins, :;i incorl'iiL no dosngr1ulo do dono do.
c1odatlo e que ó, portanto, p1u•a hom dollo quo terra ; fosso embora o molho r dos funccionB·
priva:o do direito.do voto o dos cuidados dos rios publico~, o menosquo lho succedla era
nogo01os do govorno.
um~t remoçao,

l

Esl.o fui snbstitui<lo poJo « Ordom o Pl'O·
gresso » mns ordem mr\ntilli~ poln. for(:.a o
JlrOgl'('Sso imposto do cim" para baixo, como
urna cnmlso!JL do /orça, talhnda para ns
mossas inconscientes, pela dictadurn sclonti·
tlcn. dcssn. socicdudo do l'.logio mutuo, composta do; chnmudoa sciontlstns.
No din. om quo o povo comprehender essa
novn. reJiglfi.o, o acrcclit!U' fJIIO u. nossr~ ropllbliea. ú inscpnJ•n.vcl d{'lln, mnntlm·:i. ILD diaLo
o novo r·egimcn 11 prefoJ•il•ú. n ollo atU o des·
conhccl!lo o n. n.nnr·cbin, IJUC ouh•n. cousa. nü.o
tem ollo sido.
A ordem politicn. ropousu. soht·~ a. !ui sooin.li
Grnode posstt ropresl.lntnr :t mniol'in 1 Ucsdc cu.fo i•lcn.l ó o dll•eito,quo o posit.i\'i~mo nagrL
que n min01•Ja. ln. U a. mniorin do l'e:~to cio o protondosub;;tltuit• J>CIIL !ui lllltm•ai, isto ó,
llrnzll, pensam quo a Constituiçiio cltoirll a pcl:t que Com to invont.ou o disso ~OJ' n n~ttu·
noslttvismo, <!rencn. contrnrln ÍL suu. rclighio mi; pois, soguntlo nquello 1t n:ttm•ezn nii.o
tradlccionn.l o gorai, o:; polloi'cs fcdoraes não púdo dil.ol' o coul.raJ•iu do quo diSdo o mestre.
podem deixar do apohu• sua reclamnção, á Dahl e5sos ~YfnJ)tomas nn:trchico.:;, cu.lo o:;.
vista do ~ 2" do urt. li tia Constitni~i.o pocimon se pótlo vo1• f/WJI"WI/11 no programma
Jlcdot•al. Colloque-so qua!quet• nJL JlO,içilo recen1e do Club Militar.
dollos, o vortl quo a opposir;11u <lo Rio Gr••ndo ó A OI•doru ecuuomlca, durante o novo regimnis do quo oxplicavol, ó .iu>ta o nccessaria. mon, tom progredido :ulruiro.vol rnrmto pam
NcstnH condiçües, on ~o JuL tio continunr truz ; nunct~ o povo licntiu a. vida t.ão ditncll,
o guerra pelo nvesso, ou so Jw. do clJognr n. nC'm o governo se viu om t.n.mnnhos omLn.·
um nccor<lo, e este ó o ;ilvilro preferido pulo rn(;os ; nunen o cambio rlcscon tn.nto, mmcrL
orndor.
os otnprr.gu.~Oi; publicas reclnrnn.t'iiocom tn.ntu.
Para. isso convilln os l'ClPI'esont;a.ntcs do Rio in-:;taucia nugmento do vencimentos l!, todaGt•an<le a pralic<Lrom 11 tolc•J·<•.ncin., quo clle via, nüo JJD, pn.iz ando o furH:cionnlismo, om
proprio praticou }XIra. r•cor;:r1tnisn· sem al!alo geJ•:tl, Sflj11JllOJiloi· rctr·ibuido.
o seu Estado.
Pot• consoqucucia, sob ost.o ultimo ll.<pccto,
Si nós, exclnmn. o or.1dor, motit.mrmo-nos p!Jdo·so doflnit• o novo l'Oil'imon '' o Jlnraiso
incaplt'Zes do nsscmtat• cnlmanwnto nns hases fios funJCionnrios publicas o o inferno dD.l
de um accordo, com quu <lit•cito extmnhnre· cnn tri!Ju i11 t~s.
mos quo os ~uúd1os cJo R1n Gt•unrlo _quoirnm
Pot• tod:t a purto silo patcnlo$ os vcsligios
resolvei• SUIIR Uuvic!ns a. holns o Juç.1s ou u de <lcsot•·lcm o do nnal·cl!ill o n porspectiVIL
lança e fuzil !
do uma tyrnnnin, tiio ruim como elta nndejnt·
AqueiJa. CouRt.itnit:iio ó 11mn. JlCIII n do cs· ::.oht·o· eHt.u torra.
cn.ndalo, quo ur~o romm'cJ' do c:tminllo du. Nito ci, pois, tempo do fazer n poqu;nn po·
puz: o Sr. Julio do Cnstii!Jos, <JllO jú provou Jit.icn. goographlcn. ou fiOctar·i:t; ú tempo d11 se
o pre,timo do instt•umento, nüu podorit go· unirem todos os brazilcil•os par·a manterem
ver·nnr com outro ; nom ó lJOmetn que sú osto collosso. que CO/lle\•a a cspllncelar-so n
poss~< vivet• nnq uella posição.
to·lo o momento, o que só po1• um tnHngre
Ello pódo pt•cstn.t• actualmcnlo mel!tot•os pó•lo consorvat• nlnd~ essa ~ppttroncia do
BOI'vJco.s n. t-eu puiz em outra posi~·üo e não uuiU:vlo.
lhe fultarlt uma na nltura. 1,0 toou mereci· Refero oquoouviuom 1881 e 1885em Per·
monto: porque, pois, ha fio continuar onde 11nmbuco e S. PttUIO a respeito das socca< do
podo obstar n paz !
Ceará, e receia. que o mesmo so tlign. hoje a.
Para evltnr isso podo o auxilio dos co!logns respeito do llio Gmnde, porque o orador ó
do Rio Gt'llnde: pnrquo disso deponde " con· unionisln, nt.l <lo Uruguay, si olle quizcr
solldaciio da Jlepubllca, quo ainda uiio est!l voltat• !I CllSa pntorna.
~onsolidada.
E' por Isso quo deseja fortalooor o P01lor
A soclodndo repousa sobre a ordem moral, Federal dn Republica o pura isso quer a dlsA ordem politlcn o a ordem economicn e todas criminaçiio dos ]lnt•tidos sobro principias as-·
ellns ost.io abnln<las prol'undarnouto entro nós, sontndoa o bnso detlnid~.
A ordem moral, para. n massa tln povo,
Esta foi formuln!ln, com tanta frnnquezn
~·opousa pt•Jncipnlmonto sobro 11. sUit roligiiin, como penetrnçiio, pelo Apnstoln<lo no pl'Oio~o
que ó n sua philosophJit o esta em n chriotil, do sou prqjocto <lu constituição o ó n tl!stinn modorndol'lt •lo lilrte, !L consoladora do cçiio antro os dicbttorlaes o os demoOl•ntns, da
l'raco, para quem ot•a pt•iltclpalmonto lot•mu- qu~l não se cogitou uns .ultimas oloi<;ões.
lado o lcmmo. iu l1oo ll't'rJno vh1c~s.
O l'M•tido ~·ederal dovo cscollter entro os

Tal om o t.ostomunho gcrnl dm som; cor•rollglonarlos o dos proprlos llbol'!les, quo ae
rccustwam ú. oLerlioncia pnssivtt, como por
oxomplo o St•. Avila, milagt•osnmont.o escopo
pot• uma sonatot•la, o o Sr Felisberto con•'om·
nado pat•n semp!'O por illustr•.,lo c independente, Mas o St•. Gnspat• tinha pot• si a
maiorf11 da popnfllçilo, que hoje "stit, quundo
muito, l'csiguada.
Lembra o que disso a J'O~poito uo seu discurso •lc Odo .i•mho, o Insisto sobro os moti·
vos de sua. convicçiio, que ninda. w1o !ura.m
abalados, o historia a u·aição do Bugé.
Dn.~o. poróm, que o ttctun.I g:ovuwo 1lo Rio
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1lou.i credos, porque nfio púdo cont11r com o
11poio do ambos; ullà8, tlcnrà como o amante
d• fubul•, sem c•boltc e sem amantes.
O mesmo devam fitzer os membros diL pro·
xlma convonçüo, onde talvez m•i• do um
chofo <tese•• to dus tllciras da democracia repu·
b!lc11n11 p11ra n. moniLrchiiL comtlsta.
Depois t.le vm'hls consldet·n.r;ões, conclue pe~
•lin•lo a paz, como garantl11 il11 unidntle t!IL
poLrlo o 11 publicuçiio do projecto d11 Constituição do Apo·tolndo pr,sit.ivisto do Brazil,
com seus lPmmns e cpi~op•a.pha, pn.rn. que se
veja IL rel•çiio quo IL ligiL U. Constituição do
Rio Gr•nde do Sul, advertindo-so quo os
gryphas for•m feitos pelo orador.
A.po,.tolndo PoMltlvhotn do
Drnzll

ORDEM E PROGRESSO
VIVEU. ÁS cr.ARAS
B~~Zes

VIVER I'AilA OUTREll

do umn Const!tulçllo pol!t!ca

DITATOIUAL l~JmERATIVA l'ARA A ItEPUDLICA.
IIR.ZILEillA I'OR MIGUEL LEl!OS lO lt. TEtXEinA MENDI·~'l
c JloorgnnlMr 1'!1m D1m~> O!llll lloi,
.. ,\IIm !lo in!lmulr n trnnzl~ão dosUn:uln n.
torrnln:~.r n rovolur;iio cnrnllf;ntln nu 11111 rln.
ltlndo tn1lilln, b:uHn concilillr lrrt~vognvnl
mtmtn n 1tl~ndurn com n lihflrdntlo, Kttgounrlo
o \'Oto R[Rtmnntico du HnhboR, o.~pont:~.noa
monto ronlltndn por l~rorlorlco,•
A. formRQii.o dns J.:rnndoN nnc\onn.lltlndm~
consUtnlu umn nnomnlln po!lhcr\ rttzu\tnnto
tln. clucnrhmcln dn cntoUchuno, u fi}IU Rt\ oll'u•
l'or:tJ nltn !JI\Cncin social nrn,rolnqan r\ Frnnr:rh NnN rlumnh~ cntns tnl concttntrnçii.n niio
fui Hl não mna cul-\'.'1. o pnrigosn. imltnr;ito
•luMsn po1Ltlc1111CI.lrclnrml.
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Augusto Com te, pela ncç[o oral e oscript11, e
paio exemplo.
Da;a mol'tll

Todos os seus mombros o nderontes nceitilo
sem rcst••içiio nlgum!l, o conjunto dos deveres
pozi t.i vos o neg11tlvos preserltGs peln sua
l'el\jiiio. - Tornüo todos o compromisso solene do comhiZir-so de ncordo com su•s opiniões, o de consrtgi'ILr tod1L n sua. ati vidado o
todo o sou devotamento ti. i;lcorpoJ·açao do
Jn'olattwio na sociedade modcJ'Yia, rczumo
11tuul tle tot!IL" nçüo pozitivistn.
no um motlo mais csplicito comprometeu-se:
1', 11 nilo ocupar c11rgos politicas, duronto
n fiLze emplrica du trnnziçüo, segundo foi definida po1• Augusto Comte ;
211 , a nlLo czercer fuu~~ües acn.demicns, quer
no ensino de nos'as fncultln.tles e escolas superioras, Instituto Nncion11l, e estabeleci·
mantos conjcneres, que1• como membros de
:L~:iociações sicntitlcn.s ou litcrnrin.s i
3' n niló coln.borar no jornnlismo, din1•io •lU
nao.' nem auferi!' luct·os pecunint•ios rle seus
escritos i
4" " n.ssinn.t· com seu nome (·) totlns as
suas' pnb!icllções;cujiL intcirnresponsn.bilidade
moral o legal do verão assumir.

A ezistencia material do ApostollltlO Pozitili V!'e concul'SO pccunin.rio de
,\vn\1/~rn Ctl~ITRo
seus memtoros e aderentes, e na de todos
~Lqueltcs que 1sem adot11rem lnteil•arnente nos·
Preço 500 rs,
sn.s crenças, )Ulgii.o comtudo dever aussilial'
HIO DE JANEIRO
nossos csf,ll~ços rejonet•n.dol'es-Niio ú. cota
determinada, p01londo cad!L cun\ concorret•
Na sóda do Apostolndo Positivista do Brnz!l DILmetlidu de suas pósscs.
vistu.lts~enbt' no

7'1'm.wssa do Ouuiclo1· n. 7
ADVERTENC!.I. (1/

102• 11nnos tln Revolução Frnncez
APOSTOLA.DO POSITIVISTA DO BRAZIL

Ptldemos nfirmar que, graças a umn ntiva
e lncessonte propaguntla que dura U. mais de

Diroctor, Miguel de Lemos- Vice-Pre- (')II rnu~ d'nlllll'tl Kupprimer toutd untrnvo nux com..
sidente, R, Teixoiro. JW~endes
nmnlcntlona tlcrlto~ cm r1fqul~1mt ln. pol\cu do ln pra&Ka,

uulmu Mllch~o, A l'oUllgnt1on de tout slgnor 1 COIUJ•lotúu
SÉDE CENTRAL: IUO D~1 JANEIHO- 7, TltA VESSA pnr l'uxnctu lntllontlon tltl tlomlo\lo tio chll.r!UU llutour,
nvoo ln tinto nt lo lluu du Hn n:ilsllnnoo,•
DO OU\'lDOU.
A. Co~tTE.- Syst. dv f.JoUt. Posit,, T. lV,

p. 382.

O Apostolntlo Positivista tom po1' fim pro·
pn.gar n rcliglüo d1t umltnidlulo, 1'undad1L por

.

(I) ~oT.~- O no11110 11ysto:!Jil ortogrnJltlO nxn•SI.llliiJlORto
m um opuKc•dn, do tlbMII.mlcitn grntultn, aotl o Ululo :
•Ortogrlllln. Jlozltivn•, A tlt~l\cJUncln, tJorum, dos oJo ..

DO SENADO

nove annos, as nossaH idoins {Lcorr.n fln org-nnlzaçü.o ropubllen.na a,la.p\n.vol '' lhr.o prozonto siio bom conhecidas do publico bl·nzl·
loh•o,
Podemos mesmo ncresscntn.r quo o nosso
movimento operou no seio do partido republicana importante modiflcaçiio tilzondo cc1m
quo grande numero de >OUS membros so divorciassem das Jormulns democraticns o ndoptnssem fr•anromento n polltlcn ditatorial.
Slm!lhanto tmnsformnçiio ó sobr•otudo notn·
vel entro os nossos corrolijionllrios do I~io
Grando do Sul o Po!'nnmbuco, ns duns oxprovinclas om quo o espirita ropnblienno so
conservou sempro vivas. Do modo quo niio e
tomerarlo ntlrrnnr quo em um l'uturo uom
proesimo sur,jirtl. pos-:>a.nt<.' e irreztstivel o
partido republicano ditatorial, fr•uto desses
tccundos jormons lançados pela uossa propagnnda,
Queiriio ou não queirüo, confessem·no ou
Jll'ocnrem negai-o, a vor•rlado é que o po~iti
vismo O o,je, depois cln. p1•ocln.mn.çfLO da repu·
bllca, uma força social o politica com que so
torá. rlo contar nos inovltn.voJs conllitos ~~ (lue
à do do.r lugar a couam•rcncin dn~ diveisru;
escolas politicas disputanrlo-so a ilireçil.o de
governo e da opinião. E' inutil dizer que estamos convencidos, ni\o ~ó do que simillrnnte
infiuencla a rle crcsser· todos o" dias, como o
estamos vondo, mas de que ela está rlestlnnun
a prc,·alccer• dctlnitivamcnto,
Niio á rezistoncias eficazes contra as rloutl•inas oportunos: nem 11 força matorin!, nem
o sofisma., ao sorvi1;o do:l Cl'Cdos or.uustJs, po~
llel'ã.o deter, e muito meno11 anulttl', o assondonte ftttnl do uma nova esph•itualidnrle reclamada polocoujunto rias necessid:trles umnnns. < DJtatot•inos e domom·atas, tne:; SOI'IiO,
pois cm breve as duas frnçücs mais Impor·
tantos do partido republicano brnzileiro. •
l~ssa rliferenclnçilo, porr\m, porrnanocc nin·
da vaga e indecizn, por fultn de um progr:t·
ma definido quo Sll'Va de r\lo comum entre
os que vão ass1m se dosprendcnr!o CILdn vês
mo.is, sob o intJueso do pozitivismo, doS~ cve·
lbos e gastos dogmas democmticos». A Jirlta
de similtmnte programa lambem tom ob•tiLdO
ao advento, entre esses rupu~lic~nos adianta·
dos, de vcrdudeiros xofes sabonuo o qno que·
rem e o modo porque qucr•om.
TraQllr. pois, um programa pam esse novo
partido aflgm•a-se-nos uma necossirlnde urgente. Som duvida a nossa propaganda tem
espalhado rio sobra os principias, o moamo !LS

pl'incipnos apllooções, na nova politica mot!•l'na. Ess11 dilfuziio ii muito m:tlor do quo
'" penart o tem penotmdo por todn parto, mo·
dlflcundo os nossos proprJos ndvcrsat•loe.
Mas prtr.1 U:ctorminm• a. organização do. urn
par·tldo politico ó nocess~<l'io um lr'nbalho do
aplicaçiio mnis rninlciozo, em que os princlpros 1brneçr1o umn a uma, pm•om combinadas
cm um corpo unico, tt11.l.u.s IL:l solu~õe:; particulares ezijidn.s pela pr:ttlca politlc&.
gm rcaliznr um trabnlho destojoncro pon·
~nmos logo dopois de proclamada a ropu·
blica em no>sa patria, pu!Jiicando antcciparlomente, atlm do orientar som perda do
tempo os e<plrlto" bem dispostos, umas indicnçõos UJjonte; (2), contando cm breves palrLvra.s o rezumo das bn.zes em que 1lovoria
n.ssrmtar a novn. orga.nizuQilO politir.a. Nosso
n.vul~o aludíamos ao programa dezonvolvido
que tencionavamos 1JUblicar.
Do thr.o, puzomos milos iL obr·a, mltB logo ti·
vemos que morlifl~ar !1 forma rio uosso traba·
Illo. Fm·uaas[L Pl'JOJou·a 1dein a.prezentn.rmos
esse programa em formn. de espoziçüo cor·
rente; reconhecemos, porem~ quo proterivel
soria rlar-lhe desde já uma lbr·ma de consti·
tlliç[o, distribuindo 1\ materir. por titulas.
nstigos e parngru.1Us. Aviu. ni::~to incontesta~
veis vantagem; de preci·tã.o e consizü.o, tendo
alem disso similhante metodon superioridade
de obrigm•-nos n.n.mndurocel' o aperfeiçoar o
cnr•oter jll'lltico do nosso tmbalho. Foi rlossa
elnbol'nçii.o que rczultaz•ão us lJa;es do uma
Constituiçlto .DJtatprial Fedc1·o.tí-1Ja que. ojo ofo·
t•ecemos ao Cl'ttet'!O dos nossas conctdruiiios.
Estes. veriie ai co'!lo 11 que n. rli!adurn. se pode
corrrbr~nr com a llbor·dade o o 1mperio da loi;
como o que um govorno farto, esta.vcl, a. co·
uer•to dos Vnivons cloitorallS o pa!•iamontares
oferece tod11s as ga.rantins inilis[Jonsav11is 1i
mnnutençiio rln or•ucm c ao nsscguramcnto do
progresso. Voriio mais: a ditadura concil!ndn com 11 mn.is ~>mpln autonomia local,
condição imposta polns eircumstancias do
cazo brn.ziloiro. Ficm•ito cntii.o convencidos
do nenlmm fundamento rln pr·evençilo que
czisto contra 11 p11lavra ditadura, fazendo-a
sinonirniL de u.rbitrio e til'uuiu..
UrDI• constitUi\•iio politica niio pode ser
umu. crio.çfio ut•bitmria, ou umo. simples copia.
r1o quo jl11oi adotado por outras nações. Cada
pais tem sua l'oiçiio propri11, seus antecedentes
Jstoricos ospociaetl, r1ue tornüo iuoficüs cualquor dcssos dois

montoll tipngrnJico.~ uucuSS/11'lll1'1 u/,rig:t·UJIII n mio l'lJIIi·
(.:?).Ao
cnr um todo o tloll r]j.;'lll' o rufol'lt/f, iliHiumtl 1 :>nUrutudu
dica~!ijtJ:l
nn. pn.rto quo rllllrU~JlUitu nos nconto~, o Á ullcluMii{) tio C

.como .slbilD.nto.

recurs~.

Uma constituição poiiticn ó aponns a roguJarncntn~iio rio um estado preo~istonto, e o

grat •

fJovo rJ tW Govcl'M da Rcpt1Mica. IuHrjentvs, por Mlgnol Lomos. Distt•ib.
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~ovorno

quo ella instituir dovo rsta1• om Dezojnt•inmos ~ue os loitoJ•es dosto opusculo
rolooilo dlrot.a com os;o ostndo social. Nilo ó nuncn. pordcssom do vista ostn. vcrdndo.
posslvol lutar contra "I'oalfdnuo clns coizus:
3 do Omoro cio 102
todn•. n snbidm•hL umn.na, curtlqum· que ::u~jn o
Rio, (:li< IOJilnen•o
.
do ltl00)
dom mio, cont~iste cm doscubt•h• essn. rcnlidndo
o subordlnnr-so a ola nflm do a sistomntizar.
Foi, partindo cht l'ealluude do UOA>a situuç11o
Polo Arosror. Ano Posri'IVISTA no BILAZTL
politicn, verificndn poiiLS luzes fornecidns pelo
MtouEr, Limos, dirotor.
nosso egrojio Mostro, que elnborurl)os ns bases
oonstitucionaes que oje apresontamos ao
{R, du !innln l!;nbol, 6,)
publico.
~.um :::..lt••r•'•i n.2:J du novomiJr() do 1851,
Esto deve estar persuadido, it vistn. elos pro·
R. TJOIXImiA MENDES, vice-dirotor.
vas praticas lbrnccidns nestes trlis mozes
(H., rlo~nntnltiabol, tO,)
incompletos do ditadura ropublicnnn, cuanto
oste ~ist.omn., mesmo com ns imperJbições qua
:-l. nm CnxinH, ~lnrnnhão, n :>do jnno\ro do IS~:i.
elo owcln. oprozonto no Govo1•no Provizorio ú
P, S, Con~ot·vnnws mn no:~sns Brt;cs nlguns
suporior, a torlos os respeitos. sobre o rPjim~n
nrti~os,
convonicntemcnto moditlcarlos, da.
guo fuz dopondor ~e um pnrlnmonto n rezoConstitui~ilo <lo ostinto imporia Urnziloiro.
luçiio dns modldo.s o rotbrmas nccessn.rilts.
Mas de nada vnlom os princípios e as clnu·
trinas si nii.o ouvossam onwns capazes de
nplicar uns ·O outros. A motnftzicn revolucio- Bnzos do umn. Constituição Politica Ditatonaria costuma proclamar que os pt•incipio!l

sií.o tudo o os ornem; nndn.. Pode ser que isto
s(\ja verdade cm nlgoum mundo cle espíritos
p~ros, mas uqui .na to~·r•a sit!!illlnnto propmd·
çao ó um dos mUitos llJalates do. oscoln. demo-

cratlc~~o.

.,.. i

Os principias só servem pnrn ser ltplicndos,
e estL operação í'zíje omons cn.pnzes sem os
cuaes tnes principias am•liio como si nüo czistissom. Niio basta, portanto, ter um programa politico modela~o pelos resultndos
mnis cot·tos colhidos pelo oritet•io sicntiftco
nes~o domínio; ó necessnrio tnmbem que o
partido republicano tenha um possonl c xofes
capazes de tornarem realidnde essas Holuçüo~.
Emcuanto rstn condiçüo cnpitnl niio for satislei ta, mio só seri\ iuJproficu:t, sob o ponto do
vista pratico, n. ozistencitL !lesse progt'nl!ln.,
por melhor que ele s~ia. como n. nação fieariL
exposta. a cn.n• nns mãos do~ mosmos omons
Quo lcv{~rii.o n rnonnrquia h sua ruinn. o que
dosdo o dia IG do novcmbJ•o so aparcl11ilo
pura renssumlr, pelo nli1S~Jmcnto dos vordadoiros ropublicnnos, ns posiouos do que roriio
do,zalojodos pelo desprezo publico. Cumpro
quo os J'Opu!Jlicanos r('pilllo sislolna.ticnmente
n. colu.bornção politicn. do toes res~uciturlos,
mcsrnn 1lnqueJes que sr. convcrtôriio no mc:imo
din. du. rovofnçz1o o cnjos nutcccdentos, rela·
çõos. abitos, etc., nüo nos podom inspirat•
conllançn. N1lo basto po1'1\ ser olomonto director do Republico o tm• folto guOI'l'll dcznbl'idn
no ministorio Ouro Preto h ospol'll do mlnis·
torlo snmivn.
Sojfio, porem, Cltnos fol'em ns <lificnldudos
que dob:nmos npont11dns, o que ó corto ú que
som pt·ineipios nfi.o so governa, mn.:õ~ snm
omuns cnpa~es que os npliquom, os llrincipios
Rito uutl'ILS tanttts vi1~ons csturois, como Bncon
dizio dos <logmas toolojicos.
·
Son:ulo v. V

rinl Fedorn.tivn pnra a. Republica. Brn.ziloirCL

Enl rwmc drt 'IMfWtlirhulc, da patritL c da

(amitia

TlTULO I

Da Rc]mbte'ctt Ura;i/eira c seu tcrritorio

Art. 1." A Ropuúiico dos Estados Unidos
do Brn:f.il ó congtituida !leia livl'O fotlorn~~ü.o
dos povos cil'cunscritos dentro dos limites
do estio to imJIOI'io do Brnzil. Compõo-so do
dwts sortes de c:-~tados confederudos, cujns
nutonomins siw igunlmcnto reconhecidM e
rospoitndos segundo ns fót·mns convenientes
a cnda cnso. n s11-bm• :
}.1'1 o~ estados oci•lentncs bl'nziloiros sistomntionmouto conl'odorados o que provóm d~t
fusão do elemento •uropou com elemento
nli·icnno o o nmoricano nborijene.
2. 11 Os estndos nmericnnos brazileiros ompirionmente confouorarlos, constituídos pelas
ardas fotixi:-;tns, esparsns pelo torritorio do
tou~ a Ropubticn. A federação deles limitu.-so á. mn.nutençüo du.s relações amisto~as
1tojo l'econlwcidas como um dever entre naQUos
distintas o simpnticn.s, por um indo; o, por
outro lndo, cm gnruutlr·lhcs

IL

pl'oteçiio !.lo

governo federal contra qunlqum· violencia.,
quer em suns pessoas, quer om seus torri ...
torios. Estes nii.o podoriio ,liunais sor a travos..
BlLdos som o sou prl1\•io comwntimontn pncí~
flcnmonto obthlo.
At•t.. 2. 11 O torritm•io d:L Republica tlcnrí~
uiviciido 010 tantOS OolndOS quantas Ol'lliD aS
antigas provinoins, cada um dos qunos so
~o
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poJor1i. decompol' por suo. vez segundo ns
l'egr•ns seguintes :
I.' Pnr11 a formlll)•io do um novo estado
S~I'IÍ preciso quo 11 cldndo cabccn do municípiO, quo pretender el•igil•·so om cstnllo ou
c:tboça <lo município mais Importante' dos
que prctnndcm liwmnr o novo cst11do, ostcojn.
om ~ondi~·~cs .m1~toriae~ do i'rovcr a todos Os
sm•VJ•~os mrhsponsavo!s n. umn czi:itC1ucil.1
o.utonoma.
2. u A lniclntiva. nesta assunto compe~lrti.
~i aulori~ndo municipnl correspondente, c n
Jnstltulçuo do novo cstndo será decidida
submetendo-se n proposta iL nprovnçiio dos
os~dos confederados. O voto do cndo. ostndo
sernroprezentndo pelo cspmtsiio da maio1·io
dos rospotivos eleitores.
N~· cu.so

do o.sscntimcnto mwnime. scwi\ n

proposta considorndn aprovada. No cnzo da
propost11 obter nponfl.< u ns>ontimonto dn
maioria doa estados, sorli n questão decidida
pelo voto do ditador centml.
Art. 3.• Rcspoitnwlo n plonn autonomia
<lo cn<lll cs~tdo brnzl!eiro, o sistematb11ndo 11
unidndo historic11. do~ mesmos, a tCdcrnnúo
cons\stirit.
•
I. u Em propoNiODilJ• IL todos os estadoS
cnt1•n si ns rnesm1~s relu.r,lies do !t'l1tol•nidade
indust~inl o como!'cinl corno si se tmta•so de
um umeo estudo:
2. 11 ~m o.ssoguro.r• a cnda estatlo aussilio
matoru1l <lo todos os outros quando ocorrorem. calamidades publicas, como pllSto, pe-

nm·m., seca, otc.

lll, Em gnrantlr

U[lOCa do SUII omnncipnçiio, segUndo as loiS
nllcionnes dos ro;petJvos projonitores.
11. Os estrnnjeiros, quer J•ezidiio ou niio no
Brnzil, que Jn·estnrem serviços relevantes li
Umanidado ou espccialmonto ir. Hepublica
Brnzilclra, ficando entendido que niío perderão POI' isso os fóros 1\o SUl> nncionalidado.
Iii. O.; cstt•nnjeiros que tiverem rezidido
contintu11110nto no Jlmzil. pelo monos t11ntos
nnos curLntos contn.J'CII1 de domicilio om seu
pais nn.tn.l, o quo nssim o :wlicitn.J•om, tlCiuldo
entendido que núo sorüo inibidos do conservar os t~ros do suns nnciom>li•'ndes proprlns.
Em rnlnçiio nos quo tiverem vin<io menores
pnrn o !lmzil, sorit nccessario que os anos de
rezidencia do IJUoso trttta os tenbn !'oito atin·
jir n maioridade na Patrin Brnzileirn.
O prazo de r•ezicloncin 1tcima mencionado
poderá ser diminuído purn os que ~:><tiverem
ligados ú. PittJ•in Brnzilcim por Inças domosticos, sobretudo sondo nmlhm•es.
Art. i. 11 A inves~ldura clvico. seria. tlnda.
cm cadn. CILZO s~gundo ns fúJ•mas seguintes:
I. 0; ci<lndiios tle que 1\•a\t\. o § I do at•tigo
preccdcnto virii.o no.i ~lttnn'os tieclnro.r po·
ran to o podm· 111 uuicipal, ou po1•ante o consul
brn>.iiciro no pais cm quo l'ezid\rom, que so
<nlll)lf)lmotcm a cumprit• o; davel'es inoren·
tos na titulo do cidadão bJ•o>.ilairo.
11. Os do § il do mesmo n•·tl•o fariio uma
declarnc;ü.o n.nalogn, anlvns n.s restrições resultantes dns lois <lc suo nucionolidnde propria,
por <>ccnsiiio <le lhos . ser conferida u respetivn curta de cifindnnia,
lll. Os 1lo que t1•ato. o § li! do mesmo •~r
tigo fn.riio n moncionada decla.rnção n.a·ser ..
lhes conferido o titulo solicitado.
Al't. 8," Pm•dom os fóros fio cl<lndiios brnzileiros:
I. Os que so naturnliznl'em estranjelro>
foirn dos modos porque o< estron,ieiro; podem
ndquh•IJ• os Jüros do cidudiios brnzileiros, sesegundo u. Jilrma estabelecida no § 11 do

defeza cstoríor do onda
p;st.n~o o auBRilinr a mnuutcnçiio da ordem
mtertor ,tlo cndo. um dos mcsmos,cunnllo isso
for ccJpcwnalmonto nocossarío •
.rv. l~m nussiliar o dozonvolvímonto moral
o llldustrlal do cada Estndo, buzonndo·so no
coneur:w do todos, cunndo oseo nussHio ..:o
tornar indispon.<avcl.
"
Art. 4." ,\a condir;õos desta federação siio :
I. A adoçüo dn J'órma republicana pot• cada
Estudo.
U.l't. Qu.
IJ. ,\ ncoitação dnc gnrantíns do ordem c
11. Os que acoitarem titulas nobilinríos e
progJ•esso odiaote ospcciftcadus.
candacornções que impot•tarem n sua fitillC)iLO
Art, 5,•• Para. a ol'etivi1lu.do do laç-o fedm·o.· a classes privilojladns.
tlvo será orgamzndo o Govomo Central !lc- 111. Os que forem banidos por sentença.
doml.
Al't. 0." suspondo·so o ozercicio dns fun·
çõcs politicas po1• sentença condenntoJ•in 11
pr·iz1io ou degredo, cncun.nto duro.ram os seus
1'1LU!.O U
eleitos.
11

lJfu cldadt!Os úl·a:Ueh·o~:.·
TITULO Ill

Art. o." Silo cidndiios bt•nzileiros :
I. 0.< filhos do pais ou miiis bril.zlleiros cm
r.unlq_!lot' jlnrto. Q,uo 111\ssiio o os 1llhos do pai~
ou mais estJ•anJelros nassidos no Brr.?.il que Art.. 10. O Governo dos E>tndo.l Unidos tlu
optarem pela naoionnlidndo brnzilclra na Bmzii ó ropublicnno ditatorial Jbderntivo,
. r/

1
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Art. 11. Cndn Est.nclo Ocidcttl.nl Bt•:tzilnil•o 'os ncgt.lcios 1ln. gncrr!l o polic!n. · outro ptLra
m•gunizui'iL o sou governo proprio como jul- os nogocius dn. fnzondn. o tlbt•as 11'ubllcas.
gn.l' convenif'nt.r-.
.As atrllmiç1jos i.!us t·ofori·los ministorios
Art,. 12. O Govtwno Fcrlcml competii•;i. n. sct•ii.o n.dlnnt.o mencionndas.
um tlitrulor instituldo segundo ns rogrns
Pn..r,1grn.lb unico. Logo que os Estados ou ..
núnixo mctlúlon•Hias.
.
verem cstuhC'lecillo suas constitulc,:õcs proA1't. JS Esto f!itn• 10l' :-:m·;L nsstlltido por Pl'Íns, estes ministOl'ÍOB tlcat•i'ío rcduziclos a.
mnn ttsscmbléa OI'Cllfncnlnrin cujns funcúo.s o t.t•(!.~. pns!lnn<lo os nt>gncios dll gUCl'I'n. pm•a o
in~tituiçôcs .ser•i'i.u lndimul;i~ n.baixo.
o_;;tm•iot• c1 a policia. para o iutorior.
Al't. 14, 'l'otltLs us l'unr;iíc:; politiens nos Es·
.\l't. JS. O subsidio do tlita.~or central,
t.a~!os Unidos do Bl'a.zil :;fio delcgaçúc~ do como torl11s o.s dem:Lis dcHpczu.s, sorti. nnunlPussndo ÍllCDl'POl'<ldO no Pnhlíco, C.OUI o nm dá UiOOtO dotcr•minudo llCitL aescmbléo. 01\'ll.mcn ..
prop:tl':tl' o b~m ost:u· da Po:;toritlndc.
tu ria.

'J'l1'U!.O IV

'J'ITUr/1 \'

Do tl:tarlor ca1il1'ul
J\rt. 15. O ditn1lor ntunl continu;u•fL n sel'
nquelo l]UO os ncoutccirncntos 1J:mrn.m espon.
tnncamcntc :;;urgi!•, oncuanto mio renuncinr
liVi'Cmento no po:-;to cm que flC axu,,
Si o mesmo dítarlol' j:'t tiv~t· completaclo
ciucocnta o seis n.nns dovcrit, apci3 a npruvn. ..

APt, ID. AS ntl'ibuiçlie' do poder ditntO·
l'iu.J limir.;u•.so-fio à IJIILOUtl;lnçao da o1•dem
matm•íul o lt dil•ocçiio dos tl'nbnlbos publicas
qno lho contllOtirom. b·~m corno ;i. fl:;cnlisaçii.o
tlns relnçõc:; índusLI'iaes no que intor·cssll.I'cm
à eomunhiio bl'azileim.
·
~,;ão desta~ !JaJWS, iudica1' o suu ~uce:osot• aflm
Ar·t. 2u. E'1tas at,•iuuir,uju~ dh'illom-so pelos
r!o sern. esco!Jw. saucciona.ci<L, em CllZCI dure- cun.J;ro ministúrioH da. seguinte 1Ürma:
nu ncln ou morte, lWins capit;ws tios E~tarlos I. Ao minigtorin tlo intm•ior com11etem oa,
Ht•aziJcirm.
ne;.:ocins relu.tivo;;; ú ngriculr.ura, igieno. soAl't. 10. A c•to tlitadot• compctocom plena eori'O.i publicas, justír:tL c instrul,!ÚO public[l.,
rc.•pons:.ui lidarlc:
quer ostivorum llentt•o du. esl~rn. do Governo
1. A t!Pcrotar:iio rln.s medidas quo rt'trcm da Fúdel'<~1.
II, AO ministorio <lo intm•ior competem o.l
compctcncin Uo t inverno l"cdcml scg-u ndo ns
negocias l'Ulu.tivos ;'1. mn.rinhu., diplnma.cia.,
regras u.~iu.nto pl't!~·a~t·itas.
correiO P tcJcgol'apho na.s relnçõE~s
ll. A nomcnçiio 1lo cot•p) consllln.t• o 1las comm~rcio,
estudos onwo si ou d11 !topublica com os
nurol'idndes fudorac~. ftUOI' ezocutiva.sl qum• <los
nn.ções cstJ'fLnjeirns.
]Utlicinrhl[ô;., qm~t· mitit.a.t•cs.
III. Ao mínisteriu dt\. ;.ruc1•rn. competem os
' lff. A convocação cstrnot·~linru•i:t da 11s·
negociuH
r·olativo~ 1~ ur•glmiza~·Ji.O du.llH'91L puflr!lnllléa. Ol'Ç-Il.ln8\lt;u•in. ü I\ S\\1\. t\i~SO[Ui!UO
cuu.n!lo n.ssim o c;,ijit• o inter•csso publico, blica. de torra, ttLnto 11. quo tom por ob.Jecto n
tlt!1'e'l.1t. c:;to-J'ifll' como n. quo ó destinada. u.
íunrlt~mentnndo w:; mntivo~ 1111. dis~uluçiio c
rcopdonn.lmcnto a orclctn interna.
convocando imrnediiLtamento outra assem- mantet•
IV.
Ao
ministerio dn Jhzcndt~ competem os
bica.
negocias
roht.ti
vos its llnu.nçus da Repulllico..
IV. A dirc~ilo dus ncgocinçGos com os go- ounhujcm da moeda,
cstouclecimento do pozo;
verno3 estl'nnjelJ·os.
o
medidlls
Jegaes,
minm•ncão
o oLl'as publlcns.
V. A llcclnraoiio do guerra o tlrmaçiio llc
os ti VOJ'Nn dentro di\ osl~r~ do Governo
pas, ficando entendido quo, salvo o cuzo do que
ILtnquc imediato, nenhuma guol'l'a serú. em· Federal.
proendltln sem jll'imeiro tcntnr·>c a dccizilo
<lo conflito por ,I uizo lll'hitml.
TITUJ,O \'1
VI. A conccssilo dos titulos do cidnclão bl'nzileiro contarmo nxn-se estnbelecldo nesta
Constituiçilo.
VIl. A dlstJ•ibuiQiio d"' !'ecomponsns onori·
AJ't, 21. Antes 1lo promulgar uma lei cunl·
tlcns ou pecunittl'ius lJOI' sez'\'ir:o~ 10itos iL Ro·
· publicn, seguntlo ns leis ospccines >aiJI'O este qum• O ditJldOl' (ara publiollr O reseetivo
assunto.
jll'Ojoto ucompanhndo do uma cspcsiçuo do
At•t, li. Pn.rn ozoN:or ns funçúcs ntlmi- motivos. Findo o prnzo do t\'cs mezes npóz o
nlstr·:~ti ms :<llró. o· ri i tlt do1• nss Is tido pot· cuu.Lt•o projoto teJ• xogudo no cunheoil!'cnto fl_?s
ministr·os do suu. livro c.scol!Jn: um pnru. os pontos rnn.i~ remotos lin. ropu1Jhcn, seruo
uogocios tlo intui'lOl' o justlt;u.; oUtl'O pu.r:~ os transmitidJIS ao ditndol', pclns <~utm·idntlos
negocias do cstCI•Jot• o' mu.1•inlw. ; outro pnru. lccncs, toda~ as ouscrvnçõcs ou I'evrosontn-
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~ITos

fo1•muln<las pot•

culll~not•

abitanto d1t ns cirlarl1lo• soltolrns o sô na fnl!tt destes cntm

llo)m bllca.
Q..; CiLZ!LdOS 1 l'OCOI'I'Ciltl0-80 [n'ÍlllOÍl'O U.O CÍtliL•
'l'omrtndo om con:-oitlewu;ão nasas emontlns, tlãos mo.im•cs do 21 anos o QUo niio tiverem
o •litndor mantorú. o projoto ou fcn•mulo.rà ~~tlnjitlo no vinte e oito; si os tos nii.o xogo.rom
a sua rm:oluçiio n. npr·oVI~çii.o da:; capitaes serü.o xnmlldo.-! os mn.iorcs do 2.8 o menores de
dos Estorlos Bt•aziloiros. Apvovn<lo ~no soja 35, o a::!slm por tlin.nto ató 42 n.nnos. O sorviço
JlCLn miLiOrin. dos votos :;orit. p!·omulgrttlo como militar obt·igatol'io tlumrú. sote anos.

lei da Ropub!ica.

TITULO VIl

Da asscm{Jltlrt m·çamantaria

Art. 22. Estn. ussemblóa. so comprm't uo
conjunto do~ dolcgarlo; eleitos pelos Es!tulo<
Ernzilciros, durando três nnnos o l'OSpotivo

111nndnto. Cndn E~bdo fDI'Ilücorú. três ropre·
zootrmtos, respotivamcntc aleitas poln..-, elas·
ses o.gricola, fabril o commorci:tl, incluzivo a
l.Jnncarin..
Art. 23. O ozercicio •las nmçõcs •lo tn.es
•lolego.1los será gratuitoi no cnzo do ser· eleito
l.lm pobre correró. nos rn~tndnt.nt•ios 1t ohrign~
ç<lo de suhsicliiL·lo. .
Art. 24. Voto.J•iio nns oleiçõrs parn. a n.."'·
somblóa orçnmentnrin todos os clua<l«os hrnzileiros portoncentGs ILs classr.•s mendonatlas,
quér soJ•io xcres ou subordinados. maiores uo
21 nnno.s, que quizerom dar· o sou suli•ajio.
Art. 25. A eleiçiir so tllr•ít ás claras, micro·
vendo o eleitor cm um livro, c !Ltlinnte elo seu
norno. o nornt.J tio votttdo. Cnando o eleitor
t1ilo soubor e~crevor sern. o seu voto escrito
poln pessoa quo elo rlezignar .
.11rt. 20. Todo cidadão eleitor poclcrit dele·
gn.r em outrem sou voto, com ou som tiwul~
dndo pnm esse outrem suhostal•olcccr n dcle-

Art. 30. Nonhum citladiio poderlt ontror
pnrn. o eu~rcit.o, policht ou n.rmadn. antes do
21 anos sem o consentimento mo.torno.
Art. 31. Siio dispens:tdos do sorvico mili·
tn.t• os cidadii.os cujos principias roli,jiosos a.
isso so opuzerom, mas neste crtí':O ílcnriio
tnmbcm inibidos de votar o do czcrccr qualquot• fun(•iio publicados Esta< los ou da Uniiio.
Al't. 32. A lbt•ça publlca federal localizada
em cnrln. Estado Jlcnrá sob ns ot•dons imodilLln.fl do xet'o tlo mesmo EsLndo e sm•virá sem
<listinçiio com " policia lomtl.
TITULO IX

Dtt )ll(~jistratul'(t ft:cltJI"al
Art. 33. A Ma.,jistr1~turn Feclcral tom por
fim dccirlh· as questões que sutjirem entro os

Estados, ou ~ntre um Estudo C\ os cidndii.os do
outro, ou cnti'O cido.diios do Estados diferentes, ccotun.ndo neste ultimo mtzo os crimes
J1ropriamonto ditos, ns cunes serão sempre
da nlçada da justiça loc~tl.
Mt. 34. A Mnjistr·atm•a Fo<loral constará
de um Supremo Tribunal do Justiça tendo
SUIL sódo na capit1tl diL Republica o do uma
Relação em cada Esl:tldo incluzivo o distrito
fedorltl.
Art. :l5. Ao dito.< lar central competirá n
dccisii.o cm ultinut instn.ncia 1las sentenças do
gn.çJio.
morte o pt•iziio perpetua, o bom assim n. con.Art. 27. A assem bUm: ot•t;amontarin. reu· ccssiio cln. anistia.
nir-se·á. três mczes cm cadn.ano, consag!'ando
o pl'imoiro mês á vottv;iio dal:lllúSru~z,~::; do
Tl'rUI,O X
uno seguinte e os outros dois ao ommr. 1ln.:-.
j)(L re]li"C!tmlaçt7o (aderal nn t:strantJCirn
do ano anterior.
Art. JQ. Ficlt ~tbolitlo o corpo diplomatico,
TITULO VIII
competindo aos consules "" funções atunl·
mf'nto privativas do primeiro. Em cn.zos ecoDa força puúlica {erlm·ol
pe!ionuml o ditn.dor centt•n.l nomeu.l'iL os ropre·
Art.. 28. A fovçlt pu!JJic~t lbdoral tom por zentante.s que julgn.t· corn•onieutes. Umaloi
tlm mnnter n pas contrn. as porturba~~õus cs- f8pt•ciul rcg-ulurit n. nomcn.çiío o llS obrign.c;,~í'ios
tcrnn.s o intorno.s. Cnmpnr·so-á de furçn. pu- destes 1'uncionarios.
blica. terrostt·u e forço. publictL ma.1•itirnn.
'l'lTULO XI
A pri m€-ira compt•contlo o que se denomina
ntun.rmonto o ezm•cito o n policia; 11 soGarantias de ordem c !Jl'D[I1"csso cm toda a
gunrln COl'l'Ospondo 1Í. twmndn.,

Unic1o

Art, 20. Em r.nzo do noccRsifln~lo todos os
cirladfios llltlioros do 21 1~nno~ parlem ser xn.Art. 37. Torlos os Estndos da Uniíto commnr!O${Ls m•mns. Mns nrrlitmriamrmto ns Iili'- Jlt'omotem-s"e n instir.uir om :mn.s l'í'Spctivrt!'l
l)!lHdfl

tort•n.

O rnfLt'SOCOillpÕ!ltll

do

1

\'0\llllt,U.I'ÍOS h\jisJa,c:iJOS /t8 SC'g'HÍUIC~ rli:;JlOZif;ii!'H:

o, om thltn. rlostes, do sortotulos ató o limite 1. Nonhurn cidad;io pode sct• obrig1ulo n.
proposto pelo ditadot• o aoclto pela assem· fa•cr ou <loixnr do fuzor col•a alguma siniio
bléá orl)llmontnrln. Este sortoio so fur~ ontrlí om virtude da lol.

1
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II .. ~cnhumu.. I.oi aol'ó. cstaLe~r.citla som a) d:t ultima subdiviziio j udicint·in, poder·:;•· o róu
cspDZiçu.o rlos motivos que lt just1tiL1Un e st~lll !JvJ•:.t·-so solto.

r

·-

tot• sido próvi .. monto pub\ic;ulo o respot.ivo
projeto com um pt':l.:-:o convcnicntr..
Ill. A sua dispoziçiio niio tot•iL olúíto rotro·
ILtlVOj o, port1L11to, nns roforma.s administra...
t!VtLS ou politlcJtS t~orito Hltlvagun.rlln.rla.s ns
condtçõea mntorinca rio quo ,romrern os fun·
ciomll'ios que n.loi nl'eto.t•. "
lV. Totlos podem comunicttr os seus pon.so.·
montos por palavras. escritos o pu l,J iCill·OS
pela impronstL som dcpendencit~ ele ccnsurn.,
comta.nto que nssincm suo.'• publicnçc1es cunes·
quer indic:tnclo u. roziflencia. lJem como o lngur e n. dn.ttt do sou nussirncmto.
.
.
y. E, reconhoct,ln._em
t.orltt n Sl,lll plr.~üuclo
ullbordt~d~ do re.unhLO .H t.lo us~~c!llt;no, n•to ó,
som n. l!~llllllln. II~.Jc~t·tm~liL cln. pollc}a:
VI. h gu.r.mtuJo o hvre oxm•ctcw de todos
os cultos.
VIr. A organizaçü.o dn fumilin hazcnr-so-1'1.
nn. monogmnifL o.vonclo ptlrn. snnccionnt .. tL IL
instituir:iiocivíl rlo cnzn.ntcnto ínrlcprmto do
cua.lquor coremoniiL rolijio~u.. pmlenrlo estn
sm· con~c!cutivo. ou nntorim• úquela,con!brmo
a. vonto.Uo do::~ cidnUiio::t.
VIII. Sm•;'t ~'itr:tntldo n. todos OR c!rlntlão~
nacionues ou cstro.n,!eiros o culto dot:1 mm•tos
medhmto n. in~tituir:ií.o do comiterio~ civis,
som oscluil' o:; cem iterias relijinsos,o mod in nto
a. nboliçii.o 1lo to·1ns os privilegias t'nnm•m•ios.
IX. ~f!l'ÍL gnrantirltt n. n:wionnlida: 1c ''ctorlo::~
os nascidos no BI•nzil uwdiantc o rej istro civil
do fillnç11o. '
X. Cua.Jquer podo conservar-se na União
ou sair dolu, como lhe convonhu, levando
comslgo os seus bens, sn.\vo o prejnizo de
torceh·o.
.
XI. Todo cidadão tem om sua caza um
n.zilo inviolnvol ; elo noite niio :m }lf)rlOI'Ú. en·
trn.t· nela sim1o por seu consentimento ou par:L
o tlofonder do inconrlio ou inuudn~·ü.o; o de tlia
só sorti. t'ru.nqueada tL sua ontl'tvlu nos cu.~:os o
pelo. ma.noira fJUO o. loi·rlotermlnnr.
XII. Ningucm poderli. ser Jli'OZO som culpa
formada., cceto nos rosas docltLmdos nrL lei ;
o nestes dentro do vinto o cuo.tl·o horas, contn.do.g do. ent1'1Ldn ntt prizão, sendo os lttgm•cs
prossimos dn rosidoncín. dojuis; e nos lugares
remotos dentro do um prazo rnzoavei quo a
lo i mn.rcu.rft., o.tentn. a cstonsfio do tert·itol'io, o
juis por uma. notiL, por elo assiundo., Jh.rti.
constar n.o réu o motivo do. pt•izii.o, o~ nomes
do seu ncuzarlor o os das testemunhas,
o.vemlo·na.
Xlll. Ainda com culpa fot•mncla ninguom
aoric conrluzido iL prlsiLo, ou nola consel'vado
ostn.nclo jli. prezo, st prcstm· flnnça ic.lonelL nos
ClLZOS q'uo n. lei n a.dmito :e mn ,ieru.l nos
crimos quo nü.o tivorom maiot• ponn do quo n.
do sois mozos do priziio ou desterro para i'õr~
1

XIV. A eceçiio do fhv•ranto dolito a priziio
niio pode ~<Ol' ezacutnd~ sluiio por ~rdom es"!'Ítn ~" au.toridmlo lejitima. Si fot• ostn ar·
blf.t•n~·m, OJ_?l!l qu~ n clou o quem n tlvor ro·
flU~rul~ sorno pumdos com n.s pomts quo n.loi
•l,·tcrmmo.r.
XV: Ningucm sorO. sentenciado slniio poln.
n.uto~~dt~do co~petento, por virt~do do lei
nnt.ntJOl c no. forma. pot• ol!t pt·oscrltlt.
XVI·. O~ processo:; dos cuaos rozul_tn.rom
pen.:~ llllllm~ntes Pill'U.!}~ t·óus poclorao !:ler
rcwJ~tos •lcpot.s do cumprtdn. u sontonçu., "'~lvo
11,,. ca;?sde Jlrl~íf_o JM'jlctua, em que !1
rovtstn.
podera sot• soiJCJtuda acto :mos riepms e dahl
om Uinntn com intervalos do três nnos. A
1·ovi:âi.o potlorá sm· rcquoridn. por cnnJquer
citlttllão. E~t.n l'C\'Íziio sor{L feito. pelo Supremo Tt•ihunallle .fu~tiç!L.
XVil. A lo i seriL igual para todos quor
prot(>jfL quer co.:;ti:me, o rocompenso.ró. nu.
proporção do~ meritos de cnda um,
XVIII. Torlo cidarliio pode sor admitido
no:; cnt•gos publicas, civis, pollticos ou mllitn·
rcs cu11esquer q11o sejü.o na su!ls opiniões, sem
outr'lL diferenço. quo não :;eja. a. dos set•viços
IH'O!Itndos on 'JHC pnsm JUcstar, o dns sun::;
vil'tudes H t:Licntos.
XIX. E' gttl'a.ntidn o livro czerciclo de
todus tlS pr·ofissües, quer morn.cs, quo1• intolctun.es ; quer industriaes.
XX. E' g-m•antidn. n pleno. Ubertiauc de
testtl.l'. salvn.gunrdada n. e;datencia. dos pnia,dn.
muihor, das lllbns solteiras ou viuvas o dos
tllho~ menores de 21 anos.
XXI. ll' garantírla a plena líbordruio do
acloçü.o, segundo a.s condir.~oes que n. lei deter·
mlnnr.
XXII. Nonlluma pona passará da pessoa
do clolincuontc: portanto, n. infhmln. uo róo
nilo so tro.nsmitiJ•Ii. nos po.rontes em qualquer
~t'nu que soja. Mu.s tL conrlenaçrw criminal
rli.~solua legalmente os lar.os donza.o;ticos .Htn·
cio1wdos paio JIOtlar ci'IJit, os quo.es poUeriío
ser rcntndos 1 depois rlo cumprida a. sentença.,
medinuta o cousentimelito dos membros dn.
thmilin que lbrcm mo.ioreB.
XXlll. O CiLpital sondo social na ,çua Ol'iaem
o destino, nvorli. o confisco dos bons nos cô.sos
rio doUtos comuns graves quo" lei ospocíll·
cart'~, e espccia.lmento naquoUes quo tlormina.rem a. eomlcwlçlto rl Jlrisr'to pcryatuc' o" d
mortd.

XXIV. A propl'iodado ó garantida con1 a
seguinte rest1•lçii.o; si o bom publico }agnlmonto vorllicado osljir o .uso o emprego da
propricdrtdo do cidarliio, sm•a clle provlnrn~nte
iltdemniS!tdo <lo vn.lm• delln.. A lo i mn.1•cn.ru. os
e:tsos om quo toi'i~ l0f'tlr csl.tL un/r:a ccccüo, e
darú. ns l'om·u::; pm;'o. ::;o llotormino.l' o. indonis~ciio.
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XXV. Nenhum ,ionoro do trabalho, industria ou commorclo pódo sot• pt•olbitlo nm11
vo~ quo niio se esponl1iio uo consnmo .~,b~··
twwias rlclal'irl1'rtr!as ou .'>HJUJ.~tas. Norn so podara ostabocet• leis rcgnlnmont~<ndo qualqum•
proft8Silo on obrignntlo a qnalquet• tmbalho
ou industT'itt.
XXVI. E' gn.rnnt.i1lo n todo citlndüo o npr..·

lar p11ra o n.us!õ!!liO dos seus concidnd;ios sem·
pro que julgtU' eon\o·~ni~nto, e portn.nto non·
humn loi se podam Juzor contt'IL u. mendlcldnde.
XXVII. Os inventores in<ln;trians tor;1o a

•
~·

·I'

~

SJ~NADO

moncionnclns clus.sos inllusti•incs, om vot.nçiío
ús ela r· as.
I. O mnn1la.to flurnl'{L ln·ês: nnos, o n.s funçllcs tlO!'Üo grn.tuitns.
li. 0; veroadoJ•os dos municipios terão npa.
nn.; voto consultivn; a rlccizt1o compotirh. nos
vm·cn.dot•cs eleitos peln cupit:~l fede1•al.

III. A osto con!1clho do dist.t•itO compcth•,'L
o cz:tllltl da~ dcspe.zns !citas o n. mtnçií.o t.lo
OI'ÇfLillOnto municipnl l'ntUI'O. Reunir-se-li
três mozos om cnd:~ rmo; no pt•irnciro môs

vot.m•it. ns dcspeí':rl:-1 dn uno s~<guiutc, o nos
dois sl'guintcs Oí':UIIliluu•it. /L~ dospt~zns fbitus,
pro}wiedn.,lo do ~U:LS dcseoltcrt/L~ . .:\ loi lhes
A1·t. 42. J\0 iutoudoute dn n~tl'icultm•o. o
tLBSCg;UI'Ul'Ú. UID priviJO~io OSClLHliVO tr.mpOl'IL• polici;~ compo!.em o~ ~e: yjçns l'clrttiros ;'lHP:l'i·
rio ou lhos remunernriL orn I'esn.rclmonto Uu. cultut·n. polícia prnpt•inmento di tu., iuctuzlvo
pardo.. quo nja.m do sofrer pelo. vulgn.risn~~ilo, o sorvit;u de bom!Joit·o~, jjil1llO publica, nw.taXXVIII. O sog-t•cclo das ctu•tns o dos tele- dDUl'O, as investiduras cívicas concet•mmtes
grammas ó inviol•vol. A n<Iministt·açiio do nQ n:Lssimeu to. 1t omnneipllt,~lio, ao cazamon to
correio o o. do telegrnpllo ficn.m rigorosn.monto o n. tllinr:iio ndoti\·n. tL instituição dos cem.ito.
t•esponsa.veis por qualquer inft•nçü.o dúHtu Rl'- rios civis, o. instl'ução tJl'imarilt que ~or·ã
í:Ompre gm.tuitn, Jiv1•o o nfio obrigntoria, n
ti~o.
XXIX. Todo cidadão poilct•i\ npt•csentai' n asr.istoncla publica quor nos ospitne~, rJUCt'
qualquer nutorida<le t•oclnmnçõcs, quoixns, dom cHim•i1L~ ou mu::eus q uo o dist.rito orgaprojetas da lais, ou petl~üc~ o atô 1lonuncin.r nizm•, o os estabelecimentos de rcct•ei•J puqualquer infrnçiio da. constituic;ão, t·o~uc blico, como tenh•os, j:u•dins. utc.
l'U!Jdo perante a nutori<lndo compctouto n AI·t.. 43. Ao intendente dn industria comefeliva rcsponsabJli<lnrlo tlos ini'J'atorcs.
petirão os serviços l'olntiV"03 ú. czccLH:üo das
obms publiros do distrito fedcrnl tacs como
Uumlnnçiío publica., abtL:--trcimcnto 1l'agnn,
TITULO XII
instituição d• op:Lroihos tolc~:rnlicos o tolclbnico:o~, ropnrnç;ílo o construç•fi.o dos ediflcios
JJo Distrito Feclerat
publlcos, lnstoloQiio da vlaç;io pri"iiejiu<lil,
Art. :JS. O Distrito Federal se dividlrt\ minct•ar:ito o cua.lquot• jenoro llo esplol'll~ü.o
om municipios, confot•me n importtmcia dos industriai.
Art. <1·1. Ao intenJlento tio comot•cio com·
nuclcos do populaçiio que contivot•,cnpazcs do
potom os negocias relativo~ ú.s lhllt.nÇilH ,iernos
provot•em as aun~:~ necessidades Iocaes.
Art. 30, A administraçilo do distrito com. tio tlil'eito e o. suporintondcncia das t•ela.ç,jes
potirlt n trós intendentes e a tantos sub·in· comol'claos, dos sm•vi~os do col'reto, teJctendentes quantos forem os municipios. no· gr,,fin, e t.elelbniu. do distl'lto, o serviços
Ctl!tSquel' quo r.orulo do ser 1llitos mcdinnte
rnca<los uns o outJ•os p••lo ditado!' central.
Art. 40. Aos tt•lunviros tlo ,Jistt·ito com· pl'h'ilt\iios só devem compotii•li, municipal i·
pote n. supel'lntamionein. do 11{'/.:0Cio:; gerae.i dntlo, como viaciio forren, ote.
Al't. 45, A dlstt•i!JUi<;iio d<L ,jusli(n '" fiLI'ÍI
c.lo 1liHtrito o ospechLimento os do município
!L quo pertencer o Cnpitnl Fctlot•nl. Um dos por ,juizos do piLs, do eleiçíLo popul11r, e po1·
trlumvil'Os superinttmdorú. os no:.:ocios con- ,Juizos O:ipccincs pura o cn·lme o o cível no ..
cernente." ú. ngl'ilmltul'a. e a policia; o Rcgun- meado; pelo d,tndor centml.
AJ>t. 40. O C<J<ligo penal do distl'ito federal
c.lo os nog-ocio:i concernentes it. indust.1•in. o n.s
obJ'as pubUcn.s: o tel'ceiro os ncgnci•!S concer.. t'et•U. ort-:·anizndo pül' iulctntiv1L do t.litiL'lOi'
ncntcs no t:ommer·cio o as tlmtn~·n.s do rlistr•:- central o aprovnrlo pelos eleitores d<L cupitnl
to. Mo.s toda.s n.s mmlitlns Hm·ii.o tornadns r~m· fedeJ·nl, sogun1lo as l'Ogl'<l8 lndicntlas }m.rn. a
comurn nccorrlo 1lo:; t.t•Us, cttLenJo tt dr!cisito pi'0/111\JgaçiiO tias leis CUilSfl UOl'.
.Ai':. ·17. AO; subintoudontes l'OntpoLmn
'cm cnsn 1lo dnsn.cor1lo no Uitnllut• eonti•nl,
A1•t. 41. E:!·O tt•iunvil'ato sm•il. nssistido nus l'Ci;petlvtlS municlpios n udminlstt•ac;;to
pot• um conselho dq <list<·it? composto do dos s~:t:~·i~o:-:; t·~Ju.tivos uos mClsmoa muuicipius
veroadot•es eleitos pel<~ Cnpttnl i•'o,lornl o o quo JurHo aurmn f~ntllnot•ttc.lo~. To,ln.o; ns Ull·
pelos munlciplns. Podorü.o tonuu• p:~.rtu nest~L tol'ld:a,~es 1lo rosp'ltivo 'IIHJO!cipio lhos sel'iLD
olol~ilo Qij cidlldilos mtdot•es do 21 annoa q no suUol•diuatla)!,
pot•tcncerem ús clus::es o.g'I'ir.ollL. tidll'll o At•t. 48, ROl'11o nssistidos pos um cons~lho
commorclu.l, tncluintlo n~~stu. a. ba.ucn.t·ia. CtLda COU!fJO,to •lo trê• mombru• nomeados pelus
muniolplo l'ut•nec~~riL tt•os l'uprosentantos, cl111;scs u.:n•h•oh~. lid.H'll e comnwt•uinl pn.ro. o
respetivamonto eleitos por cndn umo tias con~elho do distt•ito,

1
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TITULO XIII

Da JWomuloaçao c J'cnbao da

cmtstitui~:flo

Art. 40. A const.itui~iio será promulgada
1la ncordo com o processo csto.belecido no
Titulo VI pnra n dccretuçiio tlus lois.
Art. 50, A sua revizilo poder~ ser promo·
vida, ou por iniciativa do dltudor acnll'al, ou
cm vlrt.udo do uma potiçilo uu muiorin tias
cnpitues dos ostndos eonludemdos, sondo o
voto do anua C!Lpit•tl reprezentndo poiiL muiol'iu. dos cidaUitos eleito..;, A reviz<io o!Ctunr·
so·1i então pato mesmo proce~so ostubeleaitlo
pura n decretação dns l01s Ol'thnnr!lls,

3•, qno umn lei espocinlroguluriL uposon·
trulorio. ou I'btir() dos onpregndos civis dn.
fcdorncüo, cstondondo-se cssu vnnt.ngcn o. todos
l'uncionnl'ios ledcrncs, q uor este.liio ou niio
Jncluido~ nns trcs cln.sses ncimtL est!~llclcci·

UILS.

A uisaussilo Oau ndindn pela hora.
SEGUNDA PARTE DA

Oll.DE~!

DO DIA

Cont,inüa. em 2a discussão o nrt. Jn d11 pro·
posh;iio du. Cumnra dos Depu taU os n. 72, do
180-J, quo n.utorisa o GO\'crno :t. nbril' o credito oxtrnortliiml'iO do 2,0v0: 13f>~072 pa!'<l occor·rer nos pagamentos não só das dcspezus
roatisndas e a renlisar por conta da vot•baTorrns publicns o colonlsnção-e que lbrnm
Fi~!
lei tas de nacOJ•do com os contractos cetobrndos, como tnmbcm ns que dizem respeito ú.
tJSc!Ll!suçüo dos burgos ugricolo.!::, mcdi~~ão o
Brlzoa do uma. Conatituiçfio Politica Dita.- diacl'iminaçüo do terras,
torlnl Federativa
Vem iL Mesn, é lida, apoiado. e posta con·
junctamento cm discusiio u seguinte
)lJOUEL

T~E~IOS

1 'l'ElXEinA

Emamltt

Emcuda

:O.IE:~DES

no nrt. Ju.
Em

vez do

1.220:3i2.~44l.

2.006: 135$8i2, Uign.-se -

A' pa,i. 7, nos pa~•agrafos quo tratiio da
distribuição dos se1•viços lildornis pelos diyo1:· Snln dns sessücs, lü de setembro de 1895.sos ministerios, o telctJraf"'o, dentro dos ltrm· Gamus da Ca.'itJ'Q,
tos do torrltol•io du Republico, devo J>Cl'tcn·
cor ao Ministerio do Interior,
O !!iõ1•, VIcente 1\locbndo-Op·
pôe-so ó. cmentln apresentada pelo honrado
~coador pelo Mn1•nnhão, e susteutn. a propm1i·
.~lrlitamonto
dio, porque trata-se de pa~'"D.r desjleza.s .iiL
Cunpro intercalar um uovo titulo entre o Í·eolisndos o sm•viços feitos. A npprovnção da
10~ i o ll 0 , (png 10) relativo nos cmprcuaclos emenda. produzh•in. o co.llote, e serht uma. des·
mor·n.lisa.çüo pura. o Gm·erno, em fu.ce doespublicas (ederacs, estabelecendo:
tl'tLn~eiro; porque fimtriam sem cumprimento
11
1 , que os emprego-i publicas pi vi~ dcpe~ ns obt•lgaçõos contrahidn.~, em controLctos 1~i·
dentcs da nutoridntlu fedorni soruo ú1strJIJUI· tos tio bo~ 10 pn!'U o SOI'Viço d~ colonisaçiio.
dos. a p11rtir dn categorin de umanuense ou As dospezas esttlo to!lns roniisncias; ~· que
suas cauivnlentcs, on tres ainsses: os dn 3" se conBidorn.m não ren.lizudns, sfio aquellas, tL
serão prcenxidos pai' concm•so; o.s dn. 21 por respeito dns qunes uiio Lili passivei concluir o
a.ntiguidndo entro os !uncionnríos r.la masmn. rcspecti vo proccsw.
rcpn.rtiçii.o ou serviço ; ~ os rb I" classe por O or·ndol' mostra. a importn.ncia. do serviço
livra oscolluL t.lo governo. Nu cnso do con- da colonisn(:ão, e lembra qua u pre,iudicn.rã
curso, cuawlo o governo mio cscolhm• o cll\s· em muito n. situaçii.o dcsgra~~ntla om que
sllloodo en pl•imoiro tu~ar. doverà, si assim tC'om de Hcn.r Q!j immigr·antes, si não Jbt•cm
o requcrm• u pr~udiaotlu, tormu· publicas os ainda. pngo:; de umn. divhln., cujo pagamento
motivos dn. csclut!ii.O;
se rogntctn. hn. mu.is de ti•os oxercicios.
2'\ quo os emprcgtu.los. do qurd9u~1: dns l'C· A dlscus;üo fialt adiada pel• hora.
feri, tas classes não poderuo stn• Lhmttulos som
que o ministro rospc~tvo dccinro ll!L p~rtnJ•ia o ~···
0 ,.;dcnt<• deslsn~ p:tm
ou decreto dociemlssao os mot)YORJQStlficntl·: oJ•dcm do dia d11 scssüo segulntll:
vos de seu nto, podendo o dim1tldo roqucl·cr I I" pot•tc (•ttti :b •> 1/2 iloi'US dn tardo):
n puhl\cueií.o no J)iario Of!iciat do lesto desse
'
· "" .
.~
....
Uocumautô, 0 quo nii.o lho poderá ser negado Continuação dn. 3·' dtscussuo d~I.. proposi~;~o
sob nenhum pt·etosto.
1d• Cnnmrn dos Deputados, n .. 13, de 189o,

p,.

DO SENADO

quo.

..

flx~ ~ doaPcoz~

do Ministorio da oum•ra
o cxorolc o do IS DO.
2" parto (dns 2 1/2 ató ils •1) :
Contlnunçilo da 2• discussão da proposlçito
dn mesma Cnmara. n: 72, do 1894, que auto·
risuo Governo a abt•it• o ct•or!ito oxtraortlina·
rio de 2,000:135$672 pam occorrer ao paga·
manto não só das despozns renlisndas o a
roalisnt• por conta da vorlJa-Tet~~" Puhllcas
e Colonlsaçiio -e quo Jbrnm feitas de nccordo
com os contractos coiebr·ados, como lambem
as que dizem rospoito a flscnlisnçiio dos bur·
gos ngricolas, medição o dlscl'iminaçiio do
terras·
2" dlscussiio dn proposiçiio da mesma Camn.rn., n. 47. dol8U5, quen.utor1sa o Governo
a abrir os creditas <lxtraordinarlos : do
381:000$ parrL dnt• execução ao§ 10 do art· 2"
da lei n. 242 de 18 de dezembro do 1804, e
de 1.883:575$080 para pagamento de fretes
o reparos do vapores armados om cruzadores
pelo Governo, por motivo da revolta do 6 do
setembro de 1893 ;
2" discussão da proposição da mosma Ca·
mara, n. 50, do 1805, que aul.ot•isrl o Gúvorno
a abrir no Minlsterio da Fnzonda o credito
supplcmentar do I. 700:000$ a verb~- Ro·
posições e restituições- do orçamento vigente, para rcstitu!(oüo dos direitos do expediente cobrados pelas alfandegas sobre as
mercadorias nmeric~nna bonefleiadas pelo
respectivo convenio ; dar execução ao art O•
nUnca 3 dll mesma lei de orçamento, e atten·
der ó.s reclamações dos estados ate o ftm do
eorronte exeroicio;
2• discussão da proposição dn mesma Camara. n. 47, de 1805, quo autorisa o Governo
. a applicar as sobras da verlJa-Empreitadasd!l Estrado de Ferro Central da Pamhyba,
p~m

comligna.dn. no orçamento vJgonto, ao paga-

manto do pessoal da mesma vin~ferre~t ;
3" discussilo do projecto do Senado n. 20,
do 1805, que t•oorgnnisa o Tribunal de
Contas,
Discussão unica dn <lmenda do Senado· a
~rofosiçiio da Gamam dos Doitutnrlos n. 03,
o 804, que permitto ó. companhia Grca<
Soutlwrn làtilway construir umu. ponte sob1•e
o rio Quarnhim, no estado do Rio Orando do
. Sul, emenda a quo nquolln camara niio dou
o seu ossontimento ;
3" ~iscussiio do projecto do Senado, n. 33,
do 1805, substitutivo do do n. 15, que mnndn
entrar novamente cm vigor, com nlternçõr,s,
o decreto n. 2.827 do 15 do março do 1879 ;
3" <lisoussilo da ~roposição da mesma Ca·
mnru, n. 25, da lSU·l, quo defino e garanto
os dil•eitos nut<lrao•;
2" dit11 da proposicüo dn mesma CtLmarll
n. 30, de ISOG que 'concedo a o. M111•in Linà
Vúlloso da Sllv~iro., 11lbn legitima do Cllpltiio

rle nrl.ilharin, ,ii\ fl11looido, Pedro Ivo Volloso
drL Sllveit•:.., n ponsl1o de IDO$ mensnes;
:::u ditu. da proposiçiío da mosma. Cilmnra,
n. lU, tle IBO:i, que releva a D. Francisca da
Serra Carneiro Outra a prescripçiio om quo

Jncot•rQu, pnra poi'COiJer n difl'orençn do meio

soldo a quo tmu direito, do iH71 a i877.

tevnnta.ao n scssiio ó.s 4 horas o 5 minutos
da tardo.
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Prositlancia rio Sr. Jllaurwt Victorhw
SUI\l\IAH.IO - Leiturn. ~ npp1•ovn.ção dit no tuI~~rJmmNT~ "":"" PfLl'~cer - Discttr11.a o L·oquortmouLo do Sr. YJoonto l\lnohndo- Approl'nciio

do ro~wrlmonto- .rtoquorimcnto do Sr. Vi•

cento dnobndo - Di11curaos dOR SrB. Joíi.o
~oivt~ o Vlcont::~l\lnc]wdo- Votncii.o do roqno ...
runon\0- OIJ~:~orva.çooa do Sr. Pt•osidonto DJqcurso o rol}•wrimnnto elo 81· Coelho Ro ..
rlrij?IIOB - Votn.;i'in 1ln roq uorin1cnÍo -111 PAIL'l'l{
n,\ Üit:llm oo)HA- ConLinunçiio da :Jn cliRonssiio

cln.

pro~oRitií~

dn Cnmat•a dmt DoputndoH n: :33

do ii:!O>J- DHIOllrlto do Sr. dos~o. A~ovodoAdln.mouto dn dJscURFiiio- 2n PAnTJ~ DA ÜIWI~)l

no DIA- Continunçilo om 2:t. diRcussão dn.
eopoaiçiio Jn Cnmara doa Deputndos n. 72 du
l'l05- DlscurROfl do Sr. Gornfls do Cnstro o
V_icento MD.obnrlo - gncorrnmouta dll dlscns ..
flao - ~hnmndo.- Adiamttnto dn VoLnç11o 211
·dlscuHsu.o dn. proEotdçilo dn. Cnmnrf\ dos Dopu..
WdCIR, n~ 47- Íll(mrs.•) o roquorim(\n~o do Sr.
Leito o Oltlclca- Oboorvnçõos Jo Sr. PtoaiJento
-Disoul'RO do Sr. ltnmire Dllrcollos -Adia,..
monto da votnção- Encorrnmonto dll diRon~o~são dna pt·o~oslcõof! d11 Caumrn. do11 Doputndoa
ns. 50 o ·15 o 18Q5- Ot•dom do dín. 21,

Ao melo-dia compnrocem os 45 Srs. Sena: João Pedro, Joiio Bnrbalho, Catunda,
Gustavo ltlehard, Joaquim Sarmento. Frnn~
cisco Machado, Costa A>.<lvedo, Antonio Bnena,
Gomes de Castt•o, Pires Ferreira, Ct·uz, Coelho
Rodrigues, NogueimAccioly,Airnlno Alfonso,
Jesó Bernardo, Oliveira Galviio, Abtlon Milanoz, Almeida Barreto, Joilo Neiva, Corrlia
do_Ara111~.,.1~aquim Pernambuco, Rego Mollo,
Lo1to o OrtiCICa, Leand;"' ~!a01el, Rosa Junior,
Coelho eCnmjlOs, Dommgos Vicente Gil Gou·
ln:t, Mnnool de Queiroz, Lnpér, Lopes Tro·
vao, E. Wnndonkolk, C. Ottoni, Paula
Souza, Moracs Barros, Leopoldo de Bulhiles
Joaquim do Souza, Aqulllno do Amaral, Vi:
conto Machado, Arthur Abreu, Raullno
Horn, Esteves Jnulot•, Julio Frot11, l'tLmlro
Bnrcollos e Pinltelro Machado,
I' Abre-se a sessiio.

.-i

,..

doro~

-~

-

•
•

SESSÃO EM 20 DE BETENDRO DE 1895
E' lida, posta om discussão o, sem debate
npprovada, a nota da sessão anteriei'.
Deixam de cempareee1•, cem CILUsa participada, os Sro. Justo Chermont, Severino Vi·
eira, Q. Becayuva, Aristides Lobo, Gonçalves
Chaves, Joaquim Folicio o Clonoroso Ponce,
e sem ella, us Srs. Manoel Barata, João Coi'deh•o. Messias de Clusmiio, Virgilio Dnmasio,
Ruy Barbosa, Eugenio Amoi•im, Campos Sal·
las e Joaquim Murtlnho.
O Sn. i' Secretario di\ conta do seguinte

N.
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O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1." E' o governo autorisado a abrir no

corrente exercicio ao Mlnlstorio da Fazenda
o credito supplomentnr de 4.700:000$á verba
-Exorcicios tlndos-art. 7" n. 31 da lei n.266,
do 24 de dezembro do 1804, para occorror ao
pagamento das dividas já liquiriadas o as quo
ostlverem em via do liquidação ató o oxorcicio do 1893.
Art. 2.' Revogam-se as disposições em con·
EXPEDIENTE
traria.
Camara dos Deputados, 19 ele setembro de
Officios:
1895.-AI·t/mn· Oc.o;ar Rios, 1° Vice·Presidon~
Do Sr. senador Q. Bocayuvn, datado do ID te.-TIIomaz Delfina, In Sccreto.rlo, AurJusto
do corrente mez, communicando que,por ab- Ta vare.~ tle L!Jra, su Soeretario, servindo de
soluta necessidacle de retirar-se desta Capital, 2•.-A' Commissilo do Finanças.
por poucos dias, para attender a interosses Telegramma expedido do Potropolis, Estado
ae sua fe.milia, deixa de comparecer ao Se· do Rio de Janeiro, assim concebido:
nado.-Inteirado.
Presidente Soando-Rio.
Tres do 1• Secretario da Gamara dos Deputados, datados de 19 do corrente mez, remoi- « Effectuou-so hoje a abertura da Assem·
b!éa Legislativa •leste Estado em sua I" sossiio
tendo ns seguintes proposições:
oruinaria do. 2" legislatura, sendo lida perante
olla a Mensagem por mim enviada nos terN, 62 llE 1805
mos constitucionaes. Sn.údo-vos. - Jlttuwicz'o
da Ab1·au, Presidente do Estado.-Inteirnuo.
O Congresso Nacional resolve:
0 Sn. 2• SECRETARIO lu e vão n imprimil•
Artigo unico. E' o Poder Executivo nutori· para
sado a conceder a Emilio ,Josó Moreira Junior. guintesentrar na ordem dos trabalhos os se3·• escripturarlo da Althndega de Manâos, um
anno de licença, sem vencimentos ; revoga·
PARECERJI:S
das lll! disposições em contrario.
Camnra dos Deputados, 19 elo setembro do
1895.-Artltw· Oesa1· Rios, I' Vlco-Prcsldonte.
N. 135-1895
-Tiwmaz Delfina, ]n Secretario. - J1H.flttsto
Tavares de Lyta, 311 Seci•etn.rio, servindo de
A Commissão de Finanças do Senado, exa2.'-A' Commissiio de Flnanc;o.s,
minando o. petição da Compnnhio. LI~yd BI'n·
zileiro, n. 63 do 1805, pedindo credito para
N. 63 DE 1895
pago.monto de quo.ntirut que julga lho serem
devidas pelo governo e que doclal'll torem
O Congresso Nacional resolve:
sido omittldas na Mensagem do SJ'. Presi·
At•t. 1. n E' o governo autOI'isado (L a.brh•, dento da Republica, em que pediu abertura
no COI'ronte oxorcicio·á verba-Exorclcios fin· do ci•editos oxtraordina~•IoS para Jll1gameoto
dos-do Minlstorlo da Fa~onrla, art. 7', n.3l, do J~etos e I'epai'OS do vapores ria mesma
da loi n. 260, do 24 do dezembro do 189,1, o Companhia Ltoyd Bt•nzllelro, entendo quo niio
credito supplemontar do 193:000$ para occor· ó do. competcnci<• do Podei' Legislativo abi'il'
ror a dospe~as com serviços, já em parte roa· creditas extraordinarios " requerimento do
Usados. pal'll canallsaçilo d'agua para a ci• partes, que liquidam cont•s com o poder com·
dado de Macó.o, no Estado do Rio Orando do potente, a quem c11be pedii' o nh•rgamcnto
Norte,
·
dos creditas solicitados par" satislaçiio dos
11
Art. 2. Revogam-se as disposiQõos em con- compromi930S do Estado.
E, por nssim ,julgar, ó de parecer que nada
trario.
·
Camara dos Deputados, lO do setembro do hn a resolver sobro a referida petlçiio.
1805.-Arlm>' Ccsa1' llio.v, I• Vlco-Presldonto. Snta das commissüos, lO do setembro do
-7'/tomcr: IJclfhw, 111 Secrotnrio.- Allffllslo 1805,-Costrt A'ceedo (Bnríio de LILdai•lo).7'avarc.~ de Lyra, 3n Secretario, servindo de Ramiro Bm·ce/to.~.- J, Joaquim 'de Sou;a,J, S, Rl}ffO Jllullo.-Levpuhlo de llulhúe.o;,
2•, -A' Commlssiio do l'lnançns.
StiUUil o 'V t V
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voto cm sepnrntlo.
O Govm•no, em Mensagem dirigida no Coogrosso Nnciono.l, em 2 do julho do corroo to
anuo, solicitou um m·cdlto extraordlnurio do.
t d
quantia. do 1.883:575$080 para piLgumon 08
ft•otca dos vapores Santo.~ 0 S, Salcadol' dn.
Companhia. Lloyd Br(IZI!oiro o dos ~~eles ~ 1'~i
paras do vapor Ita1J1" da CompanbJ Nac1 ~u
de Navego.çiLO, 11l'J~ndos pelo Govern 0 em."t •
zadores pOl' OC"!'BillO da r~vo!to., em Vh tudo
de .aJusto próvtnmonte
to ~~m ns C~mpnnluas ; nesta Mensagem nuo estilo inciUJdos os
pa~l,lle?tos pn.rn repn1·~s dos vn.p?ros Santo~
e ·~:·S,ahru/01, tal coJno so podo P•1111 0 Vl1po

°

Ia:

Ita1pu.

n pnlnvrn->•opm•o.<- dos vapores Santos o
S. Sal!Jtu/o,·,
Pnt•cco que tem procedcncln o pedido do.
compo.n1lJO.
· 011
tt lld
t t
evo ser" em o: nao se ra o.
do um credito novo, mas sim de correcç[o o.
uma proposll)llo do CJ•edito jó. pedido pelo
A:OVOl'no o reconhecido pela Ca.mn.rn. rlos
Deputados no. mesmo pt•oposlç[o onde tlllto.
o. vm•bn neccssarlo. po.ro. um dos pagamentos
pm• ollo reconhecidos. SI o Govm•no recebeu
CSI!9S navios com inventariO de tOdOS OS Ob•
jectos nollcs existentes, obrignndo·so ó. rcstltuii·OS é de justiça quo os pague havendo
falta~ irata.So ·do cum]n•lmento do' cla.usulns
do contracto quo ó preciso cumpt•it•. A petl~iio
da companhi11 podo ser attendidn com uma
emenda '' pt•oposlçiio da Camarn, nugmon·
tnndo·so a quantia de 108:403$650 nu credito
nn. sognndu. p~1rto do a.rt. Jn o dizendo-se
2.082:068$1311 em vez de 1.883:575$080, sem
alteraçiw alguma nas p•lavrJIS da proposiç[o,
que jú. consigno.tn :o pagamento dos l'Cparos
dos vn.porcs S. Salvador c Santos.
E, como o governo p.:-clu e deve sol' ouvido
nesta qucsruo, entendo que, longe de indeferir
a petição, rleveria a Commissão requerer que
fosse ouvido o Governo sobre a reclamação
da companhia, propondo-se o addiamento da
3" ~is~ussão ató virei!,! essas in~ot•mnções s~m
pr~Jli!ZO do. 2'dlscussao; Isto evttaró. o pedido
de novo credito ó. mesmo. verba ou ser obJ·i·
gada a COf!!p"n.hla a ir ?btct• uma sentenç<L d.o
Poder Jud~m~r1o c, cntiw, ser o governo obrJ·
gado a dJrlgtl'-Se de novo ao Congresso, sempre pedmdo o m•edlto, mas sob a pressao de
uma sentenç~ condelljnando a pagat• aqulllo
a que se obt•tgou •.E este o meu voto e as
razücs com que o fundamento.
Sala dos Commissõos, JD de Setembro de

A Companhia Lloyd Brozileiro, proprietaria destes v11porcs, requereu em juizo a avn·
liaçilo dos damnos sotfridos {lDr esses navios,
tondo os peritos, ~ visto. os mvent11rlos feitos
em !O do outubro do 18U3 quanto 110 primeiro
c em 23 de ju.noiro do l8V4, quo.nto ao so.gundo, datas em que o governo tomou u. serviço esses na.via:~, obrigando-se a entregai-os
como os recebera ; o. essas avaliações campareceu o representante da Fazenda Nacional o
funccionou nomeando peritos o nssignan~o a
nvo.llaç[o.
Por estas os objectos quo fllltnm no vapor
Santo.; roram avaliauos em 44:302$620 e os
damnos causados no cnsoo o nas machinas
avaliados em.3D: 155$ preJilzendo o toto.l da
responsabilidade fio governo em 83:?17$020 ;
no vapor s. Sal,ado,. foram avo.Imdos os
primeiros em 49:307$050 e os segundos em
üO: 008$380 prelhzendo o total do 115:970$030.
Os laudos s[o Jl<lcordes, não havendo du·
vida por porto do perito d!l. Fazendo. Nacional
e os at•bitramentos jndiciaes foram ~ulgados
por senton\~n. 1lo Dt•. Pt•ocurn.dor Secctonal.
1805,-Lcilo c Oitidca,
·
H<L, portnnt.o, lt!'bltt·amontu judicial para 11
cobra11ça dessas quantias que 11 Companhia
Lloyd Bmziloiro rcclitma por força dos conN, 138 DE 1805
tmctos lllitos com o Govot•no no ontregnr os
seus nn.vios, o que jú foi r•cconhecido pelo
pt•oprio governo, qmmto ao vupot• ltal'p,'t.
A' commiss[o tlo finanças foi pt•escnto a
A Mensagem, entretanto, uilo inclue o petição de D. D. Adelaide de Souza M11rtins,
pedido tio ct•cdito para este pagamento, nem Dolores de Souza Martins, Esther de Souza
a pt•oposiç[o dJL CamarJL dá quantia, embm•ll Martino, ltita de Souza Martins e LuciJL de
o. mesma proposição doclnt'o 1.883:575$080 Souza Martins, filhas legitimas e menores do
pura pagamento do:; fJ:otes o ''cpal'os dos va.- Dr. Elyseu de Souz11 Martins, ex·senadot• pelo
porcs S. Srt/v(ldor c Santo.~, o que parece Estado do Plauhy, e .li• orphiis de m[o,
mdlcar o rcconhocimento do direito que uo quando o perderam o llllllO passado.
· Lloyd assiste pn.ru esse pn.ga.mon to.
Allognm as supplicnntes que sou f11Uecldo
A Compn.nllin dh•ige-so u.o Sumt11o, indi- pae, apezar de ter occupado diversos cargos
CIIndo esta Jiltto. daquoll• proposi~[o o, jun- importantes neste pnlz o especialmente a
tando o documento dos ur~ilramontos j udi- pro,idonciJt rio Rio Grande do Norte durante
ciuos, em or•igitw. l, Lem cumo os invont:Lt•ios o th1gello d<L socca; a do llspirito Santo o ul·
t'eitos patos )JCritos, podo quo, naquei!JL pro· timamonto u tio ~onudur pelo sou !Mudo na·
poslciio, stUIL tncluidn u. vor•btL do ID!:!: 4D3:s]"050, tal, tlclxou-llll em estado dó extrema pobrosa
a qnnnto montam as duas ILvallaçõcs udl> o apenas ampamdns por um lrmiio maior,
ciaos, <Lliás j~ incluidas n<L proposi<;[o com modesto empregado do commeroio, actual·
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menta ausento do empt•ogo o cm tr..tamonto pns legnes üurnnl<l n ro\'oluçiío no~ Estado
do molestin. gravo.
do Paraná o S. P11u!o.
Allcgnm mais que desde a morto do sou pao
O Pai,, notavel orgão de publicidade, jó.
o seu pJ•incipalrecurso proveio do uma sob· tovo occn.siíio do Jilzor uma reclu.mo.ção n. rescripçiio aborta entro os membros do Con- speito, e attribulndo o facto a uma omissão
gresso,quoforam seus collegns naConstltuin to, involuntnria por parto do Governo, porque
auxilio generoso o importante, mas desde nl· niio póúe acreditai' ~uo houvesse proposito
guns mezcs esgotado.
em oxcluiJ• ossos servidores da p•tria, que no
Na ausencia de lei especial quo regule a Estado do ParanÍI tinham com grande sncri·
mataria <las pensões, nílo se pôde dlze1• qno ficio se opposto com as armas na miio no doas supplicantes tenham direito no que solici· mlnio rovolucionarlo.
tnm ; mas poreco que o Congresso quo já tem Roalmonta, 81•. Presidente, penso lambem
concedido algumas a pessons monos necessl· quo esso. omissüo. quer na consulta. feita. no
tntlns, por attonÇJ1o aos serviços p!'ostndos por Supremo Tribunal Militnl, quer no aviso ex·
seus pui:;, maridos c mesmo 1rmãos ; por pedido pelo ministro da ~uerra b. Jtopartiçiio
equidade devo tombem socoorl'O<' ainda que llo ajuda.nto-goncral, só involuntn.riamente
parcamente, as filba.s daquolle distincto se<·· so podia d:Lr, po1•quanto niio ha quem dosco·
vidol' d0 ]laiz que ficaram o continuam nas nbeça quo iguacs serviços prestaram ns tro·
mais critie<<S condições, como ó notado, o o pn.s em operações no Parnnú, como aquellas
que afirmam verbalmente n.lguns membros que o• prestaram no porto do Rio do Janeiro
<lo Senado, que com olle conviveram e dti tos· e no~ Estados do Sonla Catharina o Rio Gran·
temunho por escripto um dos mais distin- do do Sul.
Conhece o ministro ili1. guel'rn, como todo o
ctos.
lafolizmento, o estado do nossas finanças p!liz, que desde o dia do tomada do Desterro,
nilo pormltte 1l Commissílo propor umn. pen· o Estado do Paraná ficou em constante
sit.o que gat·autn. itspoticionru•ius mesmo o no- o.mon.ça, o nossa. occn.siü.o corrieçn.l'n.m as ope·
cessaria ; em todo o caso ftcariio melhor do rações do guerra o varias omciaes do Exercito
que so acham si o Congresso :tpprovnr o quo o da Armada prestaram os seus serviços nas
columnns em operações.
vai propo1· no seguinl<l
Como ó que hoje, quando se trata do contar
poJo dobro o tempo do am•vi•;o a todos os
PUOJJ~OTO J'!, 38 DE 1895
que prostamm-nos durante a revolta, ao exAl'tigo unico. E' concodidn n cadn umn dns cluem os omciaes que operaram dentro do
filhas do Dr. E!yz<lo de Souza Ma1•tins, D.D. torritorio do Paranid
Adehtldo •la Souza Martins, Rita do Souza Hoje, em umo noticia, som CJLractel' official,
Martins, Dolores de Souza Mai•tins, Esthal' do vi c1uo su n.mt·ma. que o governo cogita. cm
Souz!1 Martins o Lucia do Souza M<u•tins, a reporar osta lilltn.
quantia de '!O* mcnsnes, I'OVOh'll.das as dispo· Mns, o que <liz ess!l noticia não pólio oolllel'
absolutamonto, porquo, como <ligo, ni\o vem
sí~ües em eontrtwlo.
do !l>nte oficial, e ostú em contt•Jldic(·úo com
Sala das Commissüos, !7 do setomb1•o do o aviso expedido 11 Q do corrente, pelo minis·
180:3.-Co.'iltt A.:c.«'crfo (vencido).-/. S. RetJO tot•io da. guerra.
Jllalloe-Lcite tJ Oiticir:a.-Ramiro Barca/lo.~.
Esta ó um dos roqum•imentos que vou su·
J. Joaqui11~ ilc Su/1-:a.-L.tlo JJulhries,
jeibtr U. consideraçii.o d<l Casa.
O outro rcrtuerimcnto, S1•. Presidente, niio
O So•. Vleouto Machudo- Sr. deixa tambem de SOJ' do summa impor·
Presidente, ji• ha tres dias, havia pedido a taneia.
palavra pa1•a fundamentar dou~ requeri- Todos os dias vemos aqui n declnraçíio somentos, que pretendo que obl<lnlmm a appro· lemno dos que se lntorossam pelo estrulo das
vaçiio do Senado, o sob1•e assum)lto que se 1lnon1;os do paiz, a asseveração do que ellas
siio más, e que estamos em uma situaciio
rel~re a admin!stroçiio da guerra,
O ministro da guerra, em do.tn de Gdeste melindrosa e c!Jeia do <lifficuldades; o a! o
mez, expediu um aviso tí Ropat•t!<;iio do Aju· l'odw Publico devo estar l'O>guardado p:~ra
danto·Genoral, providenciando sobre a conta· todas as despezas imprOductívlls e supat•tluas,
gem do tempo de offio!nos do Exm•cito e da muito mnio deve estar pnm os assaltos que
Jll•madn. quo sorvim.m durante a revolta no se pi·ojectam no erai•io publico.
porto do Rio do Janolro o Estados ue Santa E, em roluçü.o o. um dostes nssn.ltos quo so
rO!\Jro o reqocJ•imonto rJUO vou apresenClttll~rino. o Rio Orando do Sul.
Nosto <tviso, quo foi OXJlOdluo om vlrtu<lo tar.
<lo consulta lbita no Supremo Tl'lbuunl Mill- Vi no oxpedionto do minifltro lln guorrn.,
tar, so uotu. tL oxclusü.o da otnchtcs o pl·n.cas o Uespn.cho no l'equorimontrt nprosontudo }JOl'
do oxorcito o armad!l quo SOI'Vli'um nus Lro- Amuzomts do Al'aujo Mnrcondo.!, revoltoso no
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meu Estado, pedindo indomnisn~iio da quan· [ a repulsa que merece po1• parte do Senado,
tia de 97:200$, por servi~os prestados por ó que alguns l10nrados sonatloros concorrodeus vapores o lanchas do su~t propriedade, 1 ram com o sou voto pa1•a que o projecto Jbsse

ás forcas lognes do PnrnmL.

approvndo em 1 discussão. Pois bem; osso
1
'

Posso garantir, Sr. Presidente, que ó n projecto foi à Commissüo do Marinha e Guormalor oxtorsüo que se possa Jh'-Ol' i1 Loisa tlo rn, e attl hoje ainda niio app:~receu a oplniiio
contribuinte e uo erario publico a pJ•etençiio da Commissüo sobre assumpto do tanta im·
desse individuo.
portancia; o o que ti exacto ti que com o voto
Realmente parecia ató que nüo havia nc- do Senado approvando o projecto cm I" dis·
cossidado do que, da tribuna do Senado, ou cussiio, o projecto permanece como uma ver·
estivesse indicando no governo c nos repre- dadoira espada do Damocles suspensa sobro a
sentantes rios poderes publicos o meio de se cabeça desses Ienes e dedicados servidores da
acautelarem contra esse assalto, porque sei pntria.
que olles devem estar prepnrudos para cum- Eu dosojn~•ia que V· Ex., Sr. Presidente,
prirem o sou dever. Mas, com certeza, não é com a sua justa influencia, intercedesse .iundemais !a,.er essa reclamação do alto dn tri- to rln Commissão para que o projecto venha
buna do Senado.
a debato, afim de que clle so1ft·a a repulsa
Quando entraram as forcas legncs no Es- que merece por parte do Senado. Estou con·
tntlo do ParaniL, aprisionaram deus vapores c vencido do que o projecto ti profundamente
cinco !anchos de propriedade desse in<hviduo, subversivo, e niio pódo merecer o apelo da·
que se achavam em poder dos revoltosos.
quollcs que, nlém da prcoceupaçüoda felicida·
Tripulados por po>sonl de confiança, esses de da patrla, teom, como complemento dessa
barcos serviram então pnra conduzir tropas pJ•coccupaçüo, a preoccupnção da ordem pu·
ontre o poJ•to do Amazonns e da villa dn bllca.
União da Victoria.
Não entro, nom dovo entrar, no exame do
Foram vm·dadclros prezas de guerra.
projecto, reclamo apenas que clle venha a
Os dous vapores e as cinco lanchas cstivei•am debato, porque é preciso que seja repeli ido.
em poder dos revoltosos; r~se individuo com- Um projecto dess"s não pódetlcnr ahl na pns·
participou da revolta, n' cujos chefes os cn- ta da Commissiio como umn ameaça sobre

tregouj c qunndo ns tbrças tCgaes se n.ppro- uma. parto de exercito brazileiro.
ximarn.m do Paraná, os tomaram, p:wa nc- Direi mais ; ainda niio pudo acostumar-me
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ccssldades o emergencias da campanha.
a esta mania de Jazer dot•mir nas pastas das
Pois, senhoras, agora apresenta-se esse in· Commissões os papeis, que siio sujeitos á deli·
dividuo e roclnm11 indemni,.ação pela oceupa· bcrnciio do Senndo. Eu fnllo msto coru um
ção desses vaporos•luranto 15 ou ~O dias, essa certo escrupuio, porque a primeiJ•a vez que
indemnbação na importancia do U7:200~. O mo animei a fazer uma roclamaçüo destas, fi.
quartel genet•al1lo 5' ulstricto militar, duriÍnte fJUei como barata em teJ•reiro de gallinhns ;
o tempo cm que se serviu desses vapores, J~z todo mundo cahiu em cima de mim.
todas as despezas de combustivcl e pessoal trl· · Mas nüo ó esse o unlco projecto que dorme
pulante; toram vapores, como disso, tomnrlos somno eterno nus postas das Commissões. Sr.
da müo·dos revoltosos, verdndeirns presas de Presidente, eu vou lembrar um lllcto, e póde
gue<·ra, e niio sei como nestas circumstanelas ser que com isto eu ganhe attl a gratidão de
tem um individuo coJ•ogem para reclamar do V. Ex.
Gove1•no uma somma importantissimu, como
Ha tempos foi aqui apresentado um proje·
n quo ó pe•lida.
cto,que mereceu a nssignntut'll de qunsi todos
Sobre ostos deus factos mando à Mesa os os membros do Senado, conferln•lo medalhns
meus t•equot·imontos. E, visto que estou na i'tquolles que tinham eomparteclpado dos sntribuna, V. Ex. me permittiril que ou faca ci·ificlos da rcslstencio. á revolta.
alg~ma~ observações, concluindo pm• um poEsse projecto teve parecer d:~s Commissües,
pedido !' V. Ex.
foi sujeito á discussüo, o por um J'equerimento
Em d1ns do mez rle julho foi 11qni aprese.!ln· muito original do nobre Senador pelo Plauhy
do JlO!' alguns membros •la CommiSSILO do Mn· voltou o projecto às Commissües, pll!'ll que
rlnh!_l o Guerra um projecto J•eguJnudo a pro· estas dissessem se o projecto ostava de accoi'·
moçuo dos niforos ultimumente promovidos rio com o urt. 0" du Constituiçiio da RepuJlai'U o exercito. Esse projecto, profundamon- blieu <los Est11dos Unidos da Amm•icu do
to subversivo, o quo r.n!locavll em igualdade N01•te.
de eircumstnncins olllciaes e lnJ~riorcs do
Exercito, morecou 0 voto do Senado om I" · O SJt. CoELno Roniuouus -Que prohibo no
discussão, o Jbi 11 cmmnissiio para dar pare· presidente delh1, acceitar eondocomçües.
COI', allm de voltar nova monto a de!Jate. Estou
O Su. VICENTE MACJIAUO - Esso roqueconvencido de que só p:~m que o yrojecto sof· 'i•lmcnto que eu nchoi muito original o que
Jl•ease largo debate em 2• tllscussao, e tivesse devia tet· sido multo ponderado por nquelles
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que o approvnram, serviu apenas de um melo
protelatorio.
Estou convencido disto poJo procedimento
uJterim• das .commlssiies, porque, por·a se
ver '' o proJecto ostnva de accordo com as
disposições da Constituição Americana, nilo
aro Pl'ociso mais do que mondar busca\' um
exemplar dessa Constimlçiio o pô1• o projecto
de accordo com ella, de modo que niio tb<so
melindrar o Presidente daquolln Republi~a.
e o pedido me fuzla cre1• que pa1•a so fazer
esse estudo, queria o nobre Senador que se
mandasse pedir um oxcmpln~• authentico
daquella Constituiçiio, por lnte!•mcdio da
nossa Jegn(•iio em Washington.
Por que niio deu a Commissiio parecer
sobre este projecto, assim como sobro tantos
outros 1
Eu lembrei este por ser um dos mais
importantes, mas ba muitos outl'os.
Si as Commisaões niio concordam com este
ou aquelle projecto, dlgnm-n'o, e o Senado
concordaró. naturalmente com as Com missões,
mas deixar dormir os projectos nas pastas
das Commissiles, niio ncbo natural, nem m·
zoavel,
A minha reclamaçiio l'efere·se, porém,
unicamente ao projecto relativo á promoçiio
dos Alferes ultimamente promovidos, o ou
poço a V. Ex. que,!ndopondontemento do pa·
recer da Comm!ssiLo do Marinha o Gorra,
colloquo esse projecto na ordem do dia.
Mando ó. Mesa os dous roquel•imentos.
Vem a Mela, é lido, apoiado, posto em dis·
cussiio, e sem dehto npprovado, o seguinte
Roqmn·imcnto

Roqueiro que se peça no Podo1• Executivo'
por intermecl!o do Minlsterio da Guerra, có"
pia da peti~iio e mais documentos com que
Ama~onas do Ai•aujo Marcondes solicitou o
pagamento da quantia de 97:200$, provo·
niente de serviços que diz prestados po!• dois
vapores e cinco lanchas de sua propriedade,
ás roro!UI Jcgnes em operações no Estaclo do
Paraná; e bem assim cópias das informações
prestadns pelo commandanto do 5" districto
militar o mais repartições do Míniswrio da
Guerra.
Sala elas sessões, cm 20 de setembro elo
1805.- Vicc»tc .Uacltado,
Vem ci Mesa, é ildo, apoiado o posto em
dlscussiio o seguinte
Requo l'i 111 cu tr>

Rcquel'it•o que por intermedio da Mesa, ao
solicito do Pouer Executivo poJo ministerio
da guerra as seguintes informações :
i", porque, no aviso de a do setembro deste
anno, expedido ó. 1\epartiçiio do ajudante ge.
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nora!, cm quo manda ser contudo pelo dobro
o tempo do serviço !lOS oOiciaes o prnças do
exe,•cito o da nrmndtt, quo r.stlvcram em ope·
r11çúos dnra.ntc a revalt.JL, no porto 1lo Rio de
.lcmciro e uos Estudos do Sant" cathnrinn o
Rio Grande do Sul, nilo JiJrnrn incluldos os
que serviram no Estado elo Pnrnnti, úurnnto
o mesmo período 'I
2', desde quo data consii!Mou o Governo
Fcdei•nl om operações de guerra. ns for~n.s quo
estiveram cm serviço no Estado do Pnrano, e
quando julgou t01•minndns essa~ operações,
no mesmo Estudo 1
Sala das sessões, cm 20 do setembro de
1895.- Vice11te Jllacltado,
O S1• . .João Neiva-Sr. Presidente,
eu não cstav~t presento quando o nob1•e Se·
nndol' pelo Parani• ,justillcou este l'cquel'i·
monto.
Act•edito que niio to11 mzüo do sol': O quo
se declarou, foi em resposta a uma consulta
do Ministm•io da Marinha ; o n resposta foi
pelo caso da pergunta.
.
O Mlnisterio dn Marinha perguntou como
se contnva em taes o tnes pontos o tempo
para os officiaes e praças que p1•estaram sOl'·
viços dm·nnto a !'e volta; o Conselho Sup!•omo respondeu r,uo em tncs a taes pontos
contnvnm·se os se1•viços por um COI'to modo.
A perguntiL niío se referiu aos que prostn·
l'nm sei'Viços em S. Paulo o no Poranú,
PnJ•ece-mo, portanto, muito cedo pn1•a so
perguntai' isto no Governo, tanto mais quanto
j1i li qualqnot• cousa. dando " ontendet• que
o Mlniste1•io da Guol'l'll. tnzln. a consultn com
relação aos que cstlvet•am em S. Paulo o no
Pnmná, niio se JlLllnndo no Rio Grnn!le, pot•·
que o caso j1i estnvn decidido qunnclo tcrminamm as operações.
Isto nssim é um pni•Jnmentnrismo que estnmos fazendo, sem raziio de se~·, tanto mais
qm•nto o tompo su so conta .p,.rn o eft'eito ~a
l'e1bt•mn, o dado este caso. ~uando niio esti·
vcsse decidida esta questiío, o officinl podia
l'equel'et• no Conselho Sup1•emo pa1•a contai• o
tempo de gue!'m.

O S•·· Vicente Alnellndo-SJ•,
Prc•ldcnto, não sei n fonto de que provieram as informacões quo ncabn de prestnr o illustre senndol'. Creio qno foi a mcsmn
n que me roforl no meu discurso, isto ó, nma
noticltL do.do. nns Vfll'ins do Jorm1f do Co1n·
mel'Ci'o, cm quo so di~ quo a.peous sa trn.tavn
do uma consulta !cita uo Supremo T1•ibunnl
Militnr, em vli'tuclo do um" requisição do
ojudnnte.genornl da armndu, o quo nú.o 110
niunndo nos mililitros quo ostivol"nm em
S. Paulo e Pnrnmi. niio podln 11 consulta
vol"•nr sobro ollcs. Agora, o ~L viso elo }!inis·
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teria d1~ lJJWJ'J'a. eHUt.mn conl.rn.llnHI<;fio IL ~BI:IIL
o ~··· Pt•c .. ld<lnto declara que vo.e
illlílf'lnW:iio du Jnrutll r/1J f:auumwt:io, porquu tlO proceder u votru;ü.o de um outro requeri·
pruvhlmiCiiL já JHU'IJ. 'JIW 11. IWJiiLI'tiçllo du l!lonto tio SI'. Snurulor Vlccnto Maclmdo, no
ujurlltnlAl·goum•ul tenlu~ CJ!nnJmltuH flll.I'IL con .. q11ul S. Ex. podo quo, independente do p~

pelo dolu•o 11 towpo do HOJ•Vif;o prestado
olllchlot:J o lll'lu;afi tJUU tjOI'Vil·nm om Sunt11.
Ca.tluJ.rinu., no Jtio OJ•tuuJo o no JUo do .TIL•
!loiro; do '"''lo qno úHI.eH llmun jll com o tompo
contwJo, HOfll "'~ces~;lf!ndo lln outl'O tacto quo
Jl[O Hl\lll OfJI!HtllJ' da IIOfllll'LI(•íio dn AjudanLol1Lt'

piJl'

OeJJei'U.J

auu. por•m,uwnchJ. nnquo1Io11 lo-

11.

ga.J•e.s, ncj

quo oli ontt•ott toum do l'oqllm•oJ• llO BIIJH'omo 'I'J•ihllnol AlllltiLJ',
Etite ffiúll requol'imontn tom poJo monos n.
1fa.nt.uH:em do diijpot•tnt' no!:! Potlot•es Publicas
pnl:lt~O

n UGCtltil:ildudo de HLzm• tlllliJ. cOtJI:IUI tu u.o su..

pt·onw 'l'l'iuunnl Millliu•, iuoluiudo os 0•-

vores .. ,

Ulf SH. SJ~NADO!t-lsso nii.o ú fn,vor, U diw
rui to.
os". VJCt:NTE MAOJIAilO ••• do ostontlm• as

wntugen• dadas 110s que Sll batomm em OU·
tros logaros, tu.muom aos quo cstlvomm om
s. Paulo e no PnJ•nnt>.
A inrormaçáo w1o tom cunho of!lclnl algum
e não póde ter, quando osttl em 11ntagonismo
com o que ntllrmn o aviso do Mlulstet•io da
Guerra •lo o do corrente me~. publicado no
dia I I.
Mantenho o meu roquorimonto. Não r"co
c~m eJle uma. Ctlflt!Ur'-L tlO om·orno ; ncho <JUC
foi wna omis.'iào, porque o OovoJ•no, relem·
brando ~erviço.<, não podia esquecer os que
"' bawram no Parunó. com denodo pela causa
legal. (/la

lf ill

apartiJ ,)

Vuu ler o ~L viso o V. Ex. VOJ'Ó. si tenbo ou
nilo rozão 110 que estou di~ondo. (L8,)
Lembro-mo do que, na lnlbJ•mnciío officio·
sa, que a.ppn.receu nas Vt~l'in." f.lo .ftJI'nrtl do
(:(JIIUii-Uâú,

ainda.

SO

diz

flUO

não SO IIUU'l'OU

pa1-a os E~tatlos do l'ILl'ILIUÍ o S. Pnnlo o
prazo, JMque o•~• isto dopowlondo do lixar·
se t~~toe p1azo fJIU'U. o !tio Ol'ltrHlo tln Sul,onllo.
oiitJ

Iii!~ :>'ii.IO

u,iudu., C]lllllltlo t.ot·mlun.t•I10 ns
de gucrJ'iJ.,
O aviso do Mini~;tet•lo da OttOl'J'IL, cm vlt•~ud.~ da l'&;oi w;iiü do KupJ•omn 'l'J•ihuual MI·
JHUJ', tawt~m já dt~dtu•ou, qtmnto no ttio

Q~J'at;r1e:;

G.ra.r.1.de, ()

l.t!JUJiO,

rtuc dovh Hui'

routt1tlo

poJo

"'U"

l'Ocor,
luolultlo na ordem do dia o pro·
jocto, r1ue se I'elllre a promoções do alferes.
DI~ mai•, nuo n. alludidn. proposlçiio roi n imp!•lmh• IL 22 do julbo, entrou cm i' diseussiio
á :Z, o lbi remetLlda il Commissilo de ~larl·
nhn o Guerra a 27 do mesmo mez, o que tom·
so odoptodo 11 prnxo de assignar 15 dia•, í•
coda uma das Commissücs para emittir os
sous pn.reccres.
Vao, pol~. consultar o Senado so consonto
que, indopondento de parooor, soja contem·
piado na ordem do <lia o prqjeoto, IL que se
rofurc o requerimento om questão, visto como
nclm·se csgotndo o pr11zo allegndo polo orador
o em que deverão as Comm\ssües rCBpeotlvas
olforecer os seus pareceres.
Posto a votos, ó rojeltll•lo o requerimento
verbal do Sr. Vicente Macllndo.

O lilr•. Coelho Rodrlgue"' St•. Presidente, hontem, por ocellslilo dRS
observações, que tomei a liberdade de fa1.er a
proposlto do Orçamento dn. Guerra, fui lnteJ•rompido por um dos meus honrados com·
panheiros do bancada, rept•esontn.nte do Rio
Grande do Sul. a respeito do projecto de
Constituiçiío Pooitivlsta, a que me tenho ro·
ferido.
Prometti então a S. Ex., convencei-o mais
a va:;at· em occJLSiiio opportuM, da proceden·
cia d~ observação, que eu llzero, sobre a fi·
linçiio directa ou a relação intima, que prendi" o mesmo projecto ~ Constituição do Rio
Grande.
Ficnmos nisto, e eu venlto, om cumprimento desta promessa. pedir boje ao Senado,
que me pe1'mlttu public"r em eontinuação
ao< meus discursos, o texto daquelle J?rOjecto
com o respectivo prologo, que niio e muito
lougo, o a epigrophc, que ú um postularlo
con tl'o. u.s grau de:; nuclonnlitlndes, exceptuada.
a. lia
Nüo me Uumorn.rei a. confrontar n.rtJ:,:o por·
U.l'tigo úo pt•ojtJctu positivista. com n. Conati·
tul~iio, po1•quo ilest\io o muis que tbr possível
ovitat• quc~tõcs com os meus visinbos ('''!fi!re·

""'I!Jl'"·

,d.QU.t:o: IJUl.l.JJJio u. VúJ'Ilndo ó fJIW, uo PIU'll.Ut'~ ·""o O/'illlurttu." 8cmulort!.i riu lUa l}rawlu do S~tl,
jú. J.l(.l, {)~ dJJU:) t:JUIJl(!JlLUti- O pt•iucipiu OO qrw ·"t:,dtwt-.~·tJ a sw1 r:.WfUIJ'rda), que .são bons;
:tlnJ.- CJJlqlJaiJ1.<l que no Rio Urtutllo sú hu. e uindu bontmn tivemos mais de uma contes-

\• prjJlcilúrJ.
Jú

Yí:JJJ.ú$, qu~

t~:::a.

ta~íio, quo poderia tor sitio evitatla, si elles
iuJUt'lllllr;ão, quo roi u. mo não iutut•rompe:ssom dn. mu.ueira por quo

.tof.t."\W.a qoo (} JJ.IJÍJJ'o~ tir~ua.dOI' tl'OUXLI (IIU'IL IL U

:t.r.W.uua, ubiJ

1

1

)

,.

fik~·vu pai'.~

o oHUito do tlomon-

.t.rUJ.· a ~lllPl'lJticuida.du Uu mou J'OCJUOl'ltnt\IJI.v.
J'j.ugueJil mais pedimJo '" lJU1u.vt•a, onoot•·
~·a·W u. .rJ.i.b(.:lJJ>,::.Ü.u.
p._.;.\Q U VQU;;,

I!~Ol'lUll ,

Cotu

on~ito,

St•. Pt·osidonte, nu parto om

quo fUI mzLis intert'Ompido, ou pt•etendo dl-

rlgh··mo pt·incipalmeuto nos ltont·u.dos rept·e·
:iOut.untos. f.lu S. Phulo; o como nii.o pude
Ji.Lzol-u ont.ilo, npruvoitu esta oocluJiüo, pol'quo
O r<;jcit•do O l'l"IUOI'ÍIIJOIItO, oun;l.iL·llle llUO bojo il diu do S. Ulycet•lo (••iso)
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E:x. sabe quo cllo ti c grande magico da
politica.
Apezar uc S. Ex. niío i\IZCI' parte desta
Casa, nós temos sentido aqui mais de uma vez
asua influencl".
0 SR. NOGUEIRA ACC!OLY-Benefica,
O SR. Coano RoomauES-Em alguns ca·
soa concordo, cm outros não; por exemplo na
porte relativa ú.amnistla e ü. regulamentação
rio art. 6'.
O Sn. PL"'I!Emo liiACllAOO dü. um aparte.
O Sn. COEUIO RODRIGUES-A amnistia t\
um complemento da paz, n. paz ó um rle.1irJe..
mwm gerr,l.
O Sr<. Pt1<11EIRO ~!ACHADo-Apoiado.
O Sa. Co2r.uo Ronr<!GUEs-Quem quer o
V.

noss.~

flm concedo o melo; o porque nü.o dar o
mflio?
O Sn. PI:--tlfEm.o MACIIAPO-E~t madu.'i in

tt:lJU.~.

.,

O Sa. Com.no Ron~trouES-Vi boje uma de·
clarnção de caracter semi-ot!lcial do que o
Presidente da Republica declarara boatem
niio poder governar sem fazer cffecti va a pa·
ciflcação.
O Sn. PtNl!Emo MACllADo-Sem a consoli·
dn'Jiio da paz.
O sr,. Coo'l.no newuau2s-Bem, sem a con·
solidae,ão da paz. Ora esta. niio ó pos;ivel
sem a amnistia, Jogo quem combate a nmnis·
r.la rlescja remover do Governo o actual Pre·
sldonto daRo)lublíca.
O Sr.. CoSTA AZEVEoo-Parece que oassim
mesmo.
O Sr<. PrNrrEtno MACHADO-Não ; senhor,
cornbatc·se a amnistia ampla.
O Sa. Co2r.uo RoDnraur.s-E' fnllnndo quo
nós nos podemos ontondor. Desejo saber si
os chollls r•aulistns, quo teem sido os padro·
clr'Os das duas ultimas situações nas duas
casas do Pnrlamonto, estão dispostos n af·
fastar aquo!le rlistincto conterraneo da administração.
Façamos jogo rranco, com cartas no mesa.
Eu sou amigo do governo, procedendo rle
modo contrario e pelo que os vojo fazer Oco
desconfiado ou que não sou amigo delle, ou
que o niio são os Srs, senadores.
0 Sr.. RA,\!IRO BAROELLOS- V•. Ex. ostÍI
habilitnclo a dizer que elle se rct1rn do go·
vorno se não si dor a amnistia plena?
O Sr.. CosrA AzEVEoo-Todos os jornncs o
tl!zem. (,!partes,)
O s11 • CoEuro JiooaraUES .- Desde que .o
actual presidenta dlL Republica está na ndml·
nistraçJLo, nunca conversei com elle sobi'O po·
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litiea siniio uma vez, c desta mosmo niiO se!
mais pelo que.
O Sa. RAmno B.<RC&LLos- V. E:x. pcrgun·
tn no presidente da Republica ou nos jor·
nn.es.
O Sr.. CoELHo Roonrmres - Desejo saber,
o que SS. Exs. re.;olve!'<lo fazer agora ao
governo ; porque já outro rl!a, quando so
tratou da primeira amnistia ...
O Sr:. MoRAES B.umos-Proposta por um
chefe paullsta,
O Sa. CoELHo RoDmnt'ES-Lembra bem o
honrado senador ft o aparte ó insuspeito ..•
vi a divergencia entre os dous chefes das
parcialidades oppostns, u Sr. Campos e Qnin·
tino Bocayuva, e querendo saber aond~ esta•
vn. o Papa si em Roma, st em Avmhao tui
no Sr. Glicerio porque só elle sabe destrinçar
essas cousas, graças ás sympathins quo gosa
e aos seus modos insinuantes.
O Sn. PrNrlE!no MACHADo-E sobre tudo
muito Jenl.
O Sn. Coer.rro RODRIGUES- Eu não o estou
censurando; sympathiso muito com elle mes·
mo quando não sympatbise com a sua poli·
tiea. Mas, como h dizendo, fui saber deUe,
:orno 3' desempatador, aonde estava o Papa,
si em Roma, si em Avinhão. Diese·me que
tambem niio sabia ; portanto abstive.me
desde então de tomar conselho a qualquer dos
deus ; porque tanto fazia haver dous Papas
como nem um ; o não mais tratei de sabor
como pensavam os dous chefes. Homem paci·
flco o que nunca ftzopposlçiio a todo o transe,
tenho procurado sempre auxiliar o goverl!.o
como posso. Assim, por exemplo na guestiio
daquella emenda disfarçada, V. 'segunda nm•
nistia, sendo consultado aqui pelo honrado
senarlor por Goyaz, disse·lhe que em conscien·
cía não gostava della, que a desapJ•rovavn.,
mas, :;o ello entendia que ella. ngru.dava ao
Governo, e podia serv!r·lhe parn c_oncillar.a
boa vontade dos descontentes cu nao querra
contrarial·o. Julgo-a inutil, mas em materitl.
de ordem publica, em que o governo tem
mais responsabilidade do que eu, não lhe
ponho embaraços, npprovo-:t.
O S~t. Prsm;mo MAcnADO-~Ias não approvou~a.

o S~t. CoELHo RoonrGUES- Ouc> o l'esto;
approvava P'lrn contentar a opposiç<io o fnzel-a. acompnnhn.r a orientac<1o do governo.
Dias dapo•• tizornm os opposlclonista.s ou
descontentes umu. aossâo sect•etu. o dccla.rnndo·se nJUigos do Governo resolveram \'Prosen·
tar um substitutivo no pro~ecto orlgma~ •.• ·
Ora, eu quo renunciara n mlnhn. qpm1a0
para não contrnrinl' o governo na tr!oa que
tinba de obter o apoio do• que d!scordtwam
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rio projooto do amnistia sem condições, vendo vantagens dos seus collegas Ministros do Su·
frustrado o fim que pretendia obter e niío premo Tribunal Militar, pelo exerclelo de
obtlnim, porque os homens nüo estavam ainda funocilcs tilo csplnbosns, que desempenham
satislilitos, julguei melhor votai' como voto!, nes.•o Tribunal, me pareceu acto de justiça
contra tudo.
· Impugnar a mesma emenda.
Eis a razilo, por que cahiu o projecto do Pol' ella doixo.riío esses Marecbaes de ter as
Sr. Severino Vreira com o outro apresentado vantageno de com mando de Exercito, nnta.
pela opposiçiio.
gons consignarias na propost11 do Governo e
O Srt. PINIIIlmo MAOIIADO-Quem ó a op· n11 resolucüo d11 Camur<> dos Srs. deputados,
posiçiio !
orçando as dospezag do Ministerio da Guerra
o s11 , COELIIO RoDmouES _ Quando di~o para o proximo oxerclcio. A alludida emenda
opposlçüo, quero dizer os amlo•os paulistas 0 os contempla como commandando corJlOS do
Exercito,
governo.
Niio me parece razoavel esse acto,
Agora quero saber lambem o que ó que E por isto tumbem, embóra. sem competenelles pens~m 11 respeito da paciflcaçiío, por· ola e nem procuração desses que podem oom·
quo acho q:ne sito mais Intolerantes os gene· b~ter v~ntajosamentc esse act~, resolvi-me a
roes de S. Pnulo do que os do Rio Grande do tomar 11 iniciativa; por outro lado, usando do
Sul.
direito do mandato que me trouxo attui,afim
OSrt. MoiUEs BARnos-São generaes!
de, tanto quanto minhas forças o permittem,
O Sn. CoELuo RODRIGUEs-São gencraes em amp~rar esse rude golpe vibrado, som duvida,
v~rdade do tempo em que a constituiçüo niio com as melhOres Intenções.
·
prohibia a concessiío dessas honras, embora Antes do mais, sej~·me JHlrmittido duvidar
sejam sómente goneraes honorarios,
da opportunidade, na lei de orçamento,de se
Vou concluir, voltando ao assumpto prin· modlllcar disposições em referencl~ á.s vantacipnl o aproveitando a occasião p~ra evitar gens desses funccionarlos, disposições com
nova •livergencia com o meu honrndo collega assento em leis.
pelo Rio GJ•ande do Sul e pedir quo seja pu- Respeitando melhOr dputrina, Sr. Presi·
blic~do cm coo tinuação ao meu 2" discurso dente, estudo a resoluçiio da Camara,orc•ndo
proj~cto rio constituição a que me referi,que 0 as despezas do Minlsterio da Marinha; e terei
nao o longo.
de otrerecet• r\ Commissüo de Finanças as neTambem aproveito a occasiüo para ver si cessarias reducções dos accrcscimos da ~anci
esclaroço ~ si.tuaçiio. que está escura e ver mantos que consignara, embora com a maior
om que lCL vtvemos; quero ver qual·ó a atti- justiça, no Intuito de, nessa Joi annua, de
tude do partido federal deanto desta gravo cJfeito transitoi•io, nilo serem revogadas disqnostiio quo so aglt11 no ParJ 11mento
posições vigentes, provindas de decretos com
Restrinjo, poróm, mo.u podido ~o principal forç11 do lei.
obJecto destas obsorVIlçues: requeiJ•o 11 v.Ex
A doutJ•ina nüo permitte tambem o invol'I!O
que consulto '' Casa si mo consente publicar - fazer dacrosca>' os vencimentos sustentados
em seguida ao 2" discul'l!o sobre o orçamento em decretos similares.
dos Ministerio da Guerra, o projecto do con· E' o caso da emenda.
stituição a que mo referi.
Estou convencido, Sr. Presid~nte, de que a
Posto ri. votos ti ~pprovado o requerimento, sii doutrina que <leve, no cn.so, I'e"Ol'·nos t\
do considerar-se a lei orçamentaria das des·
PRIMEI!tA PARTE DA ORDEIII DO DIA pezas annuas, como so tendo c~pacidade de,
no que se refere a vencimentos, gratificações,
ordenados, soldos, etc. dos funcclon~rios dos
Contlnúa em 3" dlscussiio a proposição da diversosservlcos,do dotai-os nosmesmissimos
Comara dos deputados, n. 33, de 1805 que tci•mos dns leis que c!'Oaram ossos seJ•viQos.
fixa a despoz11 do Ministerio da Guerra 'par11 Taes vencimentos, grntiflcnções, ordenados
o oxcrcicio de 1800,
e soldos se modificam ou so extinguem por
lei especial a cada um: c, assim sondo, niio
O Sa•. Co..tn Azevedo-sr. Pre- creio quo devo o senado nccoitar a emenda
sidente, vindo ú ti•Ibuno não tenciono nem oO'erecidn, que me trouxe iL impugnaçüo que
tenho milliiOO desojo de OOCupal-a de mOIIG !t lhe ruço.
tomar tampo uo Senado, preJudicando o andamento de seus trl\balhos de mór impor· A lei n. 140 de 18 de julho de 1893, nos
tanci11 : sorprehondido do silencio do nl•runs seus arts. 16 e 17 fixou as vantagens para os
dos membros d11 commlssiio de ~lltrlnl~a e Ministros do Supremo Tribunal Milita!•.
Guerra diante da emenda do honrado Senador Aos togados deu as quo toem os membros
pelo Estado da Parahyba, dlstinclo Marechal da Cllrte de AppellaQ[o, ttuando deveriam
rto exercito, reduzindo consldoJ•nvelmento JIS tor as vantagens dos do 1'rlbun~l Federal,
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pel~ llSSlmUnçiio dos serviços elevados que pela Par~ltyb", o niio mo poderão justamente
desempenham.
contestar qu~ os vencimentos ..•
No tocante nos militares, estabelece que, O Sn. AL~rEID.\ B,\RRETO-Quo vencimentos!
suas vantagens, se,\~m correspondentes ús dns
respectivas patentes, cm cfFJctioidadc elo 0 Sn. COSTA AZI<Vf.DO- Pord<io·mo; ainda
nilo expressei men juizo e V. Ex. lntorrog~
serviço.
O honrado senador, pelo que disse-nos, mo! lu dizendo que os vencimentos do almienfrenta sómente as vantagens dos m~ro rante no excrcicio do Tribunal Militar, niio
cbaes, no exerciclo da maglstr~turn suprema podendo ser menores do 26:723:!;, obsarvo.rlo
judici~rla: não se relere aos outros genoraes o decreto quo citei de 1801, trtiz nos Marechaes direito porfd to, do os nilo ter lambem
do Conselho.
Quer que os mnrech~s tenham "'' vantn· menores- desde quando a Constituição assim
gens do comman<lo do corpo de exercito e nilo o manda.
de commnndo de exercito: o por que 1
0 Sn. AL~IEIDA BARRETo- Mas OS n!ml·
Na lei nnd~ justltlcn essa preferencin.
r~ntcs tambom podem ter cssea vencimentos
Si c marechal póde comm~ndar nilo em da omond~.
chefe, o que não sei si isso ó permittl<lo, não O Sn. CosTA AzmvEoo-Prejudicando-so·lhes
acontece o mesmo ao almirante : este, e na direito: igunlom-so do baixo pnrn cima o
armada. pelo (J"adi'O sd dc"e ltavcr um, jamlliS onü.a
vicc-vorsa.~
commanda sob ordens de outro.
Para elle, pois, as v~ntagens no dosempc· Tenh~m os ~rechace maiores do que os
nho d~uella magistratura, segundo~ expres· de commnndo <le corpo de exercito, par~ fisilo do ~rt. 16 da lei citada, devem ser as carem com os vencimentos dos almirantes.
maiores.
Sr. Presidente ; observnd~ a lei, os nlmi·
E, sendo assim, pelo que dispõe ~ Carta de rantcs do Supremo Tribunal Militar não po·
24 de fevereiro de 1891, nos mnrechaes cabem dem ter menos de 26:723$, o não penso que
essas mesmas vantagens, que são mlliords do sojnm esses os seus menores veRei montes em
que as de comm~ndo do exercito.
activi®de do serviço, porque julgo que niío
O' almirante p6de ter os vencimentos se· se ~ham ahi computadas as otap~ e o
guintes, do conformidade no decreto do 17 de crendo.
janeiro de 1891, quando ainda o soldo er~ <lo
'750$ por mez, e não do 1:000.$, como percebe 0 SR, ALMEIDA BARrtETo-Mas noto V, E:;:,
que nesta quantia entra soldo, quota o tudo.
bqje.
No ma:cimo 26:220$, si servindo no Amnzo~
O Sn. Cosr" AZEVEDo-Convenhamos que
nas e M~tto Growso;
ó preciso sablrmo.< do circulo cm que o lllus·
No mbtimo 23:723$, si servindo nos outros tre Senador se mantém qu~nto 11 questão:
apertemos o estudo della,
Estados.
Deixo do fall~t· nas vant"gcns que tem O Governo niío póde pagar nos ~!mirantes
qua.ndo servindo em pllizes estrangeiros, do t1•ibunni monos do que a lei lhos dá de
pagos em ouro no cambio de 27, porque seria vencimentos.
som applicnçiio ao c ISO,
Por olla olios devem perceber, som cont~r.
Com ~ elevação hnvid~ do soldo serão cssn's como já disso, com o v~ior das etapas o do
v~ntngens de 29:220$ e 20:723$000.
crendo, 26:723$000.
O governo, poróm, o penso que som direito Propoz. o o corpo legislativo tom occolto
para isto, mandou que tosse a gt·~tiflcnçilo dos o.tó a ultima lol do orçamento, o. gratlflcnçü.o
ministros militares, m"recbnos e almirantes, do 12:000$, por anuo.
pelo cxcrcicio da.~ fuucçües no trilmnal, de
Attondendo ~ que rocobom ellos do soldo
12:000$ ~nnuaes.
Igual somma., ficam pela numot~ com 24:000$
Nas propostas isto fOra consignado ; o .iii do vencimentos.
para os orçamentos !lo 1893, !894, 1805 o para E os vencimentos menores ~ que tom dio de 1896.
reito na actividade do serviço, acaso não silo
Penso que tal gr~tificaçiio ó ~ quo se dõ., 26:723$ po1• nnno 1
com mui pequena diJTerença, para o com- Ferindo direito, pois, o governo fixou
mando de cot•po de exercito.
uma grlltificnç•iío, que reverte nos cofres do.
0 Stt. AI,>!EIDA BARRETO-Não, senhor; Ó Uoliio mais do 2:0UO$ por cada Ministro, Mndo 7:200$000.
rochnl ou Almirante.
O SR. JULIO FnoT,\-E' conformo n lbt·ç~ A omond~ nilo attendo ~isso.
quo commnn<lu. V. Ex. attcnda. (L8 e~tgumas O Stt .•JoÃo NEIVA-Apoiado; nosto ponto
,·ubricas da tabolla de -cmlcún'ollt<M.)
muito bom.
0 SR, COSTA AZEVEDO-Direi ll V. Ex, O 0 Sn. COSTA 1\ZEVEDO-Niio protendi~{en·
nssim lambem ao lliustro $OU co!iega, sonntlor trar no debato. Vendo, pot•ám, que, os o.hui·
lflhii.~O
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rantes, tcrtÍO lÍO SOl' vro,iudicndos Si n emenda

for convertida em lot,, ·
O Sn. Ar,,!EIDA BAnnicro-A Joi lhos maJ•ca
de gratificaçito. 2:400$000.
0 Sn, COSTA AzEVEDO-Que lei !
O Sn. PmEs FmmmmA-.1~ foi rovoga<la "

que ó o.Uudida.
0 Sn. COSTA AZEVEDO-E' corto, o pois Dilo
ba quo fuzor obra por olla, quo niLo existo
mais.
A Joi vigente é clnM. Os vonclmontos serito' os corrrspondentes iLs sun.s patentes,
quando em ofi'oct!villnde do serviço,
Jó. citei essa foi; art. 16 do decreto n. 1•19,
de JS de julho do 1803.
Attendidn '' omondn v!riLo os nlmirnntos a
ter menos, como disse, do vencimentos; corcn.
de 2:000$000.
Para isto venho. uma lei e.'lpcciat o n[o se o
determine poln do orçamento, annua, tmnsitoria.
A emenda, si bem que enr,•ente só os marecbaes, mais logo, Irá onfronlM' os nlmlrantcs ; e não serU. com o meu voto e silencio

que nctuariL sobre estes.
O Sn. JCLio FnoTA-E a lo! dn oquipnraçiio dos vencimentos entre os mnrochacs e os
nlmimntes?
O Sn. CosTA AzEVEDo-Doutrina esta consignada na Constituição, bom me recorda,
teve vigencia pelos esforços do chefe do Corpo
de Saurlo do. Armn.dn. : mns não suffraga a
mesma doutina equiparar-ao descendo os vencimentos dos quo os tom miLiQres para virem
IL iguoldado. Seria ferir, olfendO!' direitos.
0 Sn. ALMEIDA. BARRETO- Pordôo-me ;
olles tinham 2:400$ o pasaan1o a tm• 7:200$000,
O Sn.. CoSTA AzEVEDo-Sorti assim para os
Marecbaos, o que niio mo poroce corto. A
lei do 1893, dando nova orgnnisaç•1o no Su·
premo Tr!bun•l MllitOJ•, lixou nilo esses
7:200$, para os vencimentos dos marcchos e
n.lmirn.ntes; mas sim os cm"re.çpondcHlc,ç nos
respectivos vencimentos.
Cabendo nos almirantes, como .ia disso, mais
do que nos mn.rechacs, pn.ra. n equiptll'açiio,
como lembrou o !Ilustro Senador pelo Estauo
do Rio Grande do Sul, dovum sm· olovntlos
os destes, o nito decroscin'os M tio ~tlmirn.nto.
E poJa emenda seriam do ce•·to inlorlores.
O governo, consultando os iutaressos do
thesonro dt~ Uniilo, fazendo-se osquoJ•do tlos
direitos estabelecidos nnquolla Joi, unifor•·
rnisou n. gratificartto pelo exerclcio do cargo,
em re!llroncin IL toes Genorues, Jilzendo-n tio
12:000$. E' quanto so lô das pi•opostns deste
e do outro anno, o da lei do orçamento vi·
gento.
0 Sn, JIJLIO FROTA. da um apa1•to.

O Stt. CosTA Azmvmoo-Asaim procorlou,
~~viso, cujn.. lln.tn. niío recordo· me, o

por um

no intult.o do attondor t\ tal ou qual lntelligoncia rln lo!.
Os Sns. Ar,r.nl:IDA. BAHRNTO E JULIO

l~ROTA

dão apttrtos.
O SJt. CosTA.AZEI'EDo-Promovnm lei para
isto : não cabo tal •lispos!Ql10 na do orÇttmon to, seria um abuso som ,lustlfiooçiio ; a
continuação desse vaso múo, recebido do regimon passado o mantido com mais dooembaroço no actual.
Os SI<S. ALMEIDA BA.!IUETO E ,)UL!O FROTA
dilo apartes.
O Sn. CosTAAzmmoo-0 honrado Sr. Ministro da Guerra, sogummente conhecendo o dos·
acerto niio consigna essa roducçiio na tobella
explicativa da rubrica do que nos occupamos. A sua proposta do orçamento respeitou
quanto n Joi do orçamento vJgonto consigna.
Sl o Senado ontonder ,justo, mais do que
isto, conveniente a reducçilo que a emenda
propõe, faça proposição sun para seguir os
tramite> pt'Bclsos, afim do ser lol.
E' o melo correcto, é Único, pn.rn. que se
córto pelos abusos nllud!rlos.
•
Procedenrlo-se do outro modo, baveril desconsidero.çiio, r! e mais nocentuada, para asses
distlnctos goneracs ministros do Supremo Trl·
bunal Mllitar.
O bonrndo autor da emenda, muito emhorn
com dcso,ios nobre>, melhor praticaria não lo·
vando a questão para o terreno em que a
collocou, que seriL traduzida em miLo sentlrlo.
Mais do que nunoo precisamos resguardar
nquella magistratura do desoonceitos.
·
Os Sns. JuLIO FllDTA. m PINIIEino MACIIA.llO
rliio apart~s.
O Sn. COSTA AzEVEDo - SI me fosse dado
oxorcltnr minhas ideas, poJa pratica., de certo,
voritLm os Ulustres senadores quo mo contm·
J•!am, o docresc!mcnto deBMs vantagens que,
como cmnprimontos à. classe milltar, hoje
onortlln a.< desposas publicas do modo assombroso. Houve excesso demasiadamente jouco,
nos nugmentos concedidos.
Dahl, os lnt•gos excessos do vtLntagons, que
tnmbem tiveram os !'unccionarios civis.
Devo <llzoJ• que meu voto não c»grossou a
votn~iio para tantas despes~s.
O Slt, JUJ,IO FnoTA-Mas V, Ex, não votou
pelo ~rojecto quo manda acabar com as accu·
mulações, que são inconstltuclonaes ; c nós
votamos po1• eUe.
O Sn.CosTA AzEVEDo-Votare! por quo.Jquer
projecto quo ~rol!lba. as accumulaçõos, de
vencimentos, exceptuados os das l'eformas,
das jubilações, das aposontadoi•Ias, porque
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teom caracter de ponsõc~. reh•ihuir;ii.o de seo1•· o Sn .•Jur.JO FnoTA-Niio · sei como votaria
viços jr~ JJJ't!.Ytrulo,.,,
quando so tratou desses nugmontos a que se

roforlt•a V. Ex., si aqui ostlve88o.
O SR. CosTA Az!v~no-Gosto da fro.nqueza:
ou votei contra o augmonto dos honorarios
dos Ministroa, o fnlloi impugnando-o.
Pro tendi ató saber si, o Presidente da Republica, observava sou pt•ogramma de OCC•
nomins, ndmittindo osso excosso: mas o meu
J•cquer!mento cahiu.
Decididamente, o que se púde inferir dos
succossos, ó que não cahirá projecto algum
que so otr•roça. augmentnndo os vencimentos
dos membros do govorno, dos que por força
do lei posmm ir ao governo.
O Sn. Jucto Fnor.\-N[o com o meu voto.
OSn. CosTA AzEVEPO-Ct•oio na sinceridade
O Stt. ,Jur.lo FROTA-Mas havia prohibiç.io do v. Ex .. ou 0 acompanharei ontiio cheio
na Constituição!
do enthusiasmo.
O Sn. CosTA AZEVEDO - Nilo nessa Carta, osn, JuLIO FnoTA-E concluirá agora ju...
mas em lei, ou disposição do Executivo,lt~tvia tificando a emenda.
prohlbiçiio de accumuiar vancimcnloS.
O então chefe do Poder Executivo, por vo- O sn. CosTA AZEVEDo-De certo que nilo
zos. rcva.rou que não fosso observadn. a prohl- farei isso. O iUusti'& :;enn.dor nn. questão vai
biçiio das nccumulaçõee ; mflS niio deixou de por mó.o caminho.
sempre achnr preciso niio tocar nessas tantas 1'rata1nos do uma lei trnn,itoria, o nilo
que teve aquolio amigo seu, que :~tó vonci11 cabo nolln reduzir vencimentos fixados em
como sorvindo junto ao A,iudante Genarnl disposições vigorando.
do exercito, sem jámais auxilio algum otrerccerei projecto attandendo aos venoiproetar·lhe ! . • .
montas de todos os ministros do Supremo
Ao tempo 1lo reglmon proscripto, o soldo Tribunal Militat· e nilo sómente aos dos Ma·
d~ retbrma.. a jubiia~iío · e a aposenllldoria rechnes.
nao se perdtam quando nas funcçõos do par•
Sa JuLto FROTA-Os termos dtt omenda
lamento ou do governo, aooumulavam-so 0• ·
1
t d
essas pensões aos honorarios das mesmas time· esti10 do accordo com o regu amen o esse
eões.
trtbunal.
' No projecto a que noguei meu voto, isto se O sn. CosTA AZEVEPO- Si está assim de
vedava ; o sendo uma innovaçilo iniqua, se- accordo, nõo pótle ach~r-se om referencia aos
guramonte, niio podia obtot· meu ;tssonti- almirantes.
menta.
o principio l'OSit•ictivo, n[o se compadece
OsoMo, niio do reforma, osso sim, niio om com 09 intot•osses indlviduaes,protogidos por
ontiio nccumulndo, niio o devo ser a indo hoje, lei : ti dado ampliar fuvores, cm falta de lei
por mo.is forte raziio, essa que estnboleco-se expressa, mas jamo.is restrlngil·os, otfendendo
em virtude do quanto a respeito manda a taes intot•csses.
Mrto. politica •lo 2-t do fevereiro do 1891.
Quando fui ministro naquelie tempo, o du- O Sn •.Jur.!D Fna1'A- Aqui ó favoravel ao
rante o mandato Jo;:islativo que tivo ante· Interesso publico.
riormente, niio recebi o soldo que mo com· o S~t. CasTA Az1~v~oo-Mas o interesso pu·
polia. pela p11tento. Como ministro recebi blico não pódo it• a otrendor iL doutrinajuJ•i·
apenas o untcamcnto cerca do 000.~ por mez, dica : - nn JiLita de disposições legnes, direi·
quo nilo cJ1egavam paro. a ropresàntaçiio do tos niio so restringem, ampliam-se, quando
cargo: hoje, quanto toem os ministros do precisam de ser aJtet•ados.
~~
Além dos seus Jtonora.rios, si síio mililat•os, Ull Sn. SENAPOn- Entilo o congresso DILO
mais 0 soldo da palottte 1 Sert\ justa os!a nc· pódo augmenlat• ne~ diminuir despezas i
cumulnçiio de vencimentos I
O Sn. COS1'A Az~v~oo -No que entendo a
A lei o. permitia : façamos. outro. quo pra· vencimentos de t'unccionarios, estabelecidos
ltiba quantas ncoumuiaçõcs queiram os mais 110r toi ,.<pecilfl, só por outra lei, jó.mnls a do
exigentes, respeitadas ns aposentadoriflS, Ju· orcnmonto.
bilacoes o soldos do reforma, o meu voto Sc.i~tmos, pot• nossos actos, um exemplo de
pam tnnto concorrerá,
doliborncnos calmas, respoltadoros niio ~ó d11.11

O projecto a que se roforiu S. Ex. nõo re·
spoitllndo taes pensões, nilo pôde lot' o meu
voto.
E' corto, Sr. Presidente, que osso projecto
ditllcilmento seria viavol, pot•que o Congresso
conta ainda grande numero de admiradores,
do que dizem ter sido o !hclot• da republica
osso iliustre mot•lo Benjamin Constant; o nilo
quorel'ilo· por voto expresso censurar o proco·
dirnento que osso notavol me•tre manteve
;. flrmo ao tempo do'imperlo, em seu sô proprio
bonoficio.
As nooumulnçües do vencimentos quo usu·
fruia niio lhe mellntlrnva n eonscioncia ; e
muitos !brnm,
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lois, como das doutrinas snns, precisas para
que nilo se nos averbo de parciaes.
Muitos descontentamentos ,ji\ lavram na
sociedade, o cumpl'O·nos uüo os nggru.vn.t•.
Comecemos por defender os direitos dos ci·
dndãos da classe m•mada do palz pnra qno
não se justifiquem de netos que não lhes cabo
praticar,
A marinha tem queixas,
A emenda, sl for attlngir aos nlmirantcs,
fet•irá direitos de que osttlo de posse : e com
que vantagens iremos até alll 'I
Assim como quero a obediencia do militar
aos deveres que silo· lho impostos, desejo o
respeito i\s suas prerogativas,
OSR. JULIO FROTA dá um aparte.
0 SR, COSTA AZEVEDO- Som duvida, nüo
tem o militar no numero de suas prerogati·
vas a de reuuiiío para rllscutir actos pollticos,
lançar manifestos de caracter politico.
O sn. JULio FnoTA- E' livre a manifesta·
çiío do pensamento a todo e qualquer cidadão.
0 Sn. COSTA AZEVEDO - NÜO ii collectivi·
dade dos que silo militares : e onde encontra
V. Ex. conceito diverso naconstituiçilo!
O Sn. JULIO FnoTA- A mauifesta\•iio do
pensamento I
0 Sn. COELIIO RODRIGUES-Isto é a manifeS·
iaçiio do ponsamento.
Nilo teem V. Ex. e seus colle~as criticarlo
ncerbamente no seu Estado àquellos que níio
toem querido amo!dat·-so ao chefe do mesmo
Estado 1 (Nao foi ouvido o •·esto do aparta,)
O Sn. JULIO FROTA- Criticavam e ainda
criticam com concessiio do cheta do 6" distrlcto militar.
0 SR. COSTA AZEVEDO-Como qundrar :IS
idéas do IJ!uetro son:tdor,da liberdade quo diL
ao militar para manílestor o seu pensamento,
com o proceder que tovo o illustro general
Sr. Moura, delegado do governo no lUc
Grando do Sul, quer do Vice-Prcsidente da
Republica,tllllecido,quer do actual presidente,
ordenando que fosse roprol1ondido um general
t•eformado, (dra do xcrviço,só por que na lm·
prensa emittiu seu juizo contra o Governo do
Estado 1
0 Sn. JULIO FROTA-Eslava OU nilo em
sitio o Rio Grande do Sul 'I
0 Sn, COSTA AZEVEDO-NilO estava em OS·
Indo de sitio; e quando estivesse, niio poderia
esse refot•marlo escrever para ser publico na
lmpt•onsa sou pensamento 1
c:;Perdôo-mo S. Ex. Ainda 110 estado do sitio,
consel'VO.m os cldadi!os o tlil•oito do: discussü.o
cpla Imprensa, sujeito aos processos. ostnbolo-

iorlo; para punição dos abusos : e é cidadilo

o mUltar rcJbrmn.do, fdm do surviço.

Sr. Presidente, desde o rlia em que vlolen·
tamonte fui reformado, tlzoram-mo cidadiio e
com P"rfelto direito de rLglr na politica, Jleins
roumües. pala imprensa, pelos comicios os
m~is amplos.
OSa. MoM~s BAimos-Apolado;mas depois
que se livrou cta farda.
O SI\, PmEs FEilREIIlA-Depoie que se
livrou da farda 1... Parece que· andar com a
farda é um crime.
•
0 Sn. MOitAES BARROS-Nilo Ó um crime, é.
um direito, nilo patoa discutir na imprensa.
O SR. CosTA AzEVEDo-Si, não me persua·
disso de achar· me, como reformado, com di·
reito perfeito de rliscutir politica e ndmlnls·
traçiio, o qual tem o cldadiio que jamais foi
mllitat·, mesmo pobre como sou e tendo fu.
mllia,renunciaria ~ reforma e suas vantagens
pm·a ser Jlvre.
·
Mas, aJllstei·me da questrio em debate, Je.
vado pela torrente de apartes do illustre Se·
n.dor que tanto honra-me ·pela amisade e
distingue-me por esses apartes.
Reduzamos a termos precisos essa questilo.
Os vencimentos dos marechnes e demais
ministros do Supremo Tribunal Militar, estilo
fixados nos arts. 16 e 17 da lei n. 149 de 18
de julho do 1803.
Entendida a lei do modo menos restrictivo,
aos Almirantes ciLbem vantagens que, o
~overno acreditou serem excessivas. Os
mareehaes teriam direito a essas vantagens.
Por motivo de diminuir despe7as, o Governn huscon ns vnntngens dos ma.r•echn.es,quo
menos se afastassem das dos ulmlrantes, pura
que servissem a ambos.
Assim que, fixou em !2:000$ a gratiOcaçiio
de exerclcio pu.ra esses goneru.es do mar• o
tor•rn.
Em suas propostas attendeu-a, o o Poder
Executivo no orçamento vigonto a recebeu.
Tal a gratificaçilo que, a emenda quer modificar e para menos, niio obstanto achar-se
consignada na lei : ostti na pt•oposta do Go·
verno.
0 Sn, MORAES BARROS - Calcada sobre a
legislação existente •.. .0 S!t, COSTA AZEVEDO - Como bem diz O
honr11do senadO!' por. S. Paulo, calcada na
Iogislr~çiio vigente, e que tlevo vigorar ató
quo soja revo[lltdu. '· ·. ;.
A r·evogn.çiio, pot•om;·ou não quero no. lei
orr.amo.ntu.rltL. . , ;, '1
Nestes termos nego.meu voto n emenda.
Elia viola direitos, no menos dos nlml·
rantes, de terem muls vantagons do que as
quo concede a. mesma emenda: eU a vfola . a.
condiç~o do almirante quando em serviço,
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que só póde commandar em clwfe, o nilo dito pedido à do 2.096: 135.~072 para occorrer
subordina.damcnte, e tm• pois, vencimentos o.os pa.gumontos, nüo só das dospezo.s rao.ll-

ainda maiores do que nqueUcs que dilo motivo li emenda.
Avisado do ucbar·so esgotada a hora, devo
dar fim i• convCI'sa em que tenho estado.
OJ!oreçam, os quo querem diminui!• as vnn·
tagens dos Ministros do Supremo Tribunal
Militar, quando Mnrecbaes, prc•jecto pa1•a
essa fim, e discutamos, com largueza plll'a
melhores resultados.
Como emenda, niio pódo ter a necessaria
). amplitude: fulta para isso tempo e ó inop.
portuno o Jogar.
O orçamento só devo consigna!' o que, em
desrJoZJ' com J\inccionarios, está em lei vigorante.
0 Sa. MORAES BAitnos- Apoiado,
O Sa. CosTA AzEVEDo- Nada do netos do
surpresa.
Apresentarei um projecto de lei sobre os
vcncimen\os dos Mmistros do Supremo Tt•Jbunal Militar, ainda cm tempo de ser discutido e se po.ssar em lei pode virá execução
no ex:crclcio proximo.
Termino rogando nos honrados Senadores
desculpem-me por lhes lmver roubado tanto
tempo.
A diacussilo fica adiada pela hora e com a
palavra o sr. Almeida Barreto.
·-.,

SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO DIA
Continúa em 2' dlscussfio, o art. I' da pro·
tla C~>mara dos Deputatlos, n. 72, de
IBO•l, que autorisa o Governo a abrir ocredito exlraordinurio de 2.000:135$672 para
occorrcr aos pagamentos niio só dllS (lespezas
realisadas o a realisar por conta da verbaTerras Publicas e Colonisaçiio-e quo foram
feitas de accordo com os contractos celebra·
dos, como tnmbom as que dizem respeito á
flscalisnçiio dos burgos agrlcolas, modiçfio o
discriminação do terras.
posl~iio

O ~~·. GoJneM de CauJtt•o não
teve a prazer do ouvir o discurso profm•irlo

hontem pelo nobre Senador pelo Paraná ;
mas da leitura do resumo viu que S. Ex. pro1Criu uma oração pl'o statu .~110; nüo Jovn isso
a mal, o antes ach" louvavel o esforço do
honrado Senador ; precisa, poróm, o oradO!'
justlftenr a sua emenda, o só pa~•a isso pediu
a palavra.
.
o p1•ojecto, que so discute, voiu diL outra
Camnra, onde tbi votado o pedido do Govot·no.
som a demonstrnçiio das respectivas verbas.
O orador pediu e obteve do Senado o •uliamento da discussão ató que o Gove1•no onvlasse ao Sonndo essa demonstração. O cro-

zndns o a realizar por conta da vm•ba-Terras
Publicas o Colonisoçiio- como lambem as
que dizem respeito ó. llscalisnçiin dos burgos
ngricolns : dou-ae a. osso credito n. denomi~
nação de extraordinario, quando tod~ adespoza é ordinaria e provista no orçamento,
quo tom verba par~ olla.
Mas, abstrnhindo, disso, vô o Ol'adot• qoo o
Governo enviou a demonstração podida ; po·
rem t•olativa sômento ó. quantia de 1.226:000$
de qna o!lo precisa ; o como o Senado adiou
este debato para esperar a demonstração do
Governo, o sen~o natural por isso que o mesmo Senado vote sómente a quantia demonstrada, animou-se o orador a apresentar a
emen<lu., que suprime o excesso não demonstrado, isto ti, 870 :000.~000,
O Senado niio póde hoje conceder a totnlidadc do credito sem condomnar o seu prl·
moiro voto, sem mostrar-se incohorento.
O or!!.dor tem visto pelo. oxporienclo. que,
oppôr barreiras ils despezas publicas é esforço
inutil·; os podidos de credito só se fazem
pam torem a cumplicidade do Senado ; mas o
orador salvou a sua l'esponsabilidado, o por
isso faca o Senado o que entender melhor em
sua sabo<loria.
Antes do sentnr-so, lembra o orador a convenioneia de nijp abrir mão o Senado das
demonstrações das verbas dos credltos pedidos, pelo Governo, porque silo nlbeios os
dinheiros que o Senado concede, o nií.o devem
ser concedidos, sem a necessaria justiftençiio.
O l!ir. VIcente 1\lnchndo-Hon-

tom, quando th·o de trnta1· dosto assumpto,
confessei aimprossiioquoproduziram om meu
ospirito o.s pnl~vrns do i!lustro Senador pelo
Maranbiio, quando lhe chegaram ns informaçiios do Governo com rolaçiio ao cJ•cdito pedido
paro. dcspczas da repaJ•tiçiio-Tel'l'ns Publicas
e eolonisu.çiio.
s. Ex. como membro de uma das Commissões .. o
0 SR. GOMES DE CASTRO-NiiO era.
o St<. Vtc~NT& MACU.u>o ... ou oxorcondo
sou dil•oito rio SonndoJ•, requisitou lnlbrma·
çõcs do Ministerlo da Viação •••
o Sa. GO>!ES nz CAsmo-V. Ex. accoito a
l'ectific:u;ão: qurtndo as J•equei•i nü:o Ol'rL mem·
bro da Comm1ssilo.
0 Slt. VICENTE MAOIIADO- Pois, bom, niio
ora membro da Commlssão; exercendo, como
disso, o seu direito do SenadO!', roquorou quo
viessem ns convenientes clomonstrnçõos relativas ao m·edito om quostiio.
Vieram ossos inlbt•macõos o J•onlmonto pm·
olJas vot•lficou o St•. SemL<lot• que lmvin o excesso do soo c t<mtos contos.
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Lembro-mo "tó que nr1 ooonsliío cm. que quo osbt corronte do immlgrnçiie augmonte

cbeJ..'1l.ra.m á.s suu.s mii.os os PScln.rcclmc.mtoR, c níio estanque, ou diminuo. com prejuizo do

s. E~. teu, o declarou quo so limitrtvrt" flLZOI'

lelturrt pal'R erllllcn.ç[o do SonrLdo.
Hontem me levantei o combati n emenda
no sentido de t•ostringir o credito pedido, e
combati-a por duas ordens do r<LZila... Uma
rlellas ll n consideração das dilficutdarics que
podariam surgi!' paru o ~finlstro do. Viaçiio o
lndustrlo. cm rclaçt10 no sm•viço do immi ~
grac;íi.o, pro,iudicando inquostiono.velmcnte
Interesses grrmdos rio meu Estado o do outros
Estados do Sul. O outro Otelo foi esta: de
que, a despeito das lnibJ•m~t~ões prllStudas
pelo mesmo Minl8tro eu niío podia niJsoiutn·
monto acredito.r, que som motivo rio ordem
publlcn, viesse podil• r10 Congresso um ct•e·
dito extraordinario, que nem ao monos foi
solicitado em numer011 rodonrlos, mas 8lm de·
clarlU!amente 2.090: 1~5$072. Algum mo ti·
vo do ordem publica determinou este pedido
por parto do Ministro do. Vlac[o oo Congresso
Nacional; algum catcuto de dcspezas .iti of·
foctundas e por o1fectuor nlndn, mllB ,liL pro·
vistas, necessariamente presidiu a isto;
O Sn. Go)IES DE C,\srno-0 que oilc diz
no oficio sorla até motivo para o Socado niio
admlttlr este crciUto; diz: na proposta desta
anuo o Governo pediu cortn. quantia, e o
Corpo Logtshttivo diminuiu esta somm~t.
O Sn. VIcENTE MAcUAno..!SJ•. Presidente,
continuo n. nogor meu voto t\ emenda do iilustro Sonador pelo M11ranhão, porque estou
convencido do q uegrandcs ditliculdrulos ndvi·
rrlo concedendo-se assim restringido o credito
pedido pelo Ministro da VIação.
0 811, QO)!ES DE CASTRO dti Ulll :L(lliJ'tO,
O Sn. VICENTK ~IAcJJAPo-Mas il melhor,
desde quo isto pódo ser, que o Governo tique
jó. habili~Ldo c01n moi o' pum occorror " todas
as dospozas.
OSSIL

I'

J
1

0 SR.

GOMES

nl!l CAS'l'lto-Mas niio :-inllemos

quo despezu.s eUo vne fnzet\ si ô ostzL liommn.
declarado no podido do cJ•cdi to,
O Sn.. VtcENTE MAOIIADo-Provavolrnento,
Q esta, porqUO OSto CI'Odito deve (Or Sido feitO
segundo

11m

calculo jlt. oll'cctundo da. quo.ntia.

que poderti ser despendida até o fim do
riLnno.
O Sn. Go>tES DE C.IS1'Jto-Ninguom pude
votar creditas illimitarlos.
O SR, VIOEN'l'E MAouAno-Mas este cstiL li·
mitado 1\ quantia de 2.0!JO: 135$072.
O que me for. dnr meu voto pelo credito
pedido pelo Ministro ó um li1cto do ordem
g~ral que dovo posar na rlollboJ•nçiio dos
nobres ::;onndoros: estti. llO cucnminhando um:t
forLe coi'J'onto rle immlgt•nçi\o pnr.• nqul o
pari' que OGOVOJ'UO teu~~ Jneios do r,LZOI' com

ct•odito nnclonnl pel'nnte o estrangeiro, é
nccessn.rio solver tridos os cornpromh!sos em 1'0·
laçiio a ~stn ordem do despezns com extrema
pontualidade ; e para isso ó nocessario que o
Porlor Executivo esteja hnbilllndo com meios.
Estou convencido de que o Ministro poderá, dadas certas circumstanclas, ordenar
p.tgnmou tos do dospozas foi tas pela veJ•bn
-Colonisnçiio-mns estas de•pez!Ls niio serão
pagas e passarão do um oxorclcio para outro,
si o thosouro não estivar hiLlJUitado com o
credito conveniente, do modo que niio à a
mo...,mn. couso. til.zor ,jú. n. dcspezo. o solicitn.r
postet•iormente o cJ•edlto, o fnzor '" despozas
estando de nntemii.o propat•ado com o credito.
lnquostiouavelmonte, o serviço caminlta
melhor neste ultimo cnso, o dos,.ppnrcco esta
ospectJ•o que ó a dosmor•aliSilçii.o de um SOl'·
viço rio trmta importancht, desmoJ'alisaçiio
que não fica dontm do paiz, quo v:~o parn o

estrangeiro.

1

, ·

lnqucsttouavelmonte, Sr. Presidente, não
teem sido pequenos nem Insignificantes os insuccessos quo jti temos tido em relnçilo ti
quostão da colonisaçii.o.
Nesses uttimos aunos, tomos visto as rlirnculdados com que 1neta o Governo Federal para
obtor umo. co•rente de immigrac;iio pafo. o
paiz, corrente rio immigraçiío que é um dos
principacs elementos diL nossa riqueza.
E a quo ó isto devido ! E' procisamonto ú
falt• do todos os recursos nocossnrios par:L
que o Governo posSIL desempenbar·se dotados
os seus compromissos, o possa tentar todos os
meios conducentes a esta fim, isto e colonisnt•
o paiz, povoar nosso territorio,
Tendo om conta todas estas considerações,
o tendo om conlJL ainda mais que mo custa
muito r~ecroditur que apenas por phantasia
pedisse o Governo um" qunntla dada ao Con·
grosso Nacional, dou meu voto pelo pedido
rio oJ•edido ttl qu"l toi on vindo [JOio Poder
Executivo, som nttondei' ú emenda apre·
Eontndrt pato nobre Senador polo Maranhão,
}la dospoz:IS t'clitas, e desp,zas a l'ealiSilr.
D11s despezn.s feitas mandou o Governo a.
demonstração perfeita e completo do modo
JlOl' que tom do SOl' appllcado o credito que
podo.
Em retociio ilB despezas a filZer, esta domonstmçilo ó impossi vol; apenas calculou-se
mais ou menos n quantia. Destas lia uma
pnrte que se achn como .despczas demonstrados, e um excesso que floou pot• demonstrar.
noolmonte, SI'. Prosldento, acho do grnnde
rotovancia, o prlncipolmonto parn o mau Es·
ltt~lo, a q ucsUio que so dobnto. ·
Hontorn, por ooo"siiio do faltar, nllàs trazido
t'<l)JOntlno.mouto ó. tribuna, o som tot· dados
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para fazer uma nJ•gumonto.('11o perfeita o
completa, sendo apenas subsidiado com os
elementos de momori1t, tivo orpo1•tnnldndo
do declarar ~uo os Estados do Su tcom grande
necessidade da colonlsaçilo. Esta colonlsnçüo
está se encaminhando pnr11 !lí e com muito
proveito, c todo qualquer embru·aço que so
oppuzor a esta corrente de immigraçiio trará
o atrazo para nquolles Estados e o dosct•orlito
para o palz.
Aos Estados do Pnrnnri, Santa Co.tlmrina o
Rio Orando do Sul n•1o ntfoct,a dircctnmonte
o úoscrodito que possa recahir no ostran~;oiJ·o sobro o pnlz, ~elo facto do niio toNo
conduúdo convonien monto om assumpto.,
do to.nta importancia.
A Uniilo ó quo princillnlmento tem do zelar
sobro este Jhcto; mas sentimos a repereussüo
rlolle, o temos o direito de zelar to.mbom como
parto da communhilo nacional.
Sr. Presidente, niio entro om maiores detalhes, o maior exame, para fundamentar o
meu voto. Tenho eonflnu,a em que o Podo!'
Executivo, de duo o Ministro do V1açiio quan·
do pediu o ore Ito ao CongJ•esso Nacional do'
terminando n quant.ia de dous mil e tantos
contos, foi por julgar esta quantia nccossuria
para a manutenção do serviço.
Nilo quero concot•ror com o meu voto para
que solfrn. prejuízo um serviço de tamanha
importancia, o é por isso, Sr. Presidente,
que nego meu voto á emenda apresentada
pelo illustrado Sonarior poJo Marnnltão. São
ostas as unicas considerações q uo tenho a
fuzor.
Ninguem mais perlindo a palavra, encor··
ra-se a diecussüo.
Segue-se cm discussão o :u•t. 2" que se cncorra sem debate.
Indo procodor·sc à voto.çüo vorificn-so não
ha,·er no recinto numoro legal, poJo quo pt'O'
cede·se á chamada dos Srs. Senadores ~uo
compareceram á sessão (45) o deixam do rospondcr os Srs.Joiio Barbalho. Antonio Baena,
Pires Ferreira, Almino AJ!onso, Josó Bor·
nardo, Olivoira Gaivão, Abdon Milanez, AI·
moida Barreto, Corrêa rio Araujo, Rego Moilo, Leandro Maoiel. Coelho e Campos, Do·
mingas, Vicente, Gil Goultll't, Paula Sou>.a,
Moracs Barro8 c Pinheiro Machado (17).

do dezembro rle 1804 o rlo 1.883:575~080 para
pagamento do fretes e ro aros do vaporps armudos cm cruzadores pelo Governo, por motivo da revolta de6 do setembro de 1~93.
O St•. Lolte e Oitoicieu. Eu explico

ao Senado a razão do re~uorimcnto, que vou

apresentar.
Na pasta da Commlssiio do l'rnanças, con·
junctamonte com esta p!'llpos!çfto da camara
rios Deputo.dos, achava-se' um J•oq uoJ•imonto
dfl Companhia Lloyd Bra•iloro, J'Cclamnndo o
paga.montu dos ropat•os dos va.~ores StwtfJs o
8.Srtlt:adnr, assim como dos ObJecto.;; dcsappn.a
t•ecidos dos Uous vapores, cotejado u inventni'io com fJUO o Governo o~ l'ecebeu e o dos
objectos posteJ'Im•monto restltuldos.
A Companhia alloga quo o Govm•uo tinha
pedido o cJ•cdlto incluindo t•eparos o J\•etos
mu.s quo cm rciO.f;,lLO aos vapores Santos ~
.~·. SatvadfJI' nüo tinha. havido consignação da
quantia que houve para o ltaipie.
A compnnhi" dirigiu-se então ao juizo
eompotentc, requcrendovjstot•ia nos navios o
avaliação rios objectos desapparecidos, o
tl'Duxe ao Senado o original da vistoria. Foi
citado o procurador da Republica; os laudos
arbitraram de nccôrdo uma quantia, e o procurador seccional accoitou-a, concordando
todos em quo so devia pagar a dita somma
peJo invonto.rio o pela vistoria eJfectuada.
A Commissão de Finanços otfoJ•eceu parocet•, que eu .teol1o cm milo, entendendo quo
havendo sido pedido credito p~ra o pagamon·
to respectivo, nada havia que deforil·.
Ern pt•esonça do paroeer alludido, escrevi
o voto em separado, que o Senado tei'Ú occa·
sião, rlo examinar.
Na oxpo•içüo, que o precedo estudei a quos·
tão, de nccúrdo com o citado documento.
Dovo declarar que estes papeis, sem que
eu so.iba. como, snhiram dus min!Jas mãos, o
foram enviados ú Mesa, e que o parocet• que
os acompanha só tem cinco assignatu:ra.s da
Cmnmís:.;ão. Estavam, entretanto, cm meu
podet•, pal'a. I'edigir, u voto vencido; o por
isso, preciso e ~uo elle seja publicado.
O p•·~ecr.o, em discussão, diz: «Pare. paga·
menta o fretes e t•eparos elos vapores Santos
e s. Sa/v<lrlo' da companhia Lloyd Brazilel·
ro. o do vapor Itt~iplt »
Pareceu-me que llavcndo reparos o fretes
com I'olaçiio nos vapores alludidos, devia ha·
O l!!lt•• I~•·e .. idente rlcclarll quo a vor coasigm1t;I10 pnra os trcs navios ; entre~
· votaçiio fica adiada por fu!ta de ·numero tanto. pela demonatt'aciio mandnrla pelo Oo·
verno, vel'itlca-se que, pn.rn os vapores San~
Jogai.
Se,uo-se em 211 discussilo com o parecer da tos e S~ Saluador hn somente fretes i c re·
Comml•silo de Flnanç!IS, o art. I' d" proposl· p[l.ros ~omento pn.ra o vapor Itaipti.
çüo da CIL!Ultra •los Deputarias ~. ·17, do IBDõ, Sondo assim, nã.o está a. rcdnc<'li.o do pro·
quo autorisn o Oovorno IL nLrn· tJS erothtos joct.o tln nccordo com u. demonstrtLçiio.
oxtmordlnarios : •lo 381 :OOú,~ para thll' ex- l~ntcndo ~uo dosdo que umll p11rto vem do
ocuç(l.o ao§ 10 úo art. 2• diL lol n. 2·12, tio IS Sanado, apresenta o sou r~l!CJ'uucnto, roola.
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contra a omissão do uma qunntin, quo
lho ó devida, o Congresso pódo ouvir o Go·
verno sobro tnl roclnmaç[o o attender, prlnc!pnlmento no caso sujeito, onde .1•1 lm pro·
cesso judlclnrio, que obrigar!\ o Governo ama·
nhii o. lazer n dospeza rolativ" a essa rocla·
maçiio.
S1•. presidente, estava com estes pnpeis,
que me foram trazidos, afim de examinar o
parecer, quando fui procurado pelo Sr. con·
solheíro Corrêa, preaidonto da companhia
Lloyd Brazilelro,que mo lbz ver que o parecer
da Commlssiio de Finanças sobro o projecto,
cuja discussiio acaba do ser nnnuncia'\a, niio
consignava todo o pagamento reclnmado.
Agradeci-lhe a sua intervenção o as oxpli·
cações completas. que S. Ex. forneceu-me,
po1•que alias facilitavam o estudo, que ou ia
omprehender.
Os documentos relativos ó. questão estão
em original o delles se doprobondo o que
passlll'el a oxpôr.
O Governo quando tomou os vapOl'OS San·
lo.< e S, Saloador, que entiio se. aobavam em
viagem, obrigou-se a pagar o freto que fosso
estabelecido, a lndemnisar os pre,juizos, os
reparos de quo os navios precisassem devendo
rostituir os objectos que nellos se continham.
Quando a· companhia recebeu os ditos vapo·
res, o fez por inventario, do. mesma maneira
por quo os havia confiado ao Governo, o então verificou que grande numero de objectos
alli não existiam mais ou tinham desappareoido, ou tinham sido consumidos pelo uso.
Nestes papeis, acha-se em original este inventario, est!L em original a vistoria completa; cada uma parte nomeou um perito e
o juiz o terceiro desempatador ; o procurador seccional concordou com os peritos no·
meados o nomeou o sou; todos Ires, do
aocôrdo fizeram a avaliação, quo aqui se vê.
Está. aqui o inventario com as avaliaçõos,o
a sentença do juiz seccional homologando o
arbitramento e a vistoria e1fectuados.
Julgo melhor emendar esta proposição, accroscentnn<lo-lhe as qunntias determinadas
nos laudos homologados pelo juiz. (.lpam);
Não digo que a homologaç,io da vistoria
obrigue a pagar ; mas. d~ direito a uma
acção, em que o pagamento soró. obrigatot•io ;
e nós não tomos necessidade do fuzor com quo
o Governo satisfaça os seus compromissos em
virtude de sentença.
Podemos perfoltamonto bem evitar quo o
Governo amanhã, pol' qualquer circumstan·
ela,. venha de novo pedir credito pa1•a paga·
monto dessas quantias.
Estando om milos da Commi;;silo documon·
tos Vlliiosos, jurldicJs,lncontestaveis, de que
essas quantias silo devidas, Julguei prelin•i vol
que se ouvisse o Governo sobro lal roolamn·

çiio, aguardando as Informações para proso·
gulrmos na. 311 discussão.

Fuça o requerimonto, sem projuizo da prosanto discussiio ; interponho-o ..•
OSn. PRESIDl~NTE - O nobre Senadot• fuça
o sou requerimento por oscripto.
OSn. U:ITE E OtTICICA. - •• • o com olle o
podido a v. Ex., para que mande publlonr o
meu voto vencido. Estes papeis estiveram
em minhas mãos para estudar; tinha forrou·
lado o meu voto vencido, mostrei-o ao~ meus
coliegas da Commissilo do Finanças ; estava
com estes papeis c creio que os deixei sobre
a bancada ; não soi, portanto, como foram
parar ó. Mesa e foram publlcados.
Vem nMesa o seguinte
Rcqual·imetHo

Requeiro que, sem prejuízo da 2• discussão
do p1•ojocto n. 47, do 1895, que autorisa o
Governo a abrir credito para o pagamento
dos reparos e fretes aos navi os Santos e S. Sal·
~adar, da Companhia Lloyd Brazileiro, se,ja
ouvido 1 Governo, por lntermedlo do Sr. Mi·
nistro da Industria, sobro a reclamação feita
por esta companhia, para o pagamento do
quo lho é devido pelos reparos dos dous va•
pores acima, o dos objectos consumidos no
serviço, segundo as Tistorias feitas no juizo
seccional, e do accordo com o inventario feito
quando o Governo tomou por frete, esses va·
pores.
Sala das sossües, 20 do setembro de 1805.

1

-Leito c Oitictca.

E' lido, apoiado e posto em discussão.
O Sr. Ramiro DrU"eelloa não é
para impugnar o requerimento do honrado
Sena<lores mas tendo s1d0 relator do parecer
a que se refere S. Ex., tenho do dizer ao Se·
nado o motivo por gue apresentei o parecer
tal qual foi remettido ó. Mesa.
T1•ata·so de um credito pedido pelo Gover·
no para pagamento elo fretes e reparos do va·
poros tomados para o serviço nacional por
ocoasiilo do necessidade publica. Neste pedido
do credito vem consignado o seguinte: que o
Governo precisa do credito par11 paga1• a duas
companluas, porque um vapor 6 da oompa·
nhla Costeira, o Jt"~"i ; o dons silo do Lloyd
Brazileiro.
o Lloyd Bl•aziloiro pelo memorial que foi
ouvindo i\ Casa e sobro que versa o requerimento do !Ilustre Senador pelas Alagóas, niio
"'tando satisfoito pela quantia reclamada pelo
Govm•no no podido do credito, enviou ao So·
nado uma representação a quo juntou documentos de vistorias procedidas nos seus na·
vios, om resultado da~ quaes julga quo o cro·
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dito nilo ó sufficlente pora o sou pagamento suJas oque os navios do Lloyd serão transcompleto.
formados em cruzadores de guerra ou cousa·
Sr. Prcsidcnte,n qucstüo paro. o Podor Le- que o valha, quando o Governo necesslb1r,
glslat.Jvo u um pouco delicada, por quanto mediante p11gamcnto de uma cerl.a quantia.
pedindo o Governo um credito para fim dosi· V. Ex. comprebendo que si assim e, ai
gnado, parece, e foi osso o noaso modo de on- oxisto semelhnnte olausula,jó. multo generoso
tender, que n parte níio podia vir directa- foi o Govc••no em admlttlr pagamento de
manto pedir nb Poder Lo;:islutivo aquillo a concerto, porque quem aluga niio tem di' que se julga com direito. lllúm do que o Go. roi to a conceJ•tos, tanto mais que das subverno pcrlo, só porque apresenta documentos venções rcrobldns pelo LJoyd umiL parte natu·
que julga porfolt:~mento procedentes.
rrumento ó destinada a ~se elfoito. Nüo gn·
Tratn-so aqui qunsi do um contracto bi- ronto, mas supponho que dovo sor llSSím, o
Jnternl: de um Indo o Estado, representado creio mesmo que o ;orá.
~ pelo Governo; do outro n Compnnbln do
Si ó, nüo vejo motivo para que o Lloyd, .
Lloyd Brnzilolro.
sem desistir desse contracto fu.ço com que o
o Governo, si nüo nddiclonou no seu pe· Governo, transformados os seus navios em
dido do credito a importancia do podido do navios de guerra, conforme o contracto, lhes·
Lloyd Bmzllelro tem para isso plnusl veis dC. ainda tndemnlsações que importam em ·
motivos, _Porventura .. Nós ó que niio somos uma qunnttdndo enorme de concertos quando
juizes, nao tomos quo proferir sentenças so- tiverem do voltar no serviço do companhia,
'bro vi~torlns e o valor das indcmnlsnçiles n o SR. LEITE E 0ITICicA.-MILB ó justo,
que se Julga com direito o Lloyd.
Não nffirmo nem nego, quo o Lloy<l tenha O SR. RA~IJRO BARO~Ltos-Niio é jus~o.
direito n quanto pretende; mas como membJ'O O outro da Nnvegnçao Costeiro, ou d1go a
da Commlssiio de Finanças tendo do orientar V· Ex., recebo concertos o aluguel porque
o Senado como ó meu dever, relativamente foi tomado sem contracto e houve protesto do .
no pedid~· do credito, nüo posse deixar de com!lln~!l~nte. Jil vli V. Ex: que não ba re·
seguir antes a opínlilo ,lo Governo e con- mo<IJO smao pagar os aJugoeJs o todos os con·
ceder o crodlto por ollo solicitado: julgo que cortas e todos os estragos nos navios.
eesse nosso dever.
Qunnto no Lloyd nilo, elle recebia uma
Parece ató do certo modo, que si sobrevier grande subvonçiio o collocar no mesmo pé de
dosnccordo entre o LJoyd c o Governo, .nós lgunlolade ns <I uns companhias nilo ó justo.
nssumlrinmos a poslçiio de tJ•Jbunal<lo .tul· AgaJ'a V<ÜII V. Ex. o resuJta~o quando am· ·
'I' gamento cm uma qucstilo que niio cstiJ.jul· bus as companhias ostüo envolvidas neste pe·
gadiL ainda.
dido do credito quaifj UCI' adia menta ó preJ •·
Além <listo niio uos <i lici!Q Jegitimarneuto d~cial_pnra " ou~rn. porq~e materlalmeute
estar aqui fazendo o papel do procu•·ndoi' do esta v'!_<' pagando JUros o nua pequenos, por
partes
que nua podem sustentar o sou pessoal sem
'
N- ·' ,
contmhlr ornprestlmos e repararem seus vn·
0 SR, LEITE lli 0 ITIOIOA .- UO u <IIZel' O poros.
papel do procurador, p_edtr ao Gal'orno que Nostns con•lições todo o adiamento du pi•oaiga sobre a reprosentaçuo.
.fecto lmporl.a em Injustiça quanto !\ NaveO SR RAMIRO BAnCRJ,LOS- .Já disso, o re- gnçilo Costeira o creio que nilo hn.ver<l rcsul•
quei·im~nto do honi•ndo Senador niio !rnportn Indo no adiamento porque o Governo pode
isso· estou me reler indo no parocor lia Com· respondei• que nilo concluiu com o proces;o
mis~iio de Flnnn<:as, justificando esse parecer dJL vlst.orla. Por_tllnto o mo nilo prejudica a
do quJLI diverge o honrado Senador porque segunda <ll>cussao votarei pelo requerimento
no voto do dlvcrgencla niio posso encontr11r mas si ello preJudicar a teJ'Colrn eu pedirei
doutrina dill'ercnto daquella que ostn ompre- no Sena•!o, o que ó justo, que separo na
gnda no parecer.
votação o credito para uma o para outra até
,. t d0
. que se liquide.
:'- OSn.. ~mm: E OtTtCIOA.- l.n ou _que •e M<Ls o meu fim principal, como niio chega·
devo ouv1r o _Gover~o sobre 08 pnpms para mos á terceira dlscussiio, ó pedb• que sojam
emendar o credttD si tor preciso·
recebidas as minhas palavras como justJJica·
· OSR. RAMIIlO BARCELJ.os-Sr. Presidente, çiio do parecer de que tive a hnnra <lo ser o
aindllo·nisto hv. uma cousa a averiguar. Como relntor.
·
V. Ex. snb~. o Lloy<l tem um contracto com Niio VI\ÍO motivo para o voto divergente do
o Governo; olie recebe uma. subvencilo para honra<lo Senador mesmo porque este valo
que produza um corto numero do serviços. niio o impedia de apresentar o seu requeri·
Nito umrmo a V, Ex. nem no Senado porque monto.
niio fui ver, mas vou procurar lnJOrmai'•me; Esta ó a verdadeira doutrina. Nós não aonesse contracto parece· me que uma das olau· mos tribunal de julpmentos.
SeDado V. V
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O Sr. Prcaldcntc- O parecer da O 8r. Prcoddcntc diz que está
maioria da Commissiio do Finanç"s cst~ lm· 1lnda n hora, o designa pan a ordem do dia
pressa, mas alndiL nilo foi 1lndo para a ordem da sossilo seguinte :
ao dia. O voto em separado do honrado
SenadO!' será lambem Impresso; entretanto Primeira porto (ató ós 2 I /2 horas da
devo •llzer que, em relação ao crodlto que
tardo).
se discuto si for appllcnda " dis~oslçiio do .
regimento não sol si o nobre Senador poderá
incluir este credito novo. Eu vou lór o Votn~ão em 2• discussão da proposi~ão da'
art. 90, (lú):
Cnmara dos Deputados, n. 72, do 1894, que
•Niio ó pormitt!llo reu.nlr om um sil proJe- nutorlsa o Governo a abril' o credito oxtMorcto dull8 ou mnls proposições da Camnm dos dlnalo de 2.006: 135.~'i72 para occorrer aos
Deputados, nem nas propostas do credito In- pagamentos não só das despezns realizadas e
11. realizar por·conta da verba- Terras Pu·
cluir novos Cl'edltos lnlclndos no Senado.»
bllcas e Colonisução- e que foram feitas de
E' sem duvida um novo credito, o que se p.ccordo com os contractos celebrados, como
propõe e eu não sei si, obodecendo á citada tamb~m as que dizem respeito iJ. tiscalisação
disposição regimental, V. Ex. poderá addl- dos burgos o.grlcolas,medlçiio e discrimlnaçü.o
llll·o ao caso su,lelto, muito embora fundo.- de terms ;
mente a sua roctnmnç[o sobro protençiio, que
provém de uma roclamnçiio falta subso~uen Votnç.io em 2" dlscussüo da proposiçiiÓ da
temcnte o que niio seguiu os tramites regu- mosmn Camnl'a, n. 47, do 1805, que auto·
risa o Governo n abrir os cdrditos oxtrnorclilares.
nnrio~ do 381:000$ par.1 dar oxecuçiio ao§ lO
Quando se discutir o parecer da Commlssüo do art. 2" da lei n. 242, de 18 de dezembro
e quando o voto em sopamdo do hon rndo Se· de 1804 e de 1.883:57ii$080 para pagamento
nador ror Impresso, haverá occasiiio de con· de f'retos e reparos de vapores armados em
suitar o Senado sobre a legitima applica~iio cruzadores pelo Governo, por motivo d:L ro·
do art. 96 do regimento.
volta de ode setembro de 1893 ;
Ninguem mais pedindo a pnlaV!'a, encerra- Votação em 2• discussão da proposiçüo da
se a discussão.
·
mesma Cnmara, n. 50, de 1805, que :Luto·
Segue·so em discussão, que se encerra som risa o Governo a abrir ao Ministerlo da Fa·
debate o art. 2',
zenda o credito supplementar de 1.700:000$
i• verba - Roposlçoo~ e rostituiçOes - do or·
A votoção fica adiada por falta de numero çamonto
vigente, para restitulçiio dos direitos
legal,
·
de expediente cobrados pelas Alfl>ndegas sobre
Seguem-se succcesslvamonte em 2• discus- as mercadorias americanas bonelicladi\S pelo
são, que se encerram sem debate, adinndo·so respectivo convenlo; dar execuçiio ao art. 0',
a votação por flllta de numero legal, os 1\linea 3 da mesma loi de orçamento, e atten·
art!. I' e 2" da proposição da Camnra dos der ós reclamações dos Estados até o 11m do
Deputados n. 50, de 1895, que autorlsa o Go· corrente exercido ;
verno a abrir ao Ministerio da Fazenda o Votação em 2• discussão da proposiçiio da
credito supplementar de 1.700:000$ á verba- mesma
Camara, n. 45, de 1895, que autolleposlçõos e restituições - do orçamento rlsa o governo
ns sobras da verba
vigente, para restltuicü.o dos direitos de expe· - Empreltu.dasa-applicar
da
Estracla
de Ferro Cen·
dlente cobrados pelas AII\Lndegas sobre as trai da PariLhyba, consignada no
meJ•cadorlas americanas beneliciadas pelo vigente. no pagamento do pesooal orçamento
da mesma
rnspectivo convento: dar execuçiio ao nrt. O•, via~ferren. ;
áiinea 3 da mesma lei de orçamento, e atten·
der as reclamações doo Estados até o 11m do 3• dlscussüo do p1•ojecto do Senado, n. 20,de
corrente exeJ•clclo com o parecer da Commis- !895, que 1•eorganisa o Tribunal do Contas.
s[o de Finanças.
Seguem-se successivamente em 2" discos·
2" parte (atá ils 4 horas).
lliio,que se encerra-se sem dobate,ndlando-se a
votnçiio por falta do numero legai os arts. I
e 2 da proposl~ão da Cnmara dos Deputa- Continuação da 3" discussüo da proposição
da Camara elos Deputados, n. 33,de 18~5, que
dos n. 45, de 1895, que autorisa o Governo a fixa
a despoza do Minlsterio da Guerra para
appiicar as sobras da verba-Empreitadas-da
o
excrclclo
de 1896.
.·· ,,
Estrada de Ferro Central da Parahybn, con·
slgnada no orçamento vigente, no pagamento Olscussüo un lca da emenda do Senado iJ.
do pessool da mesma vla·f~rrea, com o pare· proposlpiio da Camara dos Deputados n. 93,
cor da Commissiio de Finanças.
de IB94;quo permitte ít companhia Gl'oat Sou·

SmssXo E~l 2lfDE SETEMBRO DE

IIWI'» Rallvay construir uma ponto sobro o
rio Quaralllm, no llstado do Rio Grande do
Sul, omonda a que aquelln Camnra niio dou o
seu assentimento ;
3• discussão do projecto do Senndo, n. 33,
do i805, substitutivo do de n. 15 que mand"
entrar novamente em vigor, o decreto n. 2.827
do 15 de março de 1879 ;
3• discussão da proposição da mesma camara, n. 25, de 1894, quo dofine o garante os
direitos nutoraes ;
2' dita da proposlçilo rla mesma Camara,
n. 36, do 1895, que concedo n D. Maria Llns
Valioso da Silveira, filha logi lima do capitão
de nr\Uharin, já fallecido, Podre Ivo Velloso
da Silveira, a pensiio de 100$ mensnes;
3• dita da proposiçilo da mesma camarn.
n. lO, do 1805, que relcvn a D. Francisca <la
serra CnJ•neiro outra n proscJ'ipçiio em q ne
Incorreu, para percebe!' a dill'orença do meio
soldo, a que tem direito, de 1871 a 1877.

Levanta-se a sossiio ás 4 horas dn tarde.
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O Sn. I" SECREl'AIUo dá conta do segulnto
EXPEDIENTE

omelo do I" secretario dn Cnmara dos Sro.
Deputados, do 20 uo corrente, rometteudo
a seguinte
PROPOSIÇÃO N, 05 DE 1805
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.' Fica o Podar Executivo autorls~da
a conceder a Lniz Pedro Monteiro do Souz11,
fiel de armaz~m da Altandoga do Rio de
Janeiro, seis mezos de licença com o rúspectivo ordenado, para trata!' do sua saude onde
lho convim•,
Art. 2. 0 Revog1tm-so as dispo~içüos om con·
traria.
Camara dos Doput.ndos, cm 20 do setembro
do l80S.-A1·tlw1' CeNa/' Rios, }1' vlco·presidonte, 7'110ma:; Dulflno, 1o secreto.rio, .A1tguMo
'l'ntnl'C$ dd Lyra, a~ sect•eto.rlo (servindo
do 2"), A' commissiio do Finan~a.
O Sr:. 2• SEC!Uil'ARIO declnra quo niio hn
pareceres,
Ao moia-dia e 15 minuto;, o Sr, Pres:dento
declara que hoje niio póde haver sessiio, por
isso quo atú esto. hora teem comparecido
apenas 20 Srs. senadores, c designa ptll'll
ordem do dia da sessão seguinte:

Ao maio-dia comparecem os 20 Srs. Senado·
J•es: ,João Pedro, João Bal•balho, J. Catundn,
I• parto (ató ús 2 1/2 horas):
Gustavo Richard, Antonio Baena, Gomes de
Castro João Cordeiro, Josó Bernardo, Abdon Votaoão, om 2• dlscussiio, da proposição
Miianoz, Leandro Mu.ciel, Rosa Junior, Ma- da Camnra dos Deputados, n. 72, de 18U4,
nocl elo Queiroz, c. Ottonl, Paula Souz~.
nutorisa o Governo a abrir o credito exLeopoldo de nulhõos, Jonquim de Souza, VI· que
traordlnario
do 2.ogo: 135$072 para occol·rel'
cante Mllc!mdo, A1·tbur Abreu,ltaulino Horn aos :pagamentos
não só das despOO\S l'calisao Julio Jlrt.ta.
das c a realizn:· jlOl' conta da verba-Terras
Deixam do compnJ•ecor com causa parti· Publicas c Colomsaçilo-e que foram feitas
cipada os Srs. Joaquim Sarmento, Francisco de nccordo com os contmctos, celebmdos,
Machado, Casto. Azevedo, .Justo Chcrmont, como to.mbom as que dizem respeito à flsca·
Manoel llllrata. Almino Alfonso, Almel<la llsn~iio dos bm•gos agricolns, mediçiio e dlsRnrreto, João Neiva, Coelho e Campos, Sove- crlmiuação de terras;
ri no Vloirn Domingos Vicente, Gil Goulnrt, Idem om 2" disoussilo da proposição ,da
Q. Bocnyuva, Aristides Lohq, Goncalvos mesma Cumara, n. 47, do 1895, quo nutor1sa
Cluwos Joaquim Fclicio, Generoso Ponco, o Govet•no a aln•lr os cJ•editos oxtraordlna·
o sem ~lia os Sra. Piros Ferx•oii•n, Cruz, rlos: do 381:000.$ para dnr oxecuciio ao § 10
Coel!ln Rodrigues, Nogueira Acc\ol!, Oliveira do nJ•t, 2' da lei n, 242 do 18 de dmembro do
Gaivão, Cort·ü" do .Aroujo, .roaqulm Por- i804 c de I.Sil:J:575$080 pnm p11gamonto ele
lmmbuco lle•o Mollo, Leito e Olt.icica, l't•etes e rep>ros do vapores armnuos em cru·
Messlns do O~smiio, Virgilio Darnn.slo, H.uy zadot•es pelo Gove!•no, por motivo da revolta
Barbosa, Eugenio Amorim, Lapilr, Lopes elo ado setembro de 1893;
'J'roviio, E. Wandonl<olk, Mornos BaJ•ros,
0Lmpos Salles, Aqulllno do Amaral, Joaquim Idem em 2' dlscussiio da proposição da
Murtlnho,EstoYes Junlor.e Ramiro Bat•cellos • mesma Camara, n. 50, do 1805, quo autorisa
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o Governo a abrir ao Mlnlstorio d• Fazonela
o credito supplomentflr do l. 700:000$ ii vor.
ba-Ropn•içõos e restituições-do OJ'çamonto
vigente, para rostltulçiio dos direitos do ex.
peellente cobrados poJas allilndogns sobro as
mercnelcrlas americanas benoliclfldas pelo
respectivo convcuio; dar cxccuf,~i1o o.o n.t•t. 011
allnea 3 da mesma loi de orçamento, oattondor ás reclamações dos Estados ató ao fim do
corrente exerclcio;
ldem em 2" discussilo d• proposlçilo da
mesmaCamara, n. 45, de l89õ, que autorlsa
o Governo a appllcar as eolwas da verbaEm preit•das- da Estrada do Ferro Central
da Parahyba consigna•ln no orçamento vigente do pessoal da mesma via-t'errea;
3• discussiio do proJecto do Senado, n. 29,
de 18951 que reorganlsa o Tribuno! de
Contwl;

l07" sESSÃO

~~~

29 DE

SETI<~UIRO

llE 1805

Prcsidcncia do Sr. J1!anoel VictoJ•ino
smt:\L\ RIO - Ahorlura. cl!l fll)R!Iiio -Li\ i tUl'l\. o
npprovu~~ão do nctns -l~Xt>!miim'rl~- ParocO!'CR
- tn parto du. 01•dem 1\o dia-:, Vota~1tn. dn'J
matori:u~ oncorrnclo.s- !)a diRcttasao do projecto
do Sou[l(\o n. 20. do 180~- DiiiC'IrRo!l rloR
Sra. CorrOo. de Arnujo o Ll!opoldo do llnlhõe11
-Ad\nmouto dn <liRclute.ii.o -2n parte Un o1•dom
do din- 3" dhcusMi.o drL pt•opotllçâo dn. Cn...
mn.rn doR 0Dwpntutlotl 1 n, 33, tlu il:i\ll:í- Di11c11r•
tloR dos Sril. Almeid.l BtU'reto o .Toiio Neivn.E1mnda do Sr. João Noiva- gncorl'amonto dn
dl11c11Rsiio - Chnmada.- Adlnmou to du. votnt;iio
-Ordem do dlu 24.

Ao moio-dia comparecem os 48 Srs. Senaelo·
res: Joiio Podi'O, ,)OitO Bal'balho, J. Catun,la,
Gustavo Richard, Joaquim Sarmento, Fl'ILn·
2• parte (até às 4 horas) :
cisco Mo.ch111.lo, Costa Azevedo,Antonio Baeno.,
Manoel BaratJt, Gomo• do C11stro, Pil'os Fer·
reirtt.
CJ•uz, Coelho ltocll'ignes, Nogueir• AoConstinuação d• S• discussiio da proposi·
oioly,
,Joilo
Cordeiro, Almlno Atronso,Jnsó Bel'·
c:ilo da Camara dos Deputados, n. 33, de n:trdo, Oliveirtt
Gn.lviTo, Abelon M1lanoz, AI·
]895, que lixa a despeza do Minlstorio da
meidn Bat•r·eto, ,Jnito Neiva,Corroin. do Arn.u,io,
Guerra para o exerciclo do 1896;
,lon.qulm Pei'nrLmbuco, Leito o Oiticicn, Lenn·
Dlscussito unica da emenela do Senado a dr·o Mnciot, Rnsn. .Junior, Corlho e C1Lmpos,
proposlçilo da Camnr• dos Oeputndos n. 03, VII•g-ilio Oo.masicJ, En~en\o Amorim, Dominile !894, que permltte a companhia Grcat gos Vicente, Gil Goulart, M~tnoel t!e Qtl<liroz,
.Soutltem Railway construir uma ponto sobro L•pur, LopesTJ•oviTo, C. Ottoni. PnulaSouzn.,
o rio Qunrahim, no E-tudo cio Rio Grnnde do Morno< Bn1•ros, Leopoldo ele Bulhões, .Ton~uim
Sul, emenda 1t que aquella Camara nfio deu de Soum, Aquilino do Amnrnl, Jonqulm Mur·
o seu assentimento;
·
tinha, Vicente Machado, Artlmr Abl'eu, ltan3;' discussão elo projecto do Senado, n. 33, lino Htwn, Esteve:; Juniot•,Julio Frota, ltnmiro
de 1895, substitutiivo do de u. 15, que Boe•celloo e Pinheil'o Machado.
ma.nda enu•a.r novamente. em vigm•, com
Abro·so o. ::;essiio.
altet•ações, o decreto n. 2.il27 de 15 de março
Silo
successiv~tmotlt.e llclns, postns om elis·
do IB7U ;
cussito c sem llolln.to approvndns a. ncLtL lltL ul..
3' discussiio da proposiçiio da mesma Ca· tipto. scs~iío e o. da I'euniiio do tl!o. 21.
mura, n. 25, ele 1804, que dcllne o garante os
Deixam Uo compn.t•ecnr com co.usn PILt'tici·
direitos autornes;
pn.da os Srs. Justo Chm•mont, Severino Vi·
2' ditn da proposição da mos ma Camnra, eira Q. Aocayuv~. E. WnndenKoik,Aristides
n. 36, de 1895, que concede n O. Maria Llns Lob~. Gonç:tlves Chaves, Joaquim l'elicio, GeVeUoso da Slh•eira, tllha legitima do C<Lpltiio neroso Ponce e Campos Salles, e sem ellfl, os
de artilbaria, jit lillleoido. Pedro Ivo Valioso Srs. Rego Mollo, Messias de,:Gusmiio e ltuy
da Silveira, a pensão de 100.~ mensaes;
B•1•bos•.
·
3• dita da proposiçilo da mesmo Camara, O Sn. i' s~onTAmo dit conta do seguinte
n. 16, ele 1895, quo releva nO. Fr~tnclsoa da
S<lrl'll Carneh•o Outrll 1t pJ•o;~ripçito, em que
incorreu, par" percebe!• n elllferenç• do me lo
soldo, a que tem direito, elo l87l a 1877.
J':XPEDIENTE
Offi~io do S1•. Senndm• Campos Saltes, dntn.·
do do lO do corl'ente mez, communicando que
se achalmpedldo do comparecer t\s sessões do
Senado durante alguns dias-Inteirado,
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O SR. 2• SgonETARio lú e viio a imprimir mlssiio porem nilo reconhece ser~IQOs por elle
para entrar na ordem dos trabalhos os SO• prestado~ q uo o tornem merecedor d~ta dia·
tluc(;rto.
gulntes
A' vista do exposto a Commlssiío formula e
subrnotto
a approvaçiio do Senado o se·
PARECERES
gulnto
N. 130 DE 1805

Projecto

11.

99 do i895

O I" tenente rla Armada reformado Arthur o congresso Nacional resol~e:
Wnlrlemlro da Serra l:lelfort requer melhora· Art, 1.' Fica o Poder Executivo autor!·
manto de reforma contando para esse e!l'elto ando n mandar contar no 1' tenente da armada
pelo dobro o pnriodo de 25 do setembro de reformado, Artllur Waldemlro da Set•ra Bel1893 a 3 de janeiro do 1894, em que de,e_mpe· fort, para os ell'eitos da reforma, mo.ts oito
nhou no porto de Montevldco u comml,suo de mezes e 28 rlias de serviço.
comrnanrlante do paquete nacional Dosterro, Art. 2.• Revogam-se as disposições em con·
po 1• nomcaçiio do Mintstro da M~rinha e o ~e traria.
·
~5 de abril do 180·1 a 23 rle j~ne1ro ue !SOo,
em. que devia ter permanecido na reser~a Sala das Commissões, 17 de Setembro
para completar um anno, exigido por lei para de 1895.-E. Wandcnl•uli<.-Pircs Ferreira.
obter retcH•ma,
-Almeida Barreto.- Rosa Junior. - Joao
A commlssiio de Marinha e Guerra tendo Neiva.
estudado a pretençilo colhenrlo os elementos A' commlssilo de Finanças vieram, aflm
na 11i <lo oO!ciu do requerente nao pórle doix11r de emittll• parecor, os papeis referentes 11.
de pronunciar-se contrariamonte ao comput.~, pretenção do 1" tenente reformado da Arpelo rlubro rio porlodo do25 do setembro do 1893 mttdu. Artlmr Wa.Wemiro da Serra Belfort,
a:-; do janeiro de 189·1, fundada em quo o pa· ji\ consluel'Uda em parte làvoravelmente no
quota JJc.<tct~·o do Lloyd Brazileiro, fot apenas parecer da !Ilustre Commissiio de Marinha e
detirlo tomporur·iamente no porto do Montr.- ouerra, o1ferecendo resoJuçiio legislativa
vidõo e dispensado pot· ordem •lo Governo para que ao tempo computado na reforma
Fodoral soro ter sido armado em _guerra, obtlrla se addiclone mal• 8 mezes o 8dlns,
nem havet• tornado parte em operaçues, nem pelas razúes adduzldas no mesmo parecer.
desempenhado commi~siio mllitat•.
... •
Nilo contesta a Commlss!lo de Finanças o
O mesmo, porém, DilO pensa , a Commt>Sao direito que a Isso tem o petrclonarlo. A lei o
quanto ao periodo de 25 de abrtl de 1804 a ~3 dó. e hemo demonstrou a outra Comml:lsiio.
do janeiro de 1805, por isso que a .Pretenc"o Mas niio pede, por motivos de ordem sutem pot• si disposições claras.a posttlvns que periot•, tomar conhecimento dessa pretenção,
re•uJam a Sltuaçiio do offic1al na reserva e quando niio M oll11 posta antes 11. decisão do
su7. reforma.
Po~er Executivo, a quem devia, segura·
O que •o lô na fó de officlo ó que o !• te. mente, dirigir-se o pet1cionarlo.
nenle Sert•a Bellbrt requereu reforma por A inversiio desse modo- regular de agir,
incapacidade physica, fui transferido para a f~LZ com que a Commlssilo de ~'inançns, assim
reserva aos23 de J"nolrodo 1894 de conro.. pensando deixe, como lbe seda agradava!, de
mlrlade com o decreto n. 108 A, de 30 de D~· 1r de accOl'do com o parecer emlttldo por
zombro rle 1880 o reformndo nos 2'1 de Abril aquella Commlssão.
do mesmo anno: mas ex-vi do mesmo decreto Concluindo, ó a Commlssão de Finanças de
e por conl!lt• menos de 25 annos. de servi~•o, p~recer, salvo melbor juizo, que niio sqja
caso em que a rotbrma lhe set•tn con~edtda attendldo pelo Senado, quonto pretendo o pe·
quando requerida, devia ter pcrmrmemdo na tlcionario •
.re!erva um ..anno, Isto ó, ate aos 23 de Ja· Snla das cammlssões, l9 de setembro de
narro de 189o.
1895 - Costa A>eocdo (Bnri!o do Lndnrio).Esta disposiçilo de lel deixou de ser ~um- J. Jo;, uim da sou:a, - J. s. Rogo Mello. pr1d11. tanto asSim que esse olflclal estc'g ~~ Leito gOiticioa. - Gomos de Castro, - Leo~itunção do. reserva n.pono.s trcs meze:s e o
ld ·' D li u
flills t•csultando do acto antecipado da autO· pu 0 " 0 11 ' as.
rid~tdo uma dilfet•enç~ ~e oltu meze; o 28
dlns para mano; no culculo du soldo de s~a
N. 140-1895
l'eforma.: consoguintemento e.~to tempo nuu
Róde deixnr de ser levado em conta para to· Siío notorlos os fnctos que . so teem dado
os os o~el~~s o 1' tenente Set•ra Belfort no Estado do Sergipe; ainda assim, convem
,a/i~~~~s :lo po~to de capltiio·tenonte; a Com· relembral·os, embora rapidamente, para que
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do conl1ecimento exacto c nitido do que sue- apurnçiio dos votos, inlchLva os sous traba"
cedeu possamos timr as conclusilcs constitu- lhos, flLzla apurações tlcticins, cm desoccordo
com ns netas, reconhccln. os sons podares o
cionaes.
t1Lmbom ttlll'hL as suas sessões no. ópoca. Jegnl.
Ex {ar.to jus oritttr.
Sob a autoridade do Presldonto, Dr. Josó Como ora de esperar, a abertm•a dessa ns·
Caiasans, foi marcada pam o dia 28 de feve- semblóll ni\o cempnrcceu o represontnnte do
reiro de 1894 a eleição dos 24 deputados que, Podar Executivo. Pelo Poder Judlclnrlo tamnos termos da Constituioão, dovlam compür bem nilo to: reconhecida, niio acceltando o
a Assembleia Legislativa, em sua scguntla ie· Tribunal da Relaoiio a Indicação que eUa lhe
gislnturo., c para c dia 30 de julho do mesmo enviou, para os fins constltuctonnes do citado
annc a eleiciío do Presidente e Vloo-Presidente nrt. 34.
do Estado. Verit!caram·se as eleições, o. ello.s Assim, pois, de um lado constituio·se a asconcorrendo todos os J>:lrtldos ou fracções sembléa da vlUa do Rosario, sustentada pelos
politicas. em que se diVide a oplnlüo naquelle Poderes do Estado, nnterlcres a eUa e recoEstado. Por grande maioria, trlumpbou c nhecidos por todos ; de outro, a Assembléa
partido denominado Federal, o qual na. eleição lnstaUada na cldnrle do Aracajli, ecb a pro,
geral de I de março tnmbcm conseguto man- tecção das forças tllderaes. A estn, poróm·
dar ac Senado um representante e tres 11 estava reservodo o trlumpho de tacto.
Camnra dos Deputados, Feita a o.Euração pela Aos li de setembro, achando-se o Dr. José
juntn competente, foram expedidos diplomas Calasans na villa do Rosario, onde fõra as·
aos 24 candidatos mais votados; mas quando slstir a abertura da Assémblca e ler a sua
estes, com excepção de um, no dia marcado Mensagem, cs partldarics da Assembléa do
para a 1• sessiic preparatoria, tentnram reu- Araco.jú reuniram-se na praça publica o tendo
nir-se, niio c conseguiram, pois encontraram por si a força, como tiveram sempre, declarade posse da sala das sessões e do ediftcio da ram deposto o Presidente do Estado pela raziíc
Assembleal4candldatos nilo diplomados e um de que havia abandonado a capital, deixando
<liplcmado, que os repelliram com vc~crias e o Governo acepbalo, e tomaram contn do Goviolenclas, ~rotegidos que se achavam pelo verne, acclamado. Presidente do Estado o
batalhão federal destncadc naquella cidade. Dr. Joiic Vieil•aLelte,Prcsidente da supposta
O Presidente, Dr. Calasans, attendendo a Assembiéa.
communicação que lhe foi feita pelos candl· O.Dr. Calazans, communlcando o occorrldo
datas diplomados e lambem 11 circumstancia ao Presidente da Republlca, obteve n seguinte
de que a força federal, sustentando a Assem- respostn:
bléa dos niio diplomados, não deixaria que, « Telegramma-Dr. Calazans - Rosariona Capital, a acção do Governo estatloal po- Rio, 17 de setembro de 1804-De ordem do
zcsse cobro a irregularidades tiio graves, rle- Sr. Marechal Vice-Prcsldente da Republica,
slgncu, de conformidade cem a constituição, a vos communico que, attendentlo a vossa reVIUâ do Rosario, para a reunião e lnstallaçiln quisição, já expediu, por lntermedio do Sr.
Ministre da Guerra, as necessarias ordens as
da Assembléa.
Etrectlvamente reuniu-se.a Assembléa com autoridades mtutares federaes nesse i~stado,
a presença do Presidente .do Estado, que leu para que, na fórma da Constltulçiio Federal,
a sua. Mensagem e, prosegulndo ella nos art. 6' n. 3, vos auxillem a manter a ordem
seus trabalhos. apurou a etelciic presldenchtl, e tranqulllidade pubUca.-Casslono do Nasci·
reconhecendo Presidente do Estndo o candi- manto, Ministro do Interior.
date mais votado, Senador federal e Coelho E' publico que essas· ordens nunca foram
camvos eVice-Presidente o coronel Antonio cumpridas, não tirando o Dr. Calazans desse
de Siquclrn Horta, e declarando nullos cs tolegramma slni\o a vantagem do reconhecivotes, allós em minoria, dodús ao coronel mento publico da sua autoridade por parte de
Vallodilo, a vista do art. 79 n. 3 da Consti· Presidente da Republica. A Camura dos Detuiçiio Federal.
putndos Federal tombem manitllstou a. sua
A Relação, que ó superior Tribunal do Es- mdlgnaçilo por melo de uma moção apresentndo, reconhecendo a Assemblóa do Rosario, tnda pelo sr. deeutado F. Glicerio e apaceitou, os nomes qne esta lhe enviou dos provada na sessuc 'de. 13 de setembr~.
cinco deputndos quo, juntamente com outros Depois destes tllctos'aAssembléa da v1Ua do
tantos Desembargadores, constituem c Tribo· Rosurio teve de adiar· us suas sessões; a de
na! mlxto Incumbido pelo art. 34 da Consti· Aracaju continuou a ·funcoionar, reconhecentuiçüo de julgar o Presidente e Vico-Presl- do Presidente do Estndo ao Coronel Mancel
dente no caso de responsabilidade.
Presclllanc de Oliveira· Vallndilo, chefe de
Pelo seu lado e nesse mesmo tempo a As· policia da Capital Federal e Vlce-PreRidonte
sembléa de Aracajú, apc~ar de não possuir ao Dr.,Oonçalo de Faro Rollemberg.
nuthentlcas dns elelcõcs o ser conseguinte· A posse do Presidente do Estndo dovla reamente de imposslblltdade material tllzer a llsar se no dia 24 do outubro, porque entiio
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termlnavad~ direito o Governo do Dr. Cala· tinúa no Governo o Coronel Valladiio com a
zans.Nessedmachando·so ausenteonovoPresl· sua Assembléa e os seus juizes.
d~nte ol~lto, Senador Coelho o Campos, o Sobro ttio graves ucontecimentos por deli·
V!Ce·PreSJdento, Coronel Antonio de Siqueira beraç<io do Sanado, tem a Commis;ão Mlxta
Horta, aPsumlu o Governo que lhe translllt•iu de interpot• parecer. Indicando a soluç4o que
o Dr ••Toso Calnzans o prestou o compromisso o caso exigo e a noB.!ll.lel fundamental niio
perante o Tribunal <la Relação nos tet·mos pódo deixar de fornecer.
do art. 29 da Constituição do EsÍado, o que Sem duvida não hnsta a lntervençiiojudiconsta do termo lavrado nessa occasiiio.
clat•ia pela responsabili<lrule penal, porque •e
No mesmo dia o Coronel Valla<liio, chegado restabelece 11 ordem jurldica perturbada pelo
do Rio, prestou o compromisso perante 11 dellato, niio restaura a ordem politica.
Assembléa de AraClljli e recebeu do Presldante Niio tem uma ncçilo geral sobre esta mas
ncolamado Dr. Joiio Vieira Leite, a posso do limitada ao criminoso para o 11m da Pena
paiaclo e das t•epartlções publicas,
quando competente fosse,
'
Aos 20 de novembro, tendo·se reunido a Demais, afastada a Intervenção da justiça
Assembléa · do Rosario, mandou o Coronel fedet•ai, como o foi C:D·vi de um acórdão do
Valladiio dispersai-a por 35 praças us ordens Supremo Tribunal Federal, este recurso
de um officlal. Depoz variosjuizes e promo- tcrm•-se lmprnticavei desdo que o Poder
tores. A toda a magistratura, com excepção judiclario estadual tambem fot derrocado
de alguns amigos seus, mandou suspender 0 pela dlctadura.
pa~amento dos vencimentos e a maioria do
Acha-soo l'eme,Jio,que buscamos, na lnter,
Trtbunal da Relação fez proces•ar perante a vençiio pet•mittida ao Governo Fedet•ai,lsto é·
Assembléa, pelo facto de ter deferido o compro· ú. Uniilo, pelo art. o• da Constltui~ilo Federal.
misso ao Vicc·Pt•esidente, Coronel Horta.
Poderia ser comprehendlda na disposição
Denunciados os Desembargadores polo crime <lo n. 3 ; mais natumimente, porém, Incide
de prevaricação, foram pronunciados poll\ no disposto pelo mesmo art. n. 2.
Assembléa que, entretanto, limitando-se a A União, em nome do principio federativo,
Isto, encerrou a sessiio extraordinarla pam que o ou deve ser um principio protector,
esse llm convocada, sem proferir o julga- intervem para manter a fórma republicana
mento. Novos juizes lbram designados para o fcdet'a\h·a e niio só se deve entender este
Tribunal da Relação, ficando os antigos alô preceito em rclaçiloas constituições escrlptns,
hoje indefinidamente suspensos e pronun- seniio lambem se deve o manter na ordem
ciados, sem receber vencimentos.
dos lhctos politlcos.
Finalmente, por uma reforma constitucio- O contrario fóra inefficaz e lrrisorlo: é
nal, tumuituut•lamente levada a eJJ'eito psia sabido como os Governos mais antl·republi·
Assembléa de Aracojú, o novo Presidente de canos sabem dissimular as suas dictnduras
Jacto fez reformar o art.70 n. 3da Constitui· sob as fórmas csct•iptns as mais liberaes; do
çiio, •"'·•i do qual era clle lncompativel, au· que nos deram exemplo, em épocas diversas,
gmentouo pe•·iodopresidencial,reduziu adous Octavio Augusto em Roma, Cesar de Medieis
anoos o perlodo de quatro annos do Governo em Florença, na Inglaterra Cromwell, etc.
municipal, deu ao Poder Executivo a Jllcul- Refet•indo-se á America do Sul, proJ~rla a
dado de, e. seu talante, remover e aposentar este rcspslto em 1869, o eminente estadista
os magistrados e bem assim extinguiu os lo· argentino Nicohio Avellancda estas eloquengares de juizes munlclpaes.
tcs puiavrus:
Usando desta ultima attribulçiio, publicou «Si, para declarar que se acha violada a
o decreto n. 101. em cujos. considerandos se J~rma republicana de governo, tives;emos de
encontram as seguintes palavras que bem ca· es~et•at• que se levanto uma monarehia e se
racterlsam a situação:
Cl'lja um monarcha, teriamos, entiio quê se
«Atten<lendo a urgente necessidade de pôr oParuguay fizesse :mrte daHe!'UbilcaArgentet•mo lis Irregularidades que desde o dia 24 tina, tet'la!"os vis~o lnditre~entes !evantar-se
do outubro do anno tlndo so fuzem sentir no um despotismo too sombrto e tiio tert•lvel
fôro <lo Estado, devidas ao facto de persistir como o de l'elippe 11, sem que a miio do go·
a maioria das autoridades judiciarias no abu· vorno se podesse estender para o conter,
sivo proposito de niio reconhecer ao Governo porquanto o Paraguay continuou sempre com
que desde aqueila data so acha li tosta da o nome de republicu, ainda debaixo do go.
admlnlstt•açiio estadoal.»
verno de Ft•ancia e de Lopez.,.
Consta por telegramma que, em virtude do Mas, acha·ae na ordem politica de Sergipe
recente acto, foram aposentados os oesombar· em causa o principio republicano llld•ragndores, cuJo processo hn tanto tempo pendia tivo 1
·
da Assembiàa sem dccls[o finai.
E' claro e da logica a mais elementar que
Destituldos os troa poderes publicas legiti- si. o pt•lnciplo republicano ~nilo subsiste,
mos, como se võ desta rapida exposi~üo, con·. lambem niio póde sub;iatlr o principio repu·
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blicano federa.tlvo ; a especto cstú compre.
bendiria no goncro.
· Ora, o principio republicano lambem tem
uma legitimidade, sobre a qual J•epousa toda
a aua dotttrina; é o principio da «vontailo
popular• expre,sa pela rcpresentnçiio c .te
todo o ponto incompatlvcl com os Onvernos
de facto.
SI na Unlilo um Governo de facto, que
outra cousa niio é senão uma <lictadurn., seria
anti·republlcano. tambem o á nos Estados c
assim como um Governo de fu.cto na Uniíi.o
viela lmpllcitamonte e atrecta n destruir o
principio republicano em todo o palz, assim
tambem a vtolaçiio de•sc p1•tnclplo aos
Governos estadoaes atrocta o Governo dn
União, porque repugna que a Republica Brt>·
zllelra sPju u somma de umas tantas dieta.'
duras e>w.dot>es.
Ora, sl o actual Presidente de facto de
Sergipe, apoiado em um batalhão rederal,
substituiU todos os poderes legaes, eOcaso
de Intervenção para restabelecer o principio
representativo, essencial {J. nossa 1ôrma de
Govcrno.
E' conveniente notar que no entender dn
maioria da Commlssiio a intervenção fodero.l
só tem uma razão de ser constltuclonn.l
quando na pt•opria economia ou systema 1Je
lnstltulçiles ostadoaes já não 80 encontt·n
um llOder capa~ do rcstebelecm· a ordem
constltucionnl perturbada.
•
.
. A nPce~lldade JD~cclmavcl é neste easo u
razão da lnte<·vonçao.
Niio havon<lo um elemento lnlcriot•, ó fot•çoso que appareça um elemento de ordem
superlor que 80 proponha úqt·ello fim, A
federação nilo teJ•ia uma raziio do se1• se
em tal conjunctura, niio prestasse '"'" lista·
dos esse apoio e ess:t protecção, a mnim• de
que um povo pode carecer.
Os mcmoros du Commissão. Senadores Coelho Rodrigues e Gonçalves Chaves pensam
que ninda qunndo não ;o dá a condic:io qne
vem de ee:· ustabeleclda, e é, nilo lia ver no
· proprlo organismo do Estado uma lbt•ça ou
um orgi!o capaz de resta.beleccr " ordo111
constltuclonal,póde·se dar a lntervenç:io desde
que se acba violada a fórma republicana olo
Governo, nos lermos do nrt. o• n. 2 e art. 63
da Constituição.
. Ao que tem dito ató agora, a Commissiio
niio póde deixar de nccrescentar que não se
deve temer a inteJ•venciio desde queó clla
decrctllda .. pelo Poder Legislativo quo, pelo
seu modo de clelciio e pala sua constituição,
. 6 o guarda n~tural do prlnciplo da nutono·
lllla dos Estados. lato é exacto niio só quanto
·ao. .Senado.
·cm relação. à Co.. como .lambem
'
.

mara: a desigualdade da representa.çiio de
unsEstadoRem relu.çilo a de outros, do menor
população, póde Influir, em trata.ndo·sc de
lntere&<es que niio sej<Lm os mesmos para
todos os &ltu.dos, tna• não tem lmportancla,
tratando-se de um interesse iS"ual para qualquer dclle•, om que nm nuo JlÓde querer
prcjuollca<' o outro sem se preju<licar u si o grande interesse do velar pela autonomia
dos Estados.
Assim, pois, tanto o. Senado como a Camara
representatn esse prmCiplo e osRe Interesso
ma1s directamente que u Poder Executivo, o
qual_pela s.ua unidade c pelo seu ~odo de
olelçuo, representa antes o prlnmplo naclona!.
Seria longo entrar nqul cm consldera.çiles
de legislação comparnda parn demonstrar
qu.e 11;8 federações mio pode!D . existir sem o
prtncJplo tuteJ~r!! pro:o:Jdente do art. 6" da
nossa ConstltUJcao : J~ lor~m do um modo
"':'mple~O O lu.mlnoso prorluzJdOS na notavel
dtscuBSilo lu~vtda, no Senado sobro o projecto
da Commlssao Mtxtn, reg'!lando n desenvolvcnr1o nquclle texto conatJtuclonal.
Diremos apenas _que _si maiO!' numero de
casos de lntcrvençuu nuo se tem dado nos Es·
ta_dos-Unldos da Amot·Ica do Norte, é porqu.e
nuo se tom dado tambem os facto.s doterml·
nantcs dess~ ln!J!rvençilo, devtdo tsto aprecedentes . Justor~eos e a_ clrcumstancias da
vld~ politiCa daquella naçuo; mas, se os factos
JDP.IS vezes u. tornassem neceasarln., po1emos
cstlll' scgur·os do quu o "enio prutico ~o povo
americano ~ unca hcslt~l·la om applicnl' o re·
mcd:o constltuclonal.
E', pois, m•gcnte, no ontcn<ler da Commissiio. 11 adopção do seguinte :
I'ROJ <;C1'0
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Art. 1." O Pode:• llxecutivo intcrvirú. no
Estado de ~Ol'l!ipe, plll'a o IIm de assegurar o
oxermciu do PoiiCI' Legislntivo 1\ Asscmbiéa
Legi•lntlva, ms~•lluda cm 7 de setembro de
l8~4. por convocacilo do então Presidente,
Dr. Josó CnJazans, na vllla do Rosario do Cat·
tete, e o exerciclo do Podet• Executivo ao coronel Antonio de Slquol!•a Hor~•. Ylcs-Presldonte eleito, a quem o mesmo Prcsldente
lJ•nnsmittiu o Governo e. o Tribunal da Relaç:io delb1•iu o compromisso exigido pela.
Constituição.
..: .
.
Al't. 2." Ficam auto1'lsadas às despozas ne·
ces~aJ•Ius para esle fim.· .· ·
Snla dllS Commlssões,lfÍde setembro de 1805.
-Gonçat'DCS Uwvuli,-Pa-ulino do Souza Ju·
m'or, rolator.-Joagulm·Corrêa do Araujo,A. Coclllo Rodrigues .-Bcnodicto Leite.
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO DAS l\I,lTERIAS CUJA DJSOUSSÃO FICOU
ENOEI\RA.DA. NA. SESSÃO ANTERlOU.

Vota-se em 2" discussiio c é approvado o
art. 1' da pr~poslçiio da Camara dos Deputados n. 72, de 1894, que autorisa oGovorno
a abril• o ct·e~ito cxtraordinario tle .....
2.006:135$672, para occorrer aos pagamentos
n~o só dns despezns realisadas o a t•ealisar
pot• conta da veJ•ba-Torras PublJcas e Colo·
nlsaçuo-e que foram !altas do accordo com
os contractos celebrados, como tombem as
que dizem respeito á fiscalisação dos bUt"gos •gricolas, medição c discriminação de
terras.
E' approvadn a seguinte
Emenda

Aoart. 1°:
Em, ve; do 2.006:135$872, diga-se: .....
1.226:.l72$o141 .-Em 19 de setembro de 1805.

-Gome$ de Ca.,tro ..

E' approvado o n.rt. 2
A proposição assim emendada, ó ndoptnda e
passa a ~· discussão.
O SR. CoELHo RoomouEs (pela ordem) rc, q!lor dispens": ·~c intet•sticio para a 3• dlseus·
suo da proros1çuo.
Consultado, o Senado concede a dispensa.
Vota.-se em 2• discussão o silo successiva..
mente approvMo• os a~·ts. i' e 2" da propo·
siçilo da C":mar~ dos Deputados n.47, de 18U5,
que autonsa o Gove1•no a abrir os creditos
extr~ordinarios: ilc :JB!:OOO$. pM·a dar ex·
eoUQilO ao§ 10 do art. 2' da lei n. 242, t!e 18
de dezembro d~ 1804, e de l.SS3:575~0BO,para
pagamento de fl•etes o repat·os de vapores ar·
mudos em ct·u>ndoros pefo Governo, po1• mo·
tivo da revolta do Odo setembro de l8U3.
E' r~jeitado. o ~equot•imento otrerecido pelo
Sr. Leito e OJtJcJca uo cort•er da 2·• discussão
da proposição.
Ayroposlção ó adOJltnda e pnssa pnra 3• dis·
cussao.
O SR. LEOPOJ.DO DE BuwõEs (pela ordem)
rcquet• dispensa de intorsttcio para a 3" dis·
cussão da proposição.
Consultado, o Senado concede o. <llspensa.
Voto.·SO em 211 discussão, e são successivo.mente npprovados os arts. I' e :l" da pl'O[IO•
slçiio da Cnmara dos Deputados n. 50, 1le
1895, que autoriso. o Govet•no n abrlt• ao MInisterio da Fazenda o credito supplomontar
de 1. 700:000$ A vet•ba-RoposiQões e restituições-do orçamento vigente, paro. restituição
1
',

Sonallo V. V
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dos direitos de oxpedionte cobrados pelas AI·
fu.ndego.s sobre as mercadorias amerlco.no.s
bllneficlnt!as pelo respectivo convenle; dar
cxecucilo uo m·t. D",Ó. lineo. ::J dn. mesma. lei de
orçamento c attender ils reclamações dos
Estados ate1 o fim do corrente exerclclo.
E' "- proposiçiio adoptada o passn paro. 3"
dlscussao.
0 8J,,COEL1JO E CAMPOS (pela Ol'<lcm) reque.I
dispensa de intersticlo para a 3• discussão da
proposição.
Consulta<lo, o Senado concede a dispensa,
Vota·se em 2· discu::süo, e sii.o successlva
mente approvo.do~ os arts. :1n e 211 do. proposição da Camam dos Deputados n. 45, de !895,
que llutorlea o Governo a applicw ns sobras
<la vorba-Emproiturlas-da Est•·ada de Forro
Central da ParJLbyba consignada no orça·
monto vigente rio pos;oul da mesma viuforrea.
E' a proposl~ão adoptada e passa para 3"
discussão.
0 SR. ADOON MILANEZ (pela ordem) requet•
dispensa do intersticio para a 3• discussão da
[li oj>Oslçiio.
Consultaria, o Senado concedo n dispensll.
Segue·•• em :J• discussão o projecto do Se·
mula n. 2!.1, de 1895, que reo1•guriisu. o TI·ibun•l do Contas.
1

Otolr·. Çor•r•t';n <le At•nu.io- Sr.
Presidente, poui a palavro J>nra expor ÍL ii·
lustre Commlssilo de Fínanças algumas duvidas quo tenho "obre o pJ•ojecto em discussão; vou uponns convct•sur com olia e desdo
jú. pcf:O·Ibo flUO, se achar proceUontos ulgu.
mas das observações que pusso a expender,
apresente emendas no sentido do modi!lcar o
projecto, como lhe parecer mais conveniente.
O 'l"ribunai de Contas foi instituído entre
nós pelo decreto n. 9BU A, de 7 <I e novembrc
do H!'.IO. Esse decreto do Govurno Provisorio
me pnrcce que ní~o foi oxecutntlo.
0 Slt. LEOPOLDO DE Bur.JJÜJ,S-Não chegou
a transformaNO em t•calldade.
0 SR. Cotut~A DE ARAUJO-Não chegou a
transformar-se em t•eulidade, como diz o hon·
rndo Senador pot• Goyaz.
A Constitulçiio do ~4 de fevereiro rle 1891
dlspOe no art. 8D: E' inst!tuido um Tribum1l
da Contlla pam liquidat• os contllS do receito
o despezn c veríflcur o. sua !ognlidndo, antes
do serem prestadus no Cougrc;so.
PILl'JL exccu~üo desta disposi~rio constitu·
clonai c <ln !ui da 20 de outubro do 18\ll, !bl
oxpo,Jido pelo Governo o regulamento n. DBO
de 17 do !lezombro do 1892, organlsando o
Trlb,unal de Contas.
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O Sll, LEOPOLDO nE Dur.nõEs- Exactnmcnto.
O Sa. CO[(Rt::.\ DE AttAUJa-0 preceito con·
stitucionu.l, IL loi n. 23 o o l'Ogulnmonto n. DOu
tbram oxecut.ndos o ns~im, cm JSD2, comc:çou
n existir de facto a Tr•lbunnl quu antes npcnae oxietla no papel.
O reguhLmonto n. 000 orgn.nisou o Trihu·
nnl com 40 cmpr·egndos cujos vencimentos
importn.vam cm :.!:10:200$, como ao vô !la tnllelln que ucompanhn. o mesmo decreto. Note
bem o Scnndo. em 1801, o Tt•ibunnl compunha-se de 49 empregadas com as qunes se
d!spendi11 230:~00$000.
Paseados daus nnnos, n Jol n. 101 B, do 30
do setembro de 1803 autorizou o Governo a
fazer u. clnssitlcncão dos emJ)l'Bgndos do Fazenda. No twt. 7u cncontra-so a soguinto disposição: Tl'ilmnnl de Contas. inclusivo a con·
signaçiio pura o m~tterin!, de nccordo com a
proposta, 34·1:800$000.
Em vii•tudo desta autol'izaçüo, o decreto
n. 1.582 do 30 do outubro do mesmo nnno,
m•eou mais dez Jogares no Tribunal de Con ·
tas, que nssim ficou com 50 empregados c
nugmentou os vencimentos, do modo que a
dcspeza de 230:~00$ passou n sor de 320:800$.
Augmentou-se com 100:600$ a dcspeza que
so tbzin em 1801, quando apenas dous anuos
eram decorridos.
Hoje, estamos em 1805, isto u, siio decorri·
dos mais dous annos e temos diante dos olhos
um pr<;jcc:to, elevando o pe,oal 11" sa em progados cujos vencimentos montam n403:600$!1
CreaJ•am·se na pt•imeil•a relot•ma dez om·
pregos e nugmontau-seadcspezn com !00:000$
Nfio Jbi isto bastante, pretende·se olovm· hoje
n despeza que, em 1802, era de 230:~00$ a
403:000$, mai~ do duplo.
O pro,iccto qunsl que tambem duplica o pes·
soai, pois orn. composto do 4!..1 cmprega(los o
passa a Set• de 80.
.
0

S!t, LEOPOLDO DE JlGLllÜF.s-76.

o Srl. Connti:A PE An.W.JO- sa. estú SOm•
mado ; nü.o sei si lia erro nu. sommn.. (Dcpoi.'i
de vorificcw) 76, V. Ex, tern l'U.Y.iio ; u. som ma
cstJi ermda e esse erro induzlu·me a dizor86.
lnlelizmonte, 11 somrna da despezn não estú
errudn, o pJ•ojecto n eleva a ·163:600~ e crõa
mais 17 empregos.
'
Sr. pt•esidonte, todos os dias o. Com missão
de ~·tnnn~M diz· nos quo o es~tdo tluarweiro
do paiz ó JJIÚO, que niio temos meios parll oecorrer ú dOilpeza publica, quo a uoss• esquadra está JI.J•rulnada, que IJ urgente renoval·n
paro. o que carecemos de recursos.
ÜI'lL, si estu. ó, com:~ eu creio, o. vordndo, si
tnmbom ocerto que uíio po1lemos ct•eut· novos
itnpostos.pot•quo o povo dlllieilmonte supporta
os aetuacs, como ó que vamos elevar o. dos·
Jlcza que se Jllz com o Tribunal de Contas,

repartição eronda lta quatro nnuos, e quo já
tevo um 1111gmento de vencimentos na impor·
tancia do 100:000$1 ! Do uous em dous unnos
nug-mcntr~mos n possoo.l o a despoza com o
Tribunal do Centn• \!
O Stt. LEoPor.no DI< BuLI!úgs-V. Ex. jó
pl'ovô que daqui !ta dous nunos haverá novo
uugmonto 1
0 Sn •. CotmtlA DE AllAU.ro-Prevejo; OB
precedentes, a pratica de todos os dias mo
habilitam a prever. Ct•eat• empregos o au·
gmontar V<mclmcntos ó o que fnzflmos conetantemente. A refor•mn lb!ta no tribuno.! o a
que ora se propõe mo induzem n net•editnr
quo daqui a dous annos ou talvez antee
outra roli:>rmo. será proposta, creando-se
outros lagares o u.ugmcutnndo-se os vencimentos.
Pat•ece·me, Sr. Presidente, que estn que•·
tiio à importante, que o nosso eetndo tlnau·
coiro niio pot•mitte o llugmcnto de dospeza
que o proJecto pede. Si os nossos recursos
mal chegam ou antes são insuficientes para
fazet· lace a despcza publica, como adoptar o
pl'Ojecto que importli a erea~iio de empt•egos,
o augmento de dospezn ?. SI os reeut•;os do
The>ouro niio o permittom, como vamos
augmontar oe seus encargos ?
convem notnt• que, alem dos vencimentos
pu~os nos empregados menclonailos na tn·
bl'!la, d<•spende-se ainda n quantia de 7:~00$
com o suJar io de seis serventes, como se vê
dus tabcllus explicativas da despeza do Ministorio da Fazenda,
Nilo so diga que à Isto Insignificante. Devo·
mos attendor a todas as dOilpezas, o evltnt•
mesmo aquellue que parecem insignificantes e que poderem ser cv!tndus. Pequenas
quantias sommadas pódem importnt• uma
somma considoravel. Nilo bastnt•lam dons ou
troa serventes p11.ra o servi~o da casa, tendo
o Tribunal, como tom, quatro eoutinuos 1
Ainda despende o Tribunal de Contos cer•ca
do 20:000$ com o expediente.
O Senado devo othat• com muita attençiio
para as dospesae publicas e roduzil-us quanto
puder ; nunca, poróm, augmenta!-as. Assim
pronunciando-me, viso simplesmente lavrar
o meu protesto. Si a illustt'll. Commlssão de
Finanças entender que deve mantet• o augmonto do despesa que o.sou projecto acar·
rotn, mo limitarei n rnctificar· com o meu
voto contra o mesmo projecto o protesto que
orn Ju~o.
Tenho aqui o quadro do peesonl com que o
tt·ibunal foi orsani•ado, o quadro do me>mo
pessoal com a t·eforma de "1893 e finalmente o
quo or·a pr•opüo ~. ·commlssüo de Finan(•ns.
Noln·so, exn.mtna.ndo se CS.:iCS quadros, quo
houy,e grundo augmontonos logat·os de eseripturnrlos, bom como que se creou n classe
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do 4"' osct•iytlirarlos que nilo existia. Lembro do que dispüo o TIJCSouro para fltzcr Jhco a
Commlssno a supprcssilo dessa eln,so o bom clla•; ni10 comprehondo que ao peçam empres·
assim a do:-~ sub·rltrectol'oS : Pot• esse rnodo timos no ostr1~ngcít•o, ou rncsnw ao p;L\1. pa.1•n.
penso que so poderia tlLzer alguma oconomht png1tr u.ug:mcntos do veuchnontos ou voncisetn prejuizo do serviço.
mentes do novos cm;•regos, Nilo mo paroco
E' uma simples lombranca que submotto it oppototuna a occnsiilo. AS>im si ou estiver vJ.
consldcl'n.cii.o da Ccmmis.sfio. Não apresento vo, voto contra. 0 projecto; si ou mo1·rer o.
emendas neste ou em outl'O sentido, porque commioil1o terli. monos um voto contra olle.
voto contra o pJ•ojecto, PDI' ontondw quc,nas Caminhamos para a bancarrota; ainda ha
circumstancias actune. do pa!z,nii.o ó passivei pouco contrah!mos um omprestimo em condi·
areal' novos empregos, nem nugmontar von- çües desJil.vornveis o nii.o nos ú licito empre·
cimentos.
gul-o em pngnrncmto de veucimcntos, ·
Podia. assim limitar-mo a estns considera· No§ 7" do projecto, vejo o seguinte : o
çüos ; mas, como Mredito que o pt•ojccto sm•iL Presidente e mais membros do Ti•ibuna! do
odoptado,lilrel breves oiJserva~ües sobre algu· Conta.s silo !ncompati\'eis com qua!querouti'l1
mn.s dna <lisposiçúos que nello encontro.
funcção pu!Jlica e os sub-diJ•cctores e oscri·
No§ 4' uo art, I• •e diz que os sub·dlrecto· pturaJ•ios uiio pu;lorilo sei' designados pelo
rcs, zu• o 2 escripturarios sct•iio de li no c.s· üovcrno para comrni:osilo n.lg:nma..
colho. do Presidenta da. Itepubl!ca c que os Assim, oPrcsidento e Directores podem ser
3" e 4'" cscriptuJ•aJ•ios seJ•iio nomeados por designados para commtisúes,
concurso.
s
,
c .
w d
Qual é a rnziio porque estes 0 n[o aqueues· 0 It. GoliES DE ,,,Tno - uo ovem
emp1•egos sm•iio pt•ov idos por meio de con- sor •
curso 1 Nilo a posso dcscoliJ•lr ; parece-mo que O Sn. ComulA DE AnAUJo-Nilo devem ser;
seria natural exigi!• o concurso para o pro- mas pelo projecto póilem ser.
vlmcnto dos cargos om que se exige mo.iol' A Commissüo de Fino.n<:n.s distinguiu !une·
somma de IIabilitações, conhecimentos maia ções publicas e comu>issões dados pelo Go·
vastos; pelo projecto, porem assim nilo acon· vemo ; declarou quo o Presidente e Directo·
tece: para os empregos mais elevados e mais res silo incomputiveis para quaesquw J'unc·
vanta.josamente J•etribuidos ]Alrmitte-se a li- r;1ies : mas, de commissões somente PI'ivou os
vre nomeação; para os de categoria inferior, outros emp1•egndos : dosto modo, os 01npre·
nos quaes se exige menor somma de conheci· gados de maJS alta categoria, que percebem
mantos e pai•a os CJUaes a retribuição é mo- maiores v~ncimentos, que mais Jàita podem
nor, oxige.se o concurso, N>io me parece filZet• no TI·ibunal, podem ter commissues re·
justo, raso~ve! o principio adoptado,
munomdas, podem Jr, passear á Em•opa <l
Aindu. mais, no caso de vaga1• o Jogar lle custa. do ThesDUl'D ... (Ha OJJflrtes.)
sub·dii•ector, primeiro e sogunrlo escrlptura- E' o que estit no projecto: (18)
rio, preenche-se a vaga por nccesso; mns si «0 PI•esldente e mais membros Jo Tribunal
vagai' um Jognr de terceJro, o quarto oscr!- de Contas siío incompatíveis com qualquer
ptumr!o não póde pretender accesso, nilo tom outra tuncciio publiCI\ e os sub.dire~tore• o
escripturarios nllo poderilo ser des>gnados
direito a eU e.
0 Sn; LWOPOLDO DE BULIIÕES -Dá Uln pelo OoveJ•no paru. cum!DiS>sii.O ,algU>,na. ~
t
Do.hi coucluo que o" pr>men•oo, lt!Compo·
npar e.
tlveis para qualquer J'uncçiío publ~ca, podem
OSR. CORR~A DE AMUJo-Si houve sim- sor designados para uma comm!ssuo!
plesmento uma omissão, como V. Ex. diz, JIÍ 0 Sn. 00 , 11 ~ 8 DE CAsTno _o que nilo se
não me arrependo de estcu• occupu.ndo n. atten·
çii.O do SenadO, porque espero 'JI!O a JUustra· quer é nue clles possam servir OU IrO empl'C•
•liL commissão a coJ•rigírii, n. supprira, apre· go publ co.
sentando uma emenda para esse tlm, (Ha ""' O Sn. Conmlo~. DE AnAUJo- Nos relnto~ios
aJUWio).
do Tt•!bunn! de Contas se pondera que preJUNão basta para. que eu yoto esta ligeira dica multo o serviço o tlicto de sorem os om·
corrccçilo; só votarei pelo projecto si elle ni1o pregados encarregados de commissõe~.
importar augmento de desper.a; si eu nilo Convem que eRte pnragrapho soJn raulmorrer, voto contra o projecto, porque voto g!do de modo que exclua. toda n ducontra todos .os que crearem O>llprogos ou vida.
n.ugmentarem vencimentos, salvo st a illustre OSn. GoMES DE CAsTno-Neste ponto esta·
comm!ssilo me demostt·ar quo os recursos do mos de nccordo.
1'besouro, quo as clrcunstancins llnancolras No § 8", dispõe o pi•ojccto: O p1•es!donte o
do pa!z pedem supportni' u despeza,
os dil'ectorcs do Tribunal do Contns terilo diEntendo que nctunlmente, é dever do Se· ro!to n apusontadoria com o ordenado pl'OpOr·
nndo ro<luslr a despoza, nttondondo nos meios clonai após dez annos de serviço e com todos
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O SR. CoRRÊA. nm ARAUJO - Nüo estamos
discutindo n lei que estnbeleco rogrns pnrn a
aposentadoria dos membros do Supremo Tribunal Federal.
0 SR. GOMES DE CASTRO- Eu digo que o
principio nüo é exotico, já está consagrado;
é trntat• desigualmento individuas desigunes.
O SR. ConnÉA DE ARAUJo.-V. Ex. nttencln
um momento e verà que niio tem rozüo: o
Jhcto de set• n nposentadorin regulada pela
mesma lei, pelos mesmos principias, niio Jm.
porta trota•· igualmente, porque süo desigunes os vencimentos.
O Presidente torla vencimentos proporclonnes ou todos os vencimentos que percebia
quando na actividade; os outros empregados
seriam tmtados cleslgualmonte, pois que toriam vencimentos proporcionaos ou todos os
vencimentos que perceblnm quando em eJfec·
ti vo serviço.
A de.sigualdnde da nclividade os ncompnnhn
na innctivi~nde.
Desde que um percebo, quando aposentado,
na razão •le 10 o out1•o na rnziio de 100, trato
desigualmente individuas deslgunes. Os vcn·
cimontos da innctividnde como os da actividade süo desiguacs; logo não é passivei deixar de reconhecer que süo tratados desigual·
mente.
Parece·mo que nüo ó passivei oncontrat·
um pt•incipio do ordem geral que justifique o
determinar-se na mesma lei que os empro·
garlos A o B serão aposentados rle accordo
com as reg-ras nhi consagrndn.s o que os ompregauos C e O seriio aposentados· de accordo
com outJ'as re&Tas consugrndos cm outra
lei.
Si estivessemos trntnndo da orgnnisnçiio do
n. 1171
Supremo Tribunal Federal, cu lembraria a
Por que rnziio o Presidente e os Directores convenienein de que todos os ompregndos
niio sec·iio nposont:.•los peln mesma lol, por desse tribunal Jbssem aposentados pela mesma
quo se mn.ndrL reger o. n.posentudoria. dos lei; mas, cnmo não t1•a.tamos desse tribunal,
outros empt•ogrulo:~ 't
mas do Tribunal rle Contas o o projecto estaSi a lei n. 117 ó ~on, app1iquemol-a n belece condições ditfcrentes para a aposenta·
todos; si ó mú., rovoguemol-n., uiio a conser- daria conforme n ca.tcgol·ia dos empregado3,
vemos em vigor somonto pn.l'n. os empr·egndos ficando nssim os felizes com direitos di1l'erene categoria inleriot•.
tos dos que siio concedi<los nos infelizes, eu
Sujeitar os cmp1•egndos dessa categoria a lembro á commissüo a conveniencia de estouessa lei o crea!' uma outraaposontndm•ia,já se der nos infelizes a nposentadoria dos felizes
snbe, com mn18 vantagens, pnra 0 Pt•esidente ou de sujoitat• estes as mesmas condicões a
e Directores, niio ó regular, nii~ é justo, niio que nquelles ficam sujeitos .. pura a!cançar a
é conforme no reglm• n demoerotico estnbele· aposentadoria. Escolha a commlssao o que
..
cido na nossa Constituição. (H« ''"' '~'"''lc). quizor.
Na ultima pa1•te do§ 0' do art. 1", cliz o
SereJ· soe1aI'JSta, como V. Ex. diz, si o pra· projecto:
o representante do .mlnlsterio pu·
tend?'',q~o o Chefe dn Repnl:Lir;üo e os quatro bllco será sub,timidopelo bacharel cm direito
em pi Coa os qu,e o podem subst.ltuh· se apo· que 0 ministro dn Jilzenda nomea,r e que soriL
son tem de conlurmidndecom a .mesm" lei que conseJ•vndo em quanto ~em servir
rege a aposenta•lot~a dos demn1s empt•e;;ndos AoJ•edito que 0 · pensamento da 'commlssito
da mesmarepartlçao. ·•
Jrot pssegurar a vltaliclcdnde ao funccionnrto
. O Sn. GoMES DE CASTRO dá um aparte.
c?ectivo, representante do mlnlsterio publico
os vencimentos no tlm de 30 annos, provada a
Invalidez.
Segundo este pnrngrapho, a aposentadoria
do presidente e dos directores do tribunal
regula-se do seguinte modo : dez onnos de
serviço-vencimentos proporclonaos, trinta
annos-todos os vencimentos.
No§ 3' do nrt. 7', 18-so o seguinte: A apo·
sentndoria dos empregados do Tribunal de
Contos, com oxccpçüo das do prcsldent.e o dos
tllrc•ctores, regular·so-IJO pelo ilecr.,to legislativo n. 117, do 4 de novembro de 1892.
Pouso, Sr. Presidente, que a aposentadoria
de todos os empregados publicas, quulquer
que s~.irL n. clnsso o r.ntegorin, 1.1eve ser regulada por uma só lei, que todos os empregados
pnbllcos, desde os que occupam os mais altos
cargos ela hiornrchia administrativa nté os
que occupam os ultimas devem ser aposenta·
dos pela mesma lo!.
.A aposentadoria ó uma recompensa conce·
dida ao J'nnccionnrio qu• niio póde continuar
11 trabalhar. que se invalida no serviço publico; n lei que regula essn recompensn. deve
ser a mesmn."pn.ra todos. Ent1·etn.nto, assim
nii o e; nós temos dilfel'entes lois regulando
diiTercntemente a aposentadoria dos empJ•e·
gados das diJferontes reparti,iles.
Pensando nssim. 111io posso convir em que
nn. mesma. reparti~~üo, no mosmo Tribunal rlo
Contas, se udoptom ilous pi·incipios, duns ro·
gras, Lluo.s mcdido.s pnrn. u. :tpusento.doria dos
~:e_us ernprogndo;'1 1 confot•mo n cu.tegorin.. Isto
ntLO mo parece JUSto,
Por que motivo de ordem publica o presi·
dento u os Uirectoro:i do tl'ibunal tm•ão sutl.
n.posentadorin regulada pol' esta lei o os ou ..
tros emprl"g~tdofl n. tol'ii.o de u.ccori.Jo"com a lei
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no tribunal e pormlttir ao governo demittlr O SI<. Co!Uti:.\ n" ARAU./0-Quo lnconvo·
Uvi•omonto o funcelonario que fosso nomeado nlente hn em oue o relnto<•io soja apresent~tdo
para cxm·cm• nqucllo cargo nos impedimentos pt•lo governo i
. do c!fecti vo,
O SI<. GoMEs o" CAs·rno-0 TI·ibunal de
Acredito que foi este o pensamento da Conta;
ó fiscal do parJnn10nto poruut.e o gocom~issü.o; mas, dizendo o projecto quo o vm•no o pot• constlg"Uinte o t•Ollltorjo düvo vir
lntorlllo ~.,.o. conservaliO omquanto bom ser· do Tribunal diroctameuto plli'" o parlamento.
vir, nilo fltltará quem protond11 que o IndiviO SI<. Coimih vE AI<AUJo-Pnrcce·me que
duo nomcnt.lo p11ra exercer o cargo no impedi·
monto do eJfectlvo, não poderl!. ser demlttido devo vir por intormcdio do governo, quo no
emqunnto bem servir; fica assim uma vital!· seu l'eln. torio titrU. n.s observaçüe~ que entender
cledade para as interinhlndcs; mo parece que convenientes sobre o do TI·fbunal,
nhl temos um verdadeiro capote, cobrindo 0 Slt. Go>rES DE. CASTRo-Essa disposição
uma vitaliciedade.
do p1•ojeoto resulta da natureza das cousas.
O SR. LEorotoo DE Bur.uõEs-Não ba, não, O 1'1'!Lunal ó fiscal do parlamento perante o
governo e por Isso para aquello devo enviar
senhor.
o seu rolntol'io.
O SR. ConRi:A DE ARAUJo-Não foi esse o
pensamento 1la commis;ão, ji1 ou o disse; mas O Sit. CORRi:A DE ARAUJo-Quantna vezes
porque niio tornai-o claro, deixando que du· vemos os llscaes chegni•em á presença. da·
vidas possam surgir! Toda a clareza na lei ó quelles a quem devem prestar contas com
lntbrmações do fiscallsado 1
sempre muito conveniente.
0 SR, LEO?OLDO DE BULUÕES-Si bo. obseuri· · 0 SR. GOAms DE CASTRO-Não se ba do fazer
depender do tlscallsado o documento relativo
dado, Dilo fui proposital.
ú
0 SR, CORREADE ARAUJO-E' melhor evitar ftscalisação.
0 SI!, CaRRilA. DE ARAUJO-Niío fica ail
as duvidas.
libitum do ministro api'esentar ou não o re·
O SR. LI~orotoo DE auwôES-V, Ex. mando lntorio.
emendas.
Sn. GOlfES DE CASTHO-Não ha necessidade
O S1t. CoRRilA DE ARAUJo-Não mando úe0oatnbelecermos
qua esse relntorlo venha
emendas, p ·,rque voto contra o projecto. Si a por intermedio do ministro.
commi<silo julgar procedentes as obset•vações
O SR. ConRh DE ARAUJo:...Nilo ho necessique estou fazendo, apresentará emendas.
dade, nms ho. vnntugoem, pois, a.ssim tomarJo...
No nt•t. 2' § 2', lettra G, o projecto deter- mos conhecimento do rolatorio ncompnnhodo
mina que o ti'Ibunal apresente um relntorio das
inlbrmru;ões do governo.
que ser~ dirigido directamente no Ccngi•osso.
O Sit. GOl!Es DE CASTRO-Nós é que somos
Parece-me que seria proferi vel que este re· juizes.
latorio continuasse 11 set' apresentado no Con· O S11. ConiulA DE ARAUJo-Estou apenas
gres<o por intermedio do Minbterio da Fa· lembrando o.s duvidas que me sugget•lu u. ltti·
7.onda, que, no seu relo.torio, poderia defon- tum do projecto; mas jil ileclurei o repito
doNo de llCCUS<<ções que lhe fossem !'cita; que não otfereco ·emonda. o.Iguma. Si a com·
polo Tribunal. ponderando tudo ljUauto jul· missão niío Julgai' ncceitnvel o quo lembi•o,
ga.Rso conveniente, não só em sua lleJi~3n., deixo
o projecto corno estli.
como n. bem !los int~!rcssos do Tbosouro, da.
O
Sn.
Go~tES me CASTito-Primeil•amont~,
I'ecoit~ e dospozn do E<tado.
nii.o ó iudispensn.vol ouvh·-~e o ministro e
Por quo lmpotlh· o ministro da fazenda de <lopois o quo impede o pal'iamento de ouvll·o
olhal' para o relntorio que elle niio póde posteriormente?
emendar ou alterar 1
O SR. ConRh um AitAUJo-Niio il indispon·
O S!t. LEol'OLDo DE BUr.IlÕEs-Não os til pro· sa.vol; mas si tivol'mos de ouvH·o, pot•1lumos
hlbldo de iêl·o.
tempo e melhor seria que logo na reuniiío do
Congresso
ti vessemos accustL~~ü.o e defesa. po.ro.
0 811. CO!tllE,l DE ARAUJO-Mas osti\ pro·
hibldo do fazer a t•ospeito qualquer observa· podermos j ulgnr.
çilo, pois que a lei mnndn que venha dlt•ecta- 0 SI!, GOlfES DE CASTUO ~IÍ Ulll 1Lpal'IO,
mento pa.ra. o Congresso.
0 SR Cnmt!lA DE AltAUJo-No 11. 3 do
Que vanta~em encontrou o. commlssã.o parn. do mesmo pat•ngrnpho, ILI't. 2, dispiie o prodetm•minar que o relatorio do Tribunal soja jecto que SI os netos determinativos ~~~ úes·
apresentado dlreetmuente ao Cougresso 1
pesa e;ti •et•em revestidos de todos os t•eq ulOSR. GoMES DE Cumo-Estú. na natureza .ttos demonstrativos de suu legnll~ade, o
Tribunal ordenará o registro ; no caso conespecial do Tribunal.

190

l
l

ANNAES DO SENADO

trnrlo, recnsal·O·hn, em despacho fundnmentado que será communicado no ministro or·
danador da dcspcza.
JM11 rlisposiçúo clara o positivamente nttri·
buo no Tribunal compotnnma plrn ordenar
ou J'ocusnr o registro u11 rlcspcztt,
Combinemos esto. disposiçü.o com a do§ 4':
o registro diaJ•io das oJ•dens do png11monto
será determinado pelo Presidente do Tribunal,
li vista do parecer do directoP o das inlbrma·
çúes da sub-directoria, sendo all'ccto no Tribuno.l em sua. pi'imoil'D. t·euniiLo.
A!li a attribu!r;iio c do TJ•ibunai; aqui é do
P1•esidento.
O S11. Go~ms DE CASTRo-Está a resposta
nhi mesmo.
o Sn. ConmlA DE AMu.!O-Niío Vtl.io J'espostn ; e,teu argumontanrlo de boa fé. Re·
petiroi a leitura do§ 4'. (LO):
Penso que nem o 'l'ribunai, nem o seu Pro·
sidente devem mnnd"" registrar dospezas
sem que tenham o pa1•ecor do director o as
iuformnçües da sub-directoria.
Conseguintemente essa parocer,ossns infor·
mações niio flrmo.m a competencia nem do
TrlbuMl, nem do Presidente porn ~ellllerar
o registro que, segundo o§ 3", ó attribulçiio
do Tribuno! e segundo o § 4' ó do Presi·
dento.
O· SR, Go>rEs DE CAsTRo-E' porque o Trl·
bunnl não funcciona todos os dias e hn urgencln em certos pagamentos.
O Presidente outorisa eeso pagamento, dopois submette o acto no conuecimonto do
TJ•ibunol.
o SR. Conn8.~ DE ARAuJo-Que nocessidnde •.•
O Sn. Go>rEs DE CAsTno-E' a necessidade
do economia de tempo e de nttender ó. ur·
gencia.
0 Sn. COrtRllA DE ARAUJO-V. Ex. VÔ,
Sr, Presi.lonte, que, segundo informa. o honratlo Sono.dor pelo Marnnhüo, o Presidente do
Tr•ihunnl 'omento delibera quando o caso ó
urgente. Mas, nilo ó isto o quo cstiL no Pl'O·
jeeto; isto ó o que diz-se o.goJ•a em aparte,
pois o projecto dá comeeteneiO ao Presidonto
para decidir hnja ou nuo ur·goncia.
O Slt. Ge>ms DE 0AST!to-Oh! senhor.
0 Sn. CORillOA I>E ARAUJo-Então está no
proJecto 'li
0 Srt. LEei'OI.I>O DE BULIIÚES-Esl{l,
O Si<. Go>ms lJE CAs'l'rto-V. Ex. leu duas
dis!JO.dçúcs, combino-a~ o ver{t..
O Srt. Cormr::A llt< AMU.JO-Não ha combinação JlOSsi vcl ; vou lrlJ-as do novo poro
V. Ex. ouvir (lê) n. 3 do§ 2": si os acto•
deteJ•minatlvos do dospoza estiverem rovos-

tidos de todos os requisitos domonstJ'Iltivos
de sua !egulidado, o 'fribunal ordono.ri> oro·
glstro.
§ 4." O registro dlnrio das or.lens do paga·
monto sori• determinado polo Presidente do ·
TJ•ibunnl, i• vista do porecer do director e
das informnçGos dn sub·dh•ectorin, sondo
o.Jfocto ao Tribunal om sua primeira rcunliio.
0 Sn. GO>IES IJE CASTRO-Eslt\ claro, quando
niio lla oppcsiç~o.
O Srt. CortrtlÕA nm ARAmo-V, Ex. dc·mo
licença; estomos estudando um proJecto, dll·
sejamos fazer a lei pela melhor fúrma ; apre·
eternos, pois ccom a precisa calma o que est~
no projecto.
No § 4" não enconl!•o competoncla pora o
Presidente restrictn aos casos de urgencla e
parecer o informações lilvoraveis; segundo
esse paragrnpllo quer haja urgeneio., que1'
não, queJ• as informaçüos sejam Jb.vorovels,
quer não, o Presidente tom competoncia. poro
ordenar o registro, com potencia que segundo
o § 3" ri attribuidtL no Tribunal.
Quem quer que leia os deus paragrapbos
reconhecerá que tenho rnziio, que a duvida
é procoden te.
O Srt. LEOPOL!lÓ DE BuwúEs da um aparte.
O Sn. Conn8A DE ARAUJo-Meu CO.l'O coilega, quem vao appllcar a lei, quem a tem
deante dos olhos, 11~0 vao procumr relato·
rios para seguir o que nolles se diz de on·
coatro o.o preceito oin.J'O e terminante da
mesmo. lei.
0 Srt', GoMES DE CASTRO-Si ha Oblcuridade
porque niío se torna o pensamento mais claro,
ô qucstiio de redacção ; cm principio estilo
todos do accor•lo.
o Sn. CmmllA DF ARAUJo-Estou de aocardo com o que a Commissii.o ncceitu.r; pn.1 1L
mim ó indilferente, pois niío voto pelo projecto.
Sr. Presidente, o Tribunal de Contas tem
funcçüos grnciosns o conteneiosas, funcçiles de
natureza dilfuroute embora todas do ordem
administrativo..
Tratando das ultimas, das contenciosos, a
Commlssiio ncco!tou deus l'Ooursos, o do em·
baJ•gos o o de revista para as decisões do
Tribunal; esses recursos siw decididos pelo
mesmo TJ•ibunal, contenciosamente.
Pi>ra a Interposição . rio de embargos, o
Commissão fixa o pr·o.zo·.do 10 dins a contar
rla data em que n deci~ilo do Tribunal tur
publicada no Dim·io Offlciüt.
O 1'l'ibunul exerce:•sua: ·Jnrisdicçüo sobro
todo o paiz e em 10 .dias não é possivel que
a notlciiL chegue a muitos pontos o menos
ainda que possa ser o. mesmo Interposto pelo
empregado contra quem tilr proferida • de·
1
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clsiio ou o. sontenç~ ou o ~ccorM(o do Tri- FllZcn•ln nito CJl!pregou a diligencia precisa
bun~l; o pmzo ó insignificante.
no senti• lo do OJustat• as contas· mas o Fisco
Dlr-se·ho. que a parto devo ter um pro· noda lucra ~:om isto; Slimonto 'pú·io'pet•der.
curador na sódo do Tribunal p•m dolondcl-n o sr.. )fOMES 1, !lAnuos _Isto ó uma moo interpor o recurso.
d'd
· ·
1
Pot•óm, cumpre attondor n quocstns quos- 1 a mm to ,Justa., roc amada pelo Consolholro
jfunool Frnucisco Cot'l'Ca..
tõos difflcllmento poderão sct' tratnd:tS pot•
procurador; ninguom, como o proprlo in· O Sn. qmut~::A ''" AtUJJ.Jo-Respclto muito
terossndo, ns pódo tratar. Súmonto quem fez n .auctortdade dos nomes proprios ; mos,
a arrecadação ou satisfez a ordem do png•t- acrl!'n ~cila col!oco_ a dos pt•incipi•>s, a da
menta, pó!le inlbrmar o quo occot•rou a re- """'"· l,mqnanto nua mo convencer !lo que
· speito,
ha vant.Jtgom pitr" o Fisco om dar quitn~iLo
Por esso mot,ivo mo paroco insufficicnto o sem njustar suas contas com os re:-ponsn.veis,
praso de 10 dias; mas, como a commissiio diga quçm ~uizcr que lm vantagem, cu cona•lmitto lambem o recurso do revista que li!tuat'eJ a alfit•mnr o c,ontrnrio, a dizer• que o
pude ser Interposto qualquer que srja o Ftsco, procedendo assun, sómento póde sor
prnso, mesmo depois que a sentença tonhn proJudicado.
pas•ado em Julgado, não Ira grande lnconvo· O Sa. LEITE E OtTtC!CA - S[o pr~ludicados
niente em deixat• o praso tio !O dias para o os responsoveis, pot• que niio lhos tomaram
recurso do embargos.
'"'contos devidas.
O Sa._ ConnJ::A DE AMuJo....: Sabo v. Ex.
O Sn. LEOPOLDO BuL!lliEs dá nm aparto.
O Sn. Conn.l~A. Dl'l ATtAtJJn-Todos estes qunos sao os rcsponsavois por ostn. fn.lta ·são
ca.sos nos qunes so pUde embargai' O. doci~ii.o, os empregados que deixam do cumprir o' seu
são tambem casos do revista : os casos em devei'·
que se ndmitto um recurso &1o os mesmos OSa. LEITE F. OtTtCtcA- o particular õ
em que se admitte o outro, niio ha difi'e· qno niio pude ser prejudicado pelo dei eixo dos
ronço.,
ompregMos da Fazenda,
No art. 0" dispõe o projecto: Ficam pro- O Sa. LEOPOJ,no DB Bur.nilEs- o Tl'ibuual
scriptns todas as cont.s dos rosponsnvois J!e Con:as niio tem os elementos nccessarios
anteriores a 3! de dezembro de 1800, uma para por cm dia estas contas.
vez que n[o estejam os mesmos em alcance O Sn. CountlA m: ARAUJo-Eu recuso no
verificado pam com a Fazenda Publica por Tribunal os elementos nocossorios nilo dufalta do entrado dos sn!llos no tempo do- plic.nndo o pessoal o os vencimenr.:Js ., mas 0
vida.
t
d t 10
Por força desta <lisposição todns ns contos ~i.f~~ao~ "(~~~~r~cs) U< isto 0 consagra n prasdos responsa Yeis pll'a com n Flt7.Cnda até
1800 que não estiverem liquldudlts, ficam
V. Ex. mo ncõusnde quoreroflm o recusar
liquidadas pela prcscripçiio!
os meios ; niio ~om rnziio. Quot• V, Ex.
Qunl a razão, o motivo do ordem publica, sabor P 0 l'~JUO esta ntrnzudo o serviço? Leia
n utilidade que justifica esta !iquidaçiio, este os roiatorros o verli que ahi so !Ltlribue o
perdão, este jubilou, esta amnistia (e a pn- atrllZO ~s commissõcs dados aos empregados,
ln.vru. da. moda) em favor dos responsavois que, nu.o raras vezes ncontece. sü.o di::ipnra com a Fazenda 1
trahidos para umn commlssiio, quando estilo
Nilo vejo t•aziio que a Justifique.
no meio de um serviço de tomnd~ de contns
Dlz·se quo estas contos ostiio om gran,le e à preciso quo vonhn outro recomeçar esse
ntrllZo, que ntó hoje nüo Joi possível verificar mesmo serviço. Quanto maior e o numero do
ai ha ou niio alCJlDCO e que assim convem ompregndos, tanto pelar ó o serviço· um
<\instal-as, liquidnl·as, considerando-as pre- conlln no outro o o serviço vai fi~nndo
scriptas, o que pUde ser commodo para o atrazado,
devedor, mas à prejudicial li Fazenda. Niio O proJecto prohibo quo os empregados sevejo interesse sacra!.,,
jam disl!·nhidos em commissiles do governo;
O Stt. LtmPotno DE Dur.nõEs-Hn interesso bnstn isto para que ~ITo so dó o inconvo~lent e
fiscal
notado nos relator/Os; o trabalho som feito
·
em 11ia. O ntrazo do serviço niio uus nuto!'isa
G Sn. ConntlA DE ARAUJO - Que interos•o a liquidnt• englobJtdJlmento contos, sem oxnme
pódo haver p~r" o fisco em dnr quitaQfiO som lllgum, sem snbot•mos no monos a quanto ulvorifictlr n.s conto.s?! Que vantagem ollo Ias se elevam.
auroro com somelhnnte procedimento? Po,Jom
lucrar os devedores da Fazenda ou seus O Sn .. LEITE E O!TIO!CA -O projecto nüo
fiadores, os que conseguiram retnrdnr a pres· autorlsa tsto,
tação de contas ou a respeito dos qunos a O Sn. Connl:A DE ARAUJO (U~.
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O Sn. LretTN E OtT!C!OA- Alcance vot•lIIC!L!lo ..
O Sn Go>ms DE CASTRO- Contns que niio
tiverem ainda sido tomndns.
O Sn. ConmlA DI~ AltAUJO - AICI>nce verificado quer dizet• cantiL liqn!dadn, tomnda.
O Sn.
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Qunmlo o rc-

O proJecto contem grande numot•o do dispo·
sições que mo pa,ecem prop:in.s do regulamento o cuja iuciusiio nalol pudo acarretar
pt•o,inlzo pat•a o serviço da repnrtlçiio. A
nttribuir;iio de dM• posm ao.~o~ ompregnllos, con·
thtdn. uo presidente e aos director<'~, u.distribuiçiio dos serviços peiiL dilferontcs secções,
tudo isto me pu. reco regulamentar.
Estou corto do que a Comrn issiio ouviu o
Tt•ibunal o assim acredito que essas disposições
a quo mo refiro, ostiio do nccordo com as con·
venioncias do serviço.
Tenho concluido.

delxnndo o eXt~I•cicio de ~leu cnrgo,
cst;'L ttm alcu.nco, voritlcll·so immedin.tn.mcuto.
Sómento quando ha um alcance reconhecido
immedlatnmente ó que as contas silo toma·
das,
O Sn. Conmln DE ARAUJO- Segundo o pro·
jCO\o, verificado o alcance ató o 11nno do 1890
t•esponsavel nilo tem quitnçiio; mas si nilo
houver alcance verificado consideram-se pro·
O St•. Leopoldo de UulhõeM flLz
scrlptns ns contas.
considerações gero.es sobt•o a actual situllçü.o
O SR. LEITE E OtT!CtCA - Porque olle nilo politico, lembrando a necessidade •lo fOl•toó responsavcl por nilo lhe tomarem as con- lecor-so o pode!', que pt•oclsa do concurso de
todos os partidos ptLra a consolidnçiio do ro·
tas.
gimon presidencial, em torno do qual se
O Sn. CoRm1iA DE ARAUJO - Mas, pódo devem agrupar pt•inclpalmente todos os mem·
haver alcance.
bros do p>rttdo ropublicono federal, do que o
O Sn. LEITE E OITJO!OA- Estabeloce·so pnra orador !ui um dos fundadores,
o governo o mesmo que so estabelece para os Referindo-se no apoio, que rlevom as rlu~ts
pnL·ticularos, prescrlpçiio do cinco nonos.
Casas do Cong;osso prcstat• ao digno Pt•esidonto
da Republica, o oradot• considera a
O Sn.ConmlA DE ARAUJo- Entiío o que
concossilo
dn amnistia condir;iio desse apoio;
a commissiio quer, é ostabolecw contra a ~'a·
niio
se
trata
de sentimentalismo, ·mas de
zenrln a mesma prosct•ipçiio do cinco annos
estabelecida em favor della contra os par- uma medida de alta politica, dn qual doticulares! Elia jà invocou contra mim essa pende o rcstaboiocimonto da ordem politica,
prescripção de cinco o.nnos pa.rn. ,feixiw,como sem a qual niio é posslvoi tratnr·se da ordem
deixou, rio pagar n.luguets de umtL casu. i financeira.
Bntrnndo na discussão do projecto, o consinpezar disto, pot•óm, penso que não deve-se
dot•nn•lo
Nmovida a principal objecçiio apreestaboiocot• a prescripçiio de cinco annos ...
sentada contra ello, a da sua incoastitucio. O Stt. LEITE On•tCIOA-Pat•te-so deste prin- nalidlldo, considera o orado1• a importa.ncio.
011110
do Tribunal do Contas e a. na.turcza das suas
O Stt. Crmnm,\ DE AttAUJo-V. Ex. parto de funcçõos, que lhe diío o caracter do uma com·
um pt•incipio que n.té hoje nin~uem invocou, mis~ii.o, ou auxiliar, do congresso. Isso n.conP'?is,que o.tU hoje, cm mn.teri!Jo de presm•ipr;ii.o, toco om todos os paizes, nnde está adoptada
ntnguem se lemur·ou do cqutprtrar a Fazenda eSSiL institulçiio, que ó independente em
nos )I!Lrticul:Lros ; elia gosa do vnn tngons muitos dcllos, que o orador menciono, cnbon·
de lioncficios de que não gosn.m os particu~ do-lho ntó a nomeaçiio dos seus emp1•egados.
lares.
Em Fmnça nilo tem essa Instituição o
examo
próvio, o ditrere em outt•os pontos dos
0 Srt. ÜIL GOULART d~ Uffi aparto.
Trtbunaos do outros pnizcs; o orador aponto
O 811. Con.Itl~A ARAUJo-Conher;o o processo essas dllfet•enças, e diz que o projecto em
de tomada do conttLS ; conh.,ço até um oxa- discussão satislllz om todos as suus pat•tes.
ctor a quomnpt•ovoita a proscrlp.,iio ostatuido
A discussiio fica adiada pela' hora, e com a
no pro,jecto, n. qunm nü.o foram· tomnd1ts ns pnlnvra o Sr. Leopoldo do Bulhões, para tor•contas o por• isso niio se sabe qual é o seu ul- mlnar o sou discurso.
··
canco,
O SR. LE!l'E 0ITIOIC,\-Entiio ostl1 verificndo
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
que ello tem alcance.
0 Stt. Con.nEA DE AltAUJO -Eu ncroditavn
-.·
que o alcance sómento podin snt• consillo· 3·• •llscussiio da proposição da Camnt•a dos
rado verillc"'lo, quanrlo podia sot• rlotormi· Deputados n. 33, de i895, que fixa o despoza
nadu exactamente a quantia, a imltortancin · do Mlnlstorio !la Guorro para o oxerclcio
niio conhecia a ditrerença do que agora ouvi de 1896,
·
spom~n.vel

j,

LEITI~ E OrriCIOA -

foLllnr entro alcance vm·ifir.ado e alcnnce fl-

wado,
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O ~!h·. lt•. Drneiid:t. JE:nr:ree-.o-'Sr.
Prosldrnto, ni'i.o orn. do esporar que n. cmcnd!L
por mim apl'cscntndo. n.o J2o po.ragrnpho do
orcn.mcnto elo ~iinistcrlo da. Gucr•rv. solfresso
a menor impngnnçi'io, visto quo olla. niio vem
nhsolttlumrnto prrJudicmJ• o qno de clircito

Entretanto, o n,judn.nto-gcmernl que ó o
commilnrl;mto om cllrfo do 1\xrrcito, só tom
1.071$,00, no pnsso que um Mrt~•ochnl rofo>r·
mndo tem 2:778,~000. Ora. niío ójusto, FOrquo
não ~c compL'ohonrlo quo um Gcnct•nl quo
N:t~ JHL nct.iv1d:tdo tonba rncmos rlo que outro
com pote ao::~ rnNnhJ·n~ do SupJ•erno 'fJ•ltnm:d Jnnctivo,
1lllitaJ• ; ns quaü~. no l'Ontrtn•io, l'iio ns IJliC
Poi~ bem, Sr. l'rr.sillonto, osto. ã tt razii.o
IJI'f',lmlic;l.rn oH col'l'tlS publico~. poz•cebendo pnr quCJ todos o~ otnc.:iues g-enet•n.c3,S(ljn.m cttcs
uma. gratirlr.açiio, quo nílo lhe!'! compet.c.
J'!ai'Oclmcs, GeneJ•ncs do divisão ou de br·i·
Clw.mo mn.is umn vez u n.ttonçü.o do Scnndo gnda, empenJJnm-so pnr:t ir pnrn. o Conse:lho
pnrn o quo pn.flso n. expor.
Supremo Militar, onde nuforom V[l.lltngens
•
'lo'
Diz um aYiso do Governo, do JS do julho mui to'ma.iores.
do l8DO, ern ndditamento no rle 8 rio mesmo Entrctn.nto. diz estn. mesma lei, QUe os
rnez, que mio obstn.nt.e n. auppressüo rlo um membro' rio Supremo Trihunnl Militar devem
posto no (jUO.dro dos Officínr.r.: g'OnCl'3CS, tJ,S ter 2:"100$. isto ô, 200$ por mez ; mns como
commif:sõt?s rnilitnres dos mesmos devem ser• rt lei da rcol'gn.nísnçüo do rofr.rido Tribunal
~li lltnr, no o.rt. ]6, manda que ns mom bros
nssim clnssincndus :
milital'e,, rio Tribunal tenhamos Yencimentos
«Commnmlo do oxorcito-Mnrechnl ; com· Cm•respond,~ntcs
Os sua.s p:ttontes o mais ns
mando do corpo de exr,rcito- Mnrcch~tl ; vantagens do Rnrviço
activo do Exercito, n.
commn.nUo de •Hvisií.o-Gon~rn.t de divisüo i
rrlinlm
ernendn
ó
para.
dm• ns vantagens quo
comnmndo do bt•igoda- G<meral do brigada.» esses l\'Inrec1mf1s tcem de
direito, cessn.ndo o
· Attenda hemo Scna()o: comtmmdo de Exor· abuso que npontei. Não commandnnr1o
Excr·
cito - nmreclml ; commnndo de cm·po de clto, pótlom -porventur1L J•ecobor ns vnntagoens
Exercito - Mnreclml.
~~o commn.ndn.nte em chefo '~ Não; nü.o púdcm
O decreto <lo I do novembro do JSOO M• rnecbcr
do 7:200$, porque não são Gencinstrucções, 11a1'a. serem dístrihuh1as as gra.ti· r<lrs cmmais
cholh:
dou o direitn n. quem o tem.
ficnções nos omclacs •1o Exercito, conforme o Vô o Senndo que
os membros rlo Supremo
posto r. as eommissõcs.
Tl'ibiJnnl
Milito;·
só
teom vencimentos corDiz o nrt. 2,1 cap. 5• : commandnnte do rosnomlentes ils suns pn.tentcs
ma.is vanto.·
Exercito ]2:000$, ( coafa•·mc a força do ExCl"• :;cri~ em cn·ectiV'o 8erviço. Elle~e teom
actun,l..
cito, poder.. sc•h(l ahonal' mf/is uma gratl'fica(!•Jo
mente o soldo, n. et:Lpo., n. ~trn.tiflcn,~ão que
especial) ar/ libitum .\11 Governo; cnmmnnnfi,, lhes compete rio l:OOO,~ o crendo; mas
danto de cot'P•' de Exercito 7:200$; comm:.n•lo aludu.
perceborn muito mnis uo que isto, por..
de divisão 5:400.?; commundo do brigada. flUe logu se r(l.fürma\0 e teem ainda. umn.
4:440$.
do lUO$ por co>tht nnno quo pussnr de
Ora, Sr. Pre~idonto, cm vista do que n loi qw•tn
trinta.
determina.. ~ô tom :l gr:Lti11car:ão do 1~:000$ o A quotn, Srs. Senarloi'lla, ~paro. o.s Mn.re·
Genct'al-cllcfe, comman<hmto de todo.< as l"or· chltOS,
genornes dn divlsüo o do brigadn, qun
f;ns i mi\s lif}UeBes que commltnll:lm cnrpos de se retili'/Dn.m
e quo niio teem commissiio. mns
Exercito, commo.ndos qno pe1·tencom tu.mhorn cnmo se está
fu.zendo, com e~to ttuf:tmcnto
n Mnrcch~cs, t.ecru n grntitlcação do 7:~oo,s. de ~notns, l'cfm•ma-se o Mnrechol boje com
Entt•etunto, v~jo quo no Supremo 'fl'ibutem por conseguinte 33:200$400
nal Militar, o todos os demais Maroehaos,,cm 2:7i8$00G.
pot•
nnno
I
commnndnrom um só soldodo toem cs'n gra·
O su. EsrnvEs Ju:o;JOn-Valo mais set• re•
tiflonção de l2:000$!
fornmt1o.
Pergundo ao Senntln:
O Sn.. Ar,lf!CIDA. RA.RI~l!~1'0 - Ellos tinham
SI~ pel:L lei,nó~ tomos UJU M:trt'C!Jo.l cm cho·
200S
1le ,::rn.tlficn.(,~iio por mez c ngorv. querem
fo,quo comrnnnda todo o Exercito, como ó que tm• '12:000,~
rlo ~~·:~titlc:L~ão por nnno. Nilo
todos os tlcma.is Mo.rr.chuus\ j ulgnm-sa ou tiL· 1levcm ter essa.
fP'atltlcacrLo, porque nü.o afio
zcm-so fionnracs, cm ..:bafe naqueiJe·Suprorno Gonm·o.os cm chefe
do Exercito, servem em
Tribunal Milita••!
copimissiio toda especial, cujos venci·
Assim ti, Sr. Prosidontc, quo, pnrn nhi en· uma
tt•:1ndo, como Ganorncs de divisão, com o von· mentes estão determinados por lei.
cimento do I:/101$:!00, promovcm-sen. M'arc- Quantos Marechnes tomos no Exercito 1
chu.cs, pn.l'u. torem o.s vant!tgous, quo, entro· QUittro Mnrccbncs oll'ectivos : um delles, o
tnnto,n lei só confere uo quo comm1llld:L o mais nntlgoo, nn occnsiiio cm que so procls1tr
Excn•cit.o; vo.ntagen:~ essas quo, ac).l'unUo a. tn· de seus serviços ÍL f1•onto do Exorciio, ó no·
Lolln moderno, mont1Lm om 2:77A$nGO; Isto ó, mMdo commnndnnto em cltofo o tom assa
mais um conto conlo o tnntos mil reis do quo ~ratlflcnç•io de l2:000,$., PoJ•óm ho,je, pelo
quo so võ, cssn. g-r·ntiOctu,!iiu uüu ú !llll'11· Mo.·
!'<H'ceblnm,
l:iu n:~la V
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rechaos que commando.m Exercites, ó para •Tr~balho penoso, ó o do campo ele bo.tall1a,
todos os membros do Supremo T1•lbunal Mill· nu.o u o de uma consultu par• ostudo.r em
tn.1•, porque todos cllcs commandam como Go- ca.sn., nisso nü.o ho. nn.dn. de penoso. o cntreneraes ""' clw(o!
tanto dl't·sa a gratificação de l:OOOS quando
Sinto, Sr. Presidente, não estar presento só se tom direito a 600$000.
'
o Sr. Senador pelo Amazonas, PBI'O. declarar p
t
o. S.Ex. que o Almiro.nto não tem a gratifica·
·ergun .o mo.1s aos Srs. Senadores, quantos
ção que S. Ex. disse. Aos membros do Su· Almirantes tem " nl'mado. 1 Tom um, ontro}lremo Tribuno.! Militar, nllo compete, como tanto pagam·sa grntlficaçiles superiores a
~ demonstrei, semelhante gratlllca•ão de qnntro, porqne estão no Conselho Supremo
J12:0UO$,
e é por essa razão que os membros Militar. Mas isto ó do. lei I , Accresce o.lndo.
do Tribunal, que s[o olllcluos-genoraos da que ~lles niio toem direito o. quotas. As queArmado., niio toem grn.tiflcnçü.o 1<Upcriot· aos tu.s s.uo po.rn. os Gcnern.es quo estão. 10rn. do

"

'1,1

I ,
1I

'

do Exercito, como S. Ex. observou.
surv!ÇO do Exercito, I'eformados.
Aqui estil o que diz a lei do 13 do ju- OSR, BAE:>A- Estt\ expresso cm lei 1
lho (IB):
O SR. ALMEIDA B.um~ro-Estti. na lei com·
«Decreto n. 389, de 13 de julho de 1891, ta· pulsaria,
bella n. 8-Al'mo.da - Membro do Conselllo O S~t. B.uoi'(A- Quanto {J.s quotas!
Supi'Bmo Militar 5:400S(l00.>
Mas a armada só tem um Almirante. AcOSR. ALMEIDA. B.uml!To-.Sim, as quotas
tualmente a maior gi'atificaçiio que cabe ao são do. lei compulsaria; quando contam mais
Almlro.nte é a determinada para os comman· de 30 anuas do serviço tem tantas quotas por
dos de 1\lroa em Matto Gros,o, Amazonas o cada anno que passar destes.
Para, de 26:220$ e do 10:020$ nos demais Es· Reformando-se com 40 annos de serviço, tem
tados.
· 10 quotas. com 45 tem 15 etc,
,
Esses Almirantes commando.m esquadras No Tribuno! hn um General que percebe de
em alto mar; entretanto aquelles sonhares do quotas 320:1; por mez.
Supremo Tribunal Militar niio arriscam a O sa!do é o da tabella antiga 750$ e a gra,
YirTa, são extranhos ao serviço militar e en- tlficnçuo t! de I :000$ mensal.
tretanto recebem paro. mais do 30 contos por Tomos oito Marecbaos recebendo a gratlo.nno, como j6. provei.
ficacilo que compete a um Marechal comman·
Parece-me, por tonto, Sr. Presidente, que a dante d~ Exercito;em lagar de um Almtrante,
emenda apresentada po.ra que os Marecbaes temos cmco: um quo commanda esquadro. e
que fu.zem po.rte daquelle Tribuno.! não te· quatro que estilo no Supremo Tribunal Mi·
nham mais do que 7:200$, é justa e de todo Utar
·
o cabimento.
Tem cabimento isto? Póde o Sanado conConsiJero-me membro do Supremo Tribu· tinuar a consentir que se esteJa assim esbanaal Militar e niio quero ir para aquclla cor· jando os dinheiros do. nação! Pagar Mareporacilo sentnr·me em uma cadeira para re· c~aes como commandantes de Exorcíto,quando
caber o.qulllo que nilo me compete, quero re· nao c~mmandam nada! !
cabei' só o que de direito me coube!•.
OUJUdaute general tem 8:70D:!;, quer seja
Os membros do Tribunal niio podam ter M~rechal, qnei' seja General do divlsilo ou de
gratillcaç[o nem mesmo de commissiles de br1gada.
corpos 1lo Exercito, quanto mais do General Si hoje Sr. President~. procurar-se um
em chefe, porque alli niio se comman•la Exer· Marecbai para com mandar corpo de Exercito
cito nenhum.
talvez niio so encontre I
E' essa como jó. disse a razilo por que todos Sr. Presidente, hoje mais do que bontem
se empenham para Ir para o Conselho Supe- devo Rustontnr essa emenda, porque o nobre
rlor Militar. porque vila como Generaes de Senador pelo Amazonas que a combateu com
divl•iio, promnvem-se a Marecbaes e tem tantaeloquencia,mals convoncou-nosdnncces·
essa gratlficaçii.o de I: 000$ mensal, além do sldatle do empregarmos todos os esforços paro.
augmento de soldo.
que a lo! sl\la cumprida pelas autot•idodes
Nós só tomos 4 Marochaes cm serviço acti· competentes c paro. ..quo.esso.s autm•idadcs nilo
Yo. Como pois so ilt't uma gratificação a 8, abu~em, nü.o estqjam,assíni; dlstrnhlnilo o di·
que só compete ao General em chefe, porque nhetr~ do povo, que ontra·para o oraria pu·
estiio em lnactlvi•lado I
bllco a custa do tnntos·sam·ltlclos.
Não vonbo aqui llnpúgtio.r direitos que re0 SR. ESTEVES JU:<I\tiR- 0 lrn.balbo IÍ pe- conheço estutuldos na lei, si esses otllcloos
queno.
tivessem direito a·oi!ses 12:000!; confot•me so
cu
O S", ALliEID<I. BA""ETO-E' Um trabalha manda pagar o qulzessom supprimll·os,
'.
pequeno c ugradavel, sem perigo de Yida, e sot•la o primeiro a levantar-mo· o dol~nder o
seu direito, Mas nilo posso do modo. a.,Isum
11 menor responsabilidade.

..//
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consentir que militares estojnm percebendo O Sr. Pre .. Jdente diz, que, estando
vantagens que não lhos competem conhe- reduzido a monos do 1/3 o numero de Srs. Se
cond.o ollo_s que niio podem perceber' aquolla n :dores presentes, voo Jevontnr a sessão
grntiflcaçtLO.
designa para ordem do dia 1la sessiio seguinte
Poço ao So!wlo quo resolva essa questiio
com toda a IlnJiarclalldado porque ou niio
i" parto (11tó b.s 2 1/2 l!Ol'ns)
quoro prejuclicur a pessoa' alguma· o que
tltço é cumpt·ir o meu dovOl' corno l~prcson·
tnnte da. Nn.~üo, não venho slnílo PU"'OlLI' pelo
Votoçii.o cm 3• dlscussii.o dn proposlçilo da
dil•eito o poJa justiça o nunca favo~· n quem Cnmoi'a dos Deputados n. 33, de 18051 quo
quor que soja. Ofuito bem-; m1dto bem,)
fixa a despeza do Ministerio da Guerra, para
o cxerclcio do 1890 ;
.o Sr.•Jotto Neiva PI'Onunciou.um Continuação d~ 3• discussilo do projecto do
Senndo n. 29, de 1895, que t•eot•ganlsa o Trl·
d!SCUr~o.
V,oom b. mesa, süo lidas, apoiadas o postas bunnl do Contas.
conJUnctamonte em discuseiio as seguintes
2• porte (até as 4 horas)
Emendas

- A'. rubrico. 5• - Instrucçao milita\',
ll<lpo\s das palavras : - Cnpital Fcde~·at _
elimin~·se todo o re;to do pe!•iodo.
- A rubJ•ieo. 15" - Praça< de lll'Ct,
Em voz do 8.000 volunt.~rios, diga·se , _
10.000 ; augmentando·se 01:250$000 ú. voJ•ba
cm•t•ospondento.
Supprima·se a verba de 100:000$ destinada
a JWOmios; do que 1·e;ulll\ a economia de
8:750$000.

.

-A' rubrica li• - Fa 1 ·da>n<~ttos.
Augmente·so 360:000.~ para attondot• 00
acorescimo do duas mil praças contemplados
na proposição da Camarn.
_
9
~m .3
de setembro de !SOo. - Joao
Ncova.

Ningu~m

I'n~so n.

majs pedindo a palavra, encer·

<llscus.;u.o.

Indo pJ•ocedor·se i> votnciio verifica·se niio
l1aver no J•ecinto numeJ•o lognl, pelo que pl'O·
cedo·se à chamada dos St•s. Sonndoros que
comporecoJ•am iL sessão (•18). o deixam de
respondei' os SJ•s. Joilo BnJ•bnlho, Gustnvo
Richard, Costa Azevedo, Antonio llaeno, Go·
rnes de CostJ•o, Pires Fol'I'Oil'll, Coelho Rodt•lgues, Nogueim Accioly, Joiio cordeiJ•o,
Almino Alfonso, José BernoJ•do, Oliveira
Goivüo, Abdon Mllnnoz, Leito e Oitlclca,
Leandro Mnciel, Ros~ Juuior, Coelho o Cilm·
pos, Vh•gllio Domnslo, Eugenio Amorim, Lo·
~os Trovilo, Pnulo Souzil, Jo<~quim do Souza,
Leopoldo de Bulhüos, Joll.t!nim Murtlnho, Vi·
conto Machado, Artbur Ab1•cu, Rnullno Hm•n,
Estovcs Junior e Pinheit•o M;Lchndo (30),
o sn. p nESIPENTE rleclnm quo "' votnciio
ficn,ndiada pm•.Joita de numoJ•o Jogai.
03 Srs. Antonio Romul, Coolllo Rodriguos
Vicento M11ch~do o Noguoil•a Accioly portlci:
pamm i1 Mesn quo so retirnvam por lncommo,\n1\os.

Discussüo unlca da emenda do Senado O.
proposição da. Camara dos Deputados n. 03,
de 1804, que pe1•mitte á Companhia Great Sou11tcr11 Rawilatoy construir uma ponte sobre
o tio Quumhim,no Estado dil Rio Gron_!le do
Sul, emenda. a. que aquella Camara nao deu
o seu .assen~Jmento:
_
·
3• dwcussao d• pi'Oposicao da Camara dos
Deputados n: 72, do 1~04, que nutorisa o Go.
verno n abrir o cred1to extraordinarlo, do
2~000; 135$672 para occorrer aos pagamentos
nuo su das despezns rcalls~das e a realisnr vor
c~nta da verba-Terras Publicas e Colomsa·
çao-e que !oromfeltasdeaccordocomoscon·
tract~s celebrados, c2mo tnmbem as que.dlzom
resp~1}o à fiscallsaçao _dos burgos agr1colas,
med1çao e discrlmlnaçao de terras ;
3• discussão do propçslilo da mesma Ca·
mara n. 47, de 1895, que autorisa o tioverno
abrir os creditas extraordinarios: de 381:000$ ·
partt dar ex:Houcão ao § lO'' do nrt. 2 da lei
n. 242, de 18 de dezembro de 1894 e de
1.883:575$080 para pagamento de fretee e reparos devapçresarmadosom cruzadores pelo
Governo. pçr motivo da revolta do 6 de se·
tombro de 1803 ;
3• discussão da Eroposiçiio da mesma Camara n. 50, de 189o, que nutorisa o Governo
n abrir no Mínisterio da Fazenda o credito
supplementnr de 1.700:000$ iL verbn-Reposl·
çiles e restituições -do orçamento vigente,
pnr., rcstltulçiio dos direitos do ~xpodlento
cobr~dos pelas nllàndegas sobro as mercado·
rias americanas bcneficiadns paio re•poctlvo
convonlo; dru• execu(•ilo ao art.9', illínoa 3
da mesmo lei do oroamento, o nttender lls re·
clnmnçúes dos Estados ate no fim do corrente
Ol:erclcío i
3, discussiío da proposiçiío da mesma Cnmnro n. 45, de 1895, quo autoriS<l 0 Gove1•no
a appllcar os sobras d• vorbn-Empreltanasda Eslrarln do Ferro Central do. Pnrabyba
consignada no orçamento vigente ao pago~
monto do pessoal dn mosmn vln·ferrea ;
1
'
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3" <liscnssiio do yrojccto do Senado n. 33,
do 1805, que dlspuo ~obro Jocuçiiu do sorvl<;o
ngrlcoln;
3' discussão do proposiçiio da Colllnl'n doa
Deputados n. 25, do 189·1, quo doílno o gn.ra.nte os direitos nutorttcs ;
2~

ditn. da proposlçii.o · d1.L mesma Cll!n:wn.

n. :30, de 1895, flUO concedo a D. !\lnri:t J.ins

Valioso dn Sllvdrl<, filh:t legitima do cupitiio
do a.t•tillmrht,

j{~

falkcido, Pa:lro lvo Vclloso

Leopoldo do Bulhüos, Joaquim dC Souza,
A<JUilino <lo Amornl, ·VJccnto Mnclmdo, Ar·
thm· Abreu, R"ulinu Horn. Estovos ,Junlot•,
Julio Jlt•otn., ll.nmiro Bt~rcollos, Pinheiro Mn·
ch:t<lo o Lnpét•.
Alwe-so n. sessão.
E' lid:t posto cm <liscussiio o snm dobnto
npprovt~du. a. neta dn. :::cssüo :.~.utm•ior.
Dcixnm do complLrecm·, com co.usn. pn.rticl·
pndn; os Sl'~ ..Justo Clu.n·mont., Sevel'ino

do. .Silveira, n. pensi'i.u elo 100$ memm.es;
3" dita da prop·1si,;i1o da mosm;t q111llarn. Viuh•a, Q. BllCIIyuvn, Aristides Lolm, Gon·
n. 10, do J805, quo

releYIL

n. D.·l<'J'Ill1CH.iC:t. da calves Clmvc:i, Jo;1quim Fclicio, Campos Su.l-

Serra. Carneiro uutra 11 presc1'Í}1CÜ.O ('ffi CJUC los o Generoso Ponco; o, sem e!lu., os Srs,
incOl'rOU, pal'iL perceber a dilforenr;a do meio M::mocl Hnl'a.t!L, .João Cor1loiro, Ruy Bn.l'boso.,
soldo,n que tem direito, do 1871 a 1877.
Engonlo .Amorim, c .ronquim Murtinho.
Lovantn·SC n sessão à~ 3 1/2 horas do tordo. O Sn, SECltETAmo <li• cont' do seguinte

--

EXPEDIENTE

108' Sl~SSÃO J!:~! 2·1 DE SETEMBRO Dl~ 1804

P1•csidcncia do Sr.

~1fanoel

Mensngom do Prefeito do Discrito Federal,

do 21 elo corrcnte'mez,

Vlc&a1·ino

su~mARIO-

Aborturn U:~ AO!llll'i.u- Lc.>iLut•ac
nppro,·nçiio dn :tct:~ - Ext•Jmn::-rm- ÜJ~n~t:.t no
m.\ {l~partn)- Vnr.a~fio da proposb;ito dil, cn...
m:1rn. n. 3:1, de· f81Jij- !i(\ c\i~OIIII~ão do pro.JC.clo
do Sl.'naclo n. 20, 1Jo JS95- D!Rwrso do Sa•.
Loopoldo do Bulhõo!l- Adiamanto tlu. dil;ciPJsiio
(2a prt.l'~e)- Di~cuasiio da emond:l. do SQnarlo
a proposiç:1o da Camnt•o. n. 03, de 18tH,

~ujeitando

it decisão

doScnndo os motivos pelos qunos oppoz veto i•
resolução do l·e•poctivo conselho, que conce·
do n.o ongonhoil•o civil Frn.ncidco Clovcnot fnvoros para n. construcçiio, uso o goso. por st
ou comp;mhin., que orgiLIIisn.I', sulvo direito:~
do terceiro, de um porto orn Sepatibn.
A' Commiss[o 1lc Justiço. e Logislo.<.~ü.o.

omonda. que uüo foi accoitn pot• oiltn - Dis·
O 81•, 2° SecrCt:u.•io l}oclara. quo
Clll'IIO do Sr, c. Ottoni - r~nclll't'tlllH'nto da.
nü.o
lm 11arcceres.
diRCUR~ii.O O \'O~nçãO t!n. Offi(\Zldn.- :Jn di~C\IIU!ii.O
dõL propORi~ii.o rln. Cnmrwa., n. 72, do tt!05nlsr.ur~os do~ !St•f!, Vic<:-nto Mnch!lcltl 11 Q,!ffill!l
Pll.DIE!Il.A PARTE DA ORDEM DO DIA
do Cn.11tro, Viconto ~Inchado o L .. Jto o Olttclcn
- Encorrumonto da. diRCUA!Iii.o o votnç1'i.o dn
proposiçíio- 3 1 ~ dlt!CliSR:io c vnt:lÇl~o daK Jli',OJlOfli·
Votnçiio om 3• rliscussüo <I• proposir,iio <ln
çtil;'ti tl:l Cõl.mnt'iL UA. ·17 41 GO, do 18Uu -· :ln 1l1flr.uso
RiiO dU. propol:li~·ÜO tllL C:u.mar:L O. •m, do 181Jfl - Comom dos Deputar! os n. 33, do 1805, quo
Di~curflo do St•. 141'\ito u Oitlc:ica- l~nr.orrn .. tlxn. n despl'za. do 1Huistorio <lu. Gum•r:t pnru.
monto 1l!t llifmt!Rijã.o-Chumat\u.- Adinmcntn o oxorcicio <<o ISOG.
Un ''ottJ.cii.o -!ln cliscu$l~li.o do pr1~ooto do Senado
n. 38 1 do 18U!i- OiROlll'flo du ~~·. Lnp(H' :""
Atl.iamonto da dll'lCU~RitO- 01•dom do dm 2iJ,

Ao meio-dia compn.rcccm o:i ·17 SAguintcs
St•s,Sonodoros:.Joü.o Pedr·o,.Joõo ll<ll'bnlho,Jonkim Catun<ln, Gustn,·o Rich11rd, Joaquim
Sn.rmontn, Francisco M:Lchadu,Costa Azovedo,
·Antonio Bocno,Gumos dn Ca,tro,Pires Forrei·
t•n. Cruz, Coelho H.odrigucs,NoguoiraAcc!oly,
Alinlno Afi'oni'o, .losó 1\m•nnrdo, Oliveil•o. Gnl·

E' nnnunciadu. n. votaçii.o dn. seguinte
cmondu., a.pprovatln. ~m,~~~ discussü.o:
A' l'Uhrica 4 -Directot•io do Obras Militn·
res - rcduzn-se a 50:000$1JOO " vorbo do
100:000$, pedido poro n Jcsuoln Snporiot• do
Guort•a, na pr·oia d11 Snn<l~de.
Elevo-se n JOO:OOOS ô,.vorbo rio 75:000s,.
<lestinmla ils obras do n.ov6 q uortel-typo p'rn
Cl~va.llnrln., orn constl·uCc.~ií.o
D!t!t \'istll··· -_~.)~! :·

viio Abdon ~Hhwcz, Ahneid;L llarroto, Joilo Quíntn._ dn.
Nci~·u., Corrün. Uo Arnu,lo •.ToarJ.uim PcrmLin ..

buco, Re"o

~-Iello,

Leito o Oiticicn, ~·Icssias do

§•··

"'

..

lt' ; :·
.ll'oi•<> ':)ltfu•Rmlho (pala or·

~
Mn.ciol, Ro~:L Juniur. dum)
requot• quo
Coolho Campos, Vll'gillo Du.mnslo, Domingo:! por pn1•tcs.
Vicente, Gil Gouln.rt., Ua.noel de Queiroz,

Gu~mií.o " Leo.ndt•u

nns terreno:; d!t

'i''

11

votni;ilo <ht omenuu. soja

LnrJCs Trovão, Eduardo Wnnrlonkolk, Chris· Submuttldus a voto3, são succes,ivnmonto
Uuno Otluui, l'o.ulu. Souza, 1\Iomr.s Du.rros, np[>l'OVll<lns as duns portes· !lu omendn,

,,

..,
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noma, 11 exemplo elo que so vet•ifica nos pat·
cxtx·angeiJ•os, illclnslvc n. pruprin. Itussiu..
A' t•ubrlu:l5- Instrucçito militar- ror lu· Nem se pódo comprehondr·r do outl·o modo
za-sa n 300o numoro danlumnos internos do um Trlbuwti com fttncçüc~ tlnali,.doras per·
nnto o Govorm1.
Coliogin Militar.
Eis porque om Portug11l o uns outras na·
E' npprov;vlo.n soguinto omondu :
(~õcs ondo vigora. ossa. jnstituiç~üo, foi oiJo.
A' rubrica 5 -Iusl.rucçito militar- dopob
de todas as vantngcns o rcgalin.s prodas pn!al'ras- CuplttLI l'cdcral- ollminu-se ccl·cnd;L
PI'iu.s
d:L
m1Lis alta daR cathogoriM na orgnnitodo o resto do pul'todo.-Jo1io .~.Vcirm.
saçã.o j u<liclaria..
E' l'oJoitttrla. n. seguinte cmomla :
Tendo sido adoptado no Constituição FedeI\' rubJ•ica. 5-Instrucçito milit!LJ'- n.u(l'mon- ral csso typo (le fiscaliso.çüo, idón. quo jú. vito·so 20:0: 0$ pn.m n~ gabinetes 1lo phy~~ica o nlm tlo Governo Provisorio, a org-n.nhm.çü.o
chi mica. da !Csco!a Mllltat• desta Capii11 t.- respectiva mediante leis complementares nito
Joao NcJua,
podia, cm Jnstit.uiçilo inteiramente nova, t)er
~ilo SU!.:ccssi \'ttmento ttpprovndas o.s se- uma cousa definitiva o porfoittt.
gumtes emond11s:
Gun~•dados os limites traçados na lei pra·
cipua, essa organislli;Jlo devia nuturnlmento
A' rubrica 12-Est:tdo-Mnior General:
Reduza.,o a verba de-505:128$ a 571:128:'; ir sendo remodelada, em laco tlo estudo com--:P~ssa.udo os !llombros do Supremo Tribunai pn.rntivo dnlegblação o dos comrnonta.rios.
Mthtn.r quo tt ve1•em o posto do mn.r•echal n. O Poder Executivo. antorlsado por ttcto do
perceberem, om voz da gra.tifieaçii.o tlo com- Congresso, já. dou lo1•ma ao Tribunal, em
mando do cxe1•cito, do art. 2·1, c:n.p. 5" da. lei tt~rmo ..; quo ao principio pareceram ao orudor
ttpprovada pm• decreto n. 941i A, de 1 de no. ferirem os principias constitucionn.es,
vembro de 1800, "gmtiflcação de commundo Estudo mrtiS demorado, porém, lhe fez dOS·
de .cot•po do exercito do 11uo trata o mesmo vnnecer osslts duvidas.
u.rt1go, pw ::ier a quo lhos compote.-Atmcida Ni'io so tt•n.to. de restnu1•ar o contencioso
ndmini:;trn.ti\ro, mas do fundar mais um TriRm·reto,
bunal tlo Justir;n, com pr·orogn.tivns e a.ttriA' rnb1•ic3. 1•1-Corpos nl'l·~gimenlu.dos:
Roduza·se a verba n !~.i32:0flfl.~ (appro- bui~ües ospecincs, tendo no mesmo tempo a.
funcçüo propria. o exclusiva de vigiar, de um
vada. em 2q discussiio),
modo regulat• e permanente, pela fio! obser·
A' rubrica 15-Pmças do prot:
vancin. das leis de mo los.
As praças voluntarias ou engajadas per. O orador ptLS<n a Jesenvolvor a theso do con·
coboriio as gratillcllçõcs quo lhes competem tencioso nt!ministrotivo, do origem franceza,
de n.ccor(lo com a. lei n. 247, du 15 de do: e lilz o htstorico dessa instituição em Franca
zombro de 1894, soja qUILI lbt• o sou tempo do o no Brazil, ando n. lcgl~luçiio nii.o tem sido
sorviço.-Jtlmcúltt Bal'1'Cto.
uniforme o cohorente no que diz respeito á
Em vez do 8.000 volunt!trioa, dign.·se:- com potencia do juizo e mrmu do processo.
!0.000, augmontando-so 01:250$ iL vot•ba eot•· Mm;trn. corno o espirita n.nglo·saxonio
inspirou-se cm razões do ordom contrario.,
t•espondento.
Supprima·se n. vcrbn do 100:000.~ destinada pendendo para 1loutrinas mais consentaneas
a premios; do que resulta a economia do com o direito individual.
A justiça administrativa foi repollida nos
8:750$000 .-Joao Neiva.
Estados Unidos da Amcricn. do Norte.
A' rubrica 17-FarJamonto:
Alli, as partes, no conl!lcto do seus direi·
Augmonte.so 350:000$ pnra attondor ao tos com os do fisco, orn. se dirlglnm ao Poder
accre;cimo de 2.000 praças contempladas na Judiciaria ora no Legislativo.
Para. ovito.t• embaraços c delongas crcou-sc
pt·oposiçüo da Cama!'a.-Joao Neiva.
o
Tribunal do Recl11mnções, quo foi varlns
E' n. pl'Oposil}ií.O, B.'3sim emendado., o.ppro ..
vezes
retocado, conlbrmo o que v.pontova n
vadu. om 3q discus:-,iio, e sendo adoptntla vu.o
oxporiencia.
sot• devoll'ida iL outm Camara, indo antes Nu Constituinte Braziloira, o.orador pensou
li. Commissão do Redacção P!tl'n. rcdígil' o.s em enlear o nosso tribum•l nos moldes exactos
emondns appt•ovadas,
do quo ha nos Estados Unidos, onde nlóm do
Continúa em 3" discussão o projecto do contencioso
hn o Jlnpol do consultivo junto no
Senado, n. 20, <i•< 1803, que roorganisa o Tri· Governo ; mns
teve de v.ttonder ás novns con·
bunnl do Cont.!lll. ·
diçiles peculiares o adoptar um typo mais
modesto, esporando quo ovolutimmente, com
O Sr. Leopoldo de Bulhõe" a pratiCII, lltloptamos o quo mais conviesse ás
fo.~ 11 a anniyso da instituição do Tribunal do nossas necessidades administrativas o clrcum·
Contas, que devo ser uma corpor!lçiio auto· stanoias financeiras.
IHL viu. ::;ido om '2·1

dh~eussii.o
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Foi ~sslm que so reconheceu n convenlon·
cinde so estabelecor o veto relativo em voz
do absoluto, conferido no TJ•ibunnl.
Respondendo aos impugnndoros do pro·
jecto, ilecl~ra que ~' considerações rlo Sr.
Corrrla de Araujo relntivnmento i• fOrma e
red~cções dns diversos artigos criticados soríio
attendidos conveniontomonto.
Nilo w!m no tocante its objecções que vi·
~m a propr!a substancia do projecto.
Entre ns ponderações desta ultima ordem,
a que diz respeito no augmento de venci·
mantos e empregos, niio procede, porque
trata-se de uma repartição sem precedente
em nossa historia administrativa, 0om·
poucos annos de existencin, e, poi•tanto, a
pedir mais de uma reforma, no sentido de
acertar-se em uma organtsaçiio definitiva e
perfe!tn.
Convém, neste ponto, notar que muitos
serviços uDL!gos paSSD.ram par11o o T1·ibuno.l, ext!ngu!ndo·so togares cuja dotação
não continua a pesar no orçamento.
Demais, basta se ler o que ha no estran·

oxpol-a em longo arrazoado seria lmpo~ti·
noncia,
A proposição da Cnm<Lrn nutori•nvn n compnnhin G>·aat Sowlw>·n llailtoa!t n construir
um11 ponto sobre o I'io Qunrnhim, di vis~ en•
tre o Rio Grande do Sul o o Estado Orientai
do Uruguay,
No Senado observou um Sonndoi', creio
que o Sr. Neiva, que tratando-se de um rio
que fórma fronteira, umn ponto, no caso do
um conflicto pos>ivol de caracter !ntornaciona!, poderia prejudicar a segurança do ostado,
Em consequencia desta observaçilo, quo à
commlssiio pareceu muito justa, propoz-se
emonrla nestes termos:
Dado o caso previsto, do confllcto interna·
cion~l. si for necessar!o á segurança do Estado inutilisar provisOI'iamente a ponte, po·
dero n auctoridade militar respectiva ordenai·
a, sem que ú companhia venha rlah! direito
de !ndemnisnçilo.
Eis a emenda que aCamara rejeitou.
OparecerdaComm!ssilo da Clamara, abunda

estilo exaggeradns as despezas com essa
parte do nosso mecbnnismo mstituciona! ; no
Chile, ouja populaçilo e recursos distam
multo das no""" condições, encontra-se "
justlftcat!va do que expende o orador.
Não colhe lambam a rel!exão att!nente !•
aposentadoria como foi estatuida no projecto;
porque este não lez mais do que seguir as
normas da Constituição, a que!, sem ferir os
preceitos da democracia e da equidade, prescreve regalias e prevllegios em favo•• de
certos empregos, como acontece com os mem·
broa do Supremo Tribunal, cuja nomeação,
vencimentos .e prerogativas niio silo com·muna & todo o funcciooalismo.
· F!ea adiada a discussão pela hora e com a
palavra o sr. corroa de Araujo.

econnm1cas da ,obra projectada, porque liga
duns estra~as de ferro, etc.,,
,I Clommissíio expoz, longa e habilmente,
estns vantagens IDas sua exposição tem o
poquenm rleliJlto de nílo vir" proposito, poi··
que essas vantagens econom!cas se referem
no tempo de paz, isto ó, ao estado ordinario
das cousas, quando as transacçiles continuam
livremente e o trafego das estradas de ferro
prosegue.
A emenda do senado refere-se ao caso excepcional de uma guerra, quando se cortam
todas as relações e mesmo impede-se o tran·
sito das estradas de ferro, etc.
Quanto a este easo excepcional, previsto,
a Comrnissiio da Camara decide quest dogma·
ticamente, que a ponte niio tem lmportanc!a
estrateg!ca, porque o rio é vadeava! em muitos pontos .
0 SR. COSTA AZEVEDO-Mas niio Oserá tüo
fncilmente. como pela p~nte.
O Sn. CnRISTL\NO OTroNr-As informnçiícs
que a Comm!ssiio do Senado obteve silo que o
rio ó vadeava\ no tempo da secca, niio na os·
tação das aguas, que póde durai' mczcs, e
póde coincidir com as, cheias a exigencia
ostrategica.
' ._, ·'
OSn. RAMIRO BAnORLtos-A qucstilo dn

getro, para se verificar á evidencia que não em longos at•rn.zoo.dos, relativos ás vantagens
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Entra em discussão un ica a emenda do
Senado á propos!çiio da Camnra dos Deputados
n. 93, de 1894, que permitte á companhia
Groat Souti>crn Railtcay construir uma ponte
sobre o rio Quarabim, no Est!ldo do Rio
Grande do Sul, emenda a que nquclla Camara
níio deu seu assentimento.
O Sr. Chrlatlnno Ottonl- Sr.
·presidente, tendo sido proposta pela commis·
·siio de obras publicas a emenda rle que se
trata, approvada pelo Senado e' I•ejeitada pela
Co.mara, a commissüo julga-ao no dever de
apreciar as razües da rejc!ção ; c cm nome
della venho fazei-o, em muito breves pala·
vras, porque a questilo é tilo simples que

ponte, militnrmeate conaidoradll, ó pfLt'a que

os II'cns do Estado Orienta!,.·. que se toem de
ligai' com esta, niio venham -lançar tropas lnl·
migns no nosso torritorJ~·; .'
OSn, CmSTIANo 01'!'oNI...;O honrado senador
com o sou aparto com pie ti>. o meu argumento.
Assim, conservad~ a ponte, no,cnso,previsto,

..
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pód,o até nos mcRmos trens penetrar om nosso
torritorlo o inimigo, como em cavallo de
Troya ; mas quando mesmo so tratn.sso do
forQns que niio seguem pela cslo'ada do J'erro
o procuram vadear o rio, este 6 muitas vezes
tnvadcavel, o nestas clrcumstancias amrmar
<iDo a ponte niio tom !mportancia estrnteg!ca
o negar a luz dn sol ao meio-rl!a.
Quem melhor respondo ao parecer do commlssíio 6 o. mesma companhia intcressadn,quc,
em um memorial impresso, fleclaro. ser uma
!nlquld•de destruir uma ponte sem in•lemnisar o sou valor, quando a companhia póde
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pagamentos nüo sõ das despezns realisadns e
a rcallsnr por conta da verba-Terras Publlcns e Colonisnção-e que foram !altas do accordo com os contractos ce!ebrndos,ccmo Iam·
bom as que dlzem respeito ó. flscallsaçiio dos
burgos ag1•icolns, mcdiçíio o dlscrlmlnnçiío de
tert•ns.

O !ilr. VIcente Hnchndo Sr•. Presidente, na 2• dlscusslio deste projecto
roi acceita pelo Senado uma emenda apresentada polo iilustre Senador pelo Maranbíio,
cujo nome peço licença para declinar, o Sr .
constt'Uil•n. gyratorin. ou levadiça, o esta !.Ir. Gomes de CllStra, lhzendo reduzir o pe·
aberta 1 as ta para satlsfuzer a •·aziio cstrato- dldo do Ministro rla Vinciio, que era da
gica. Assim, a companhia reconhece a impor- quantia de 2.096:135$672, á quantia de
tanc!a cstrateglca da ponte que a Camarn, I. 226 :372.$441.
mala realista do que o l'ei, negou. E accres- O nobre Senador fundamentou esta reducentn que o expediente lembrado pela com- cciío no pedido feito pelo Ministro da Via•
. panhia é perfeitamente curial.
çilo, no facto de niío terem vindo conveniente·
. SI a ponte for gyratoria ou levadiça, dado mente demonstradas todas as verbas do creo caso previsto, basta que a autoridade mili- dito solicitado. Exnminanrlo eu os ·papeis
tar providencio· para estar a ponte aberta vindos do ~linisterio da Viação, c M informa·
durante o tempo que-for necessario.
cões prestadas pela ln<pectoria de Terras e
Comtanto que os npporclbos de manobra Colonisaçiio. note! que deilas constam duas
da ponto seJ•m assentes do nosso ludo, estil demonstrações; uma dn.s despezas do credito
tudo previsto.
destinado ao pagMllento de varias rlespczas
Entretanto, porque pede a companhia a re- por conta das verbas - Terras Publicas e
jciciío da emenda do Senado ! Rejeitada a Colonisaçiío, Burgos Agrlcolas, medlciío de
emenda do senado, a companhia quando a terms etc.,- e que OrQam na quantia de
ponte estiver aberta, nrranja uma conta de 1.226:000$, e que serviam de base 1!. emenda
lndemnisaçiío de perdas e damnos ; é para apresentada pelo honrado Senador pelo Maro·
Isso que a companhia quer a l'ejciçiío da nhiio; e vem lambem demonstroda em 9uaemendn do Senado o é por isso que osta deve dro remett!do P'lo Minlsterlo da Vloçao a
ser sustenta•la. As companhias curopéas que despeza de 52j:OOO~. quadro que eu vou ler
exploram indu•trias ont1·e nós e toem sua em sua integra, pnl'll que o Senado fique b.eJ!l
sede além do Atlantico. de ordlnnrio, tendo inteirado de ~ue esta parte do crerlrto sohcr·
por ~ !l·ectores os bar·ões das finanças das todo pelo Ministro da Viaçiio vem convegrandes praças, siío useirn.s e veseiras em nientemente demonstrada (Lii) :
agaitar contas de indemnisaçiio, e mandat• Demonstração das despezas provenientes de
depois cobrol-n.s pela diplomacia ou pelos contas das extinctas commissões de terras
canhões: contra Isto devemos estar multo do
Paraná, conhecidas ntól31 de dezembro
precavidos. A compnnllia nada tem que temer de 1894:
para a sua ponte, si a construir movei ou
gyratorla; mas dado um caso destes em que commissiíodo Vnllede Iguassú. 369:821$310
o trarego seria interrompirlo pelas circum- commissiío do Va.Ue .do Rio
stuneias ~e um~ guerra, pois é um caso rle Negro ........ , .......... ..
07:175$270
força mar!'r, DilO terà drrelto de cobrar ln-. Nucleos colonlaes em Ponta
12:474$290
demnisa.cu.o.
Grossa. ...• , .. , .• , ... , .. ...
Por• isso penso que o Sena•lo bem consult.r'à Nucleos coloniaes e agencia em
11:660$570
o interesse publico 'envolvido na materia, Parana~u~ ............... ,
sustentando a sua emenda. (M11ito bam.)
Diversn.s contas apresentadas
Niuguom mais pedindo a palu.vra, encerra- à inspectoria, depois de 12
se a discussão,
do novombr•o do referido
33:805.$240
n.nno
...••.•...•..•••...•.
Posta a votas é uno,nimemento npprovada
a omcnd11, que ne ser rlevolv!•la a nutra caTotal .... ........•..... 524:945$080
mnra cem a communlcaçiio do occorrido.
Segue-se cm 3·• diseussilo a proposição 'da De modo que, Sr. Presidente, a unica parte
Cnm11ra dos Deputndos, n. 72, de 1894, que do credito solloitndo pelo Mlnlstcrlo da VlalLUtOI'isa o govel'llO (L n.brir o credito oxtraor· çito o quo nfí.o teve a. conveniente domons.
dlnal'io do 2.000:135$672 para occorr•or• nos trnçito fala do 300 e poucos contos, qne o Mi·
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----------·--------------------------·----nistcrio da Yioçfio justiOcn do seguinte modo monto <lcmonstrndll pelo

~!inistt•rLo

dn. Via·

(/íJ :)
• O conjuncto dcsens duns p:mcllns equivale ao tot.a.l do Ct'adito ora cm di:lcussiio no
Senado, e quo, fOliei taU o ao Podot• Log-i:;l:ttivo
no decurso do oxcrcicio J1nse:ldo, niio potliu.
molr.ln.r-so peln. pt•evisiio da impot•tancill. exnctn. a que nscendcrhun os compromissos co...
I'eln.tivos. Dn.hi, u. cUvergoncla do cilh.s u

1:ão; mas 11cn. o Pode1• Exccntivo ttttbilitado

Verificada a cxist.cncirl do tal oxcosso, n
Inspectoria Gornl dus Torras o Colonisnção
propoz, o este mlnisterlo acccitn. o ntvlt:•e do
de ser elle nppllcado,mrdinntcautorisaçiio do
poder competonto,a liquidação dos contos das
oxtlnctos cornmissiles do tcr1•.1S dos valles do

Ministorio dtt Vhtçiio, informnçües que estilo
imprOSI'as, tendo eu tido bojo o cuidado de

~~ !itzet• o pagu.mento do rLt:COl'dO ef.•m n. dcrnonstrnçü.o ftlita no primeiro <tn•dro que
enviou.
·
Assim, em ver. do ficar o ct•odllo roduúúo ·
n. 1.2~0 :000$. contiwmo tt emendo. nccoitn. nn
~· discuss[O, ílcnrá clcvudo 11 I. 751:000$, do

nccordo com n domon~tl'u.ção envio..du. '{)ola
quo nlludi. Estando. porém, npumdosjú os Ministo1•io dll VitLçii.o, nccrcscendo u. quuntia
compromissos rc1'erentf's à prinwlrn. dnqnol· do 52·1: 000$ com u dcspcz:L com ns ex ti nctus
lns consignações, reconhece-tio o limito que commisst1es do tet·rn do vnllo do Iguassú o do
olles nttingom. o que ó roproscntado potos vnllo do Rio Neg-ro,
totncs reunidos du. lnclu~n. tlemonstrncí~o, tlo O quo.tlro da dcmonstra~itn da dc;pcza com
na oxtinctas com missões de terras do Pnro.nú.
onde seovidencin um excesso nn importancia nconrpnnhou
n.s inform:tçüos quo vieram do
do credito pm\iuo.
vor

O:J

pu.peis relativos a.

cs~us

intbrmuçúcs,

notei o. cxistcncio. d11 demonstt•llçilo que aqui
ostó..
~· pol'isso que mo.udo :\mesa uma emenda
nos
seguintes termos (ló).
rio Negro o do Iguassli, no Estn.r.lo do Paraná,
relativa aos annos do 1802 o 1803, as quoes, Vem Ji. mesa ÓfidÍt, npoiado. e posto. consegundo os dndos colli~idos por nqucll:t ro· junctamontc cm discussão a seguinte
po.rtiç:iio, elovum-so mais ou menos no quantum excedonto, visto que as contas que lhe
Emende~
fomm apresentadas ntó ao fim do anno pro·
xlmo findo sobem a 524:Dd5$0SO. uccrescendo
que, posteriormente, novn.s c constuntos rc- <Onde se diz 1.126:3728W, diga-se:
clamaçiles de )mgamonto da :nosm:t procedeu- I.75l:SI8~121 incluindo as' rlespezn; do
cin teem sido lov~tdns ao seu conhecimento, 52•l:U•J5$(;B0 dcmonstrudas ntó 31 !lo dezemde modo a justifico!' o calculo, nnteclpndn· bro de !80•1, pt•ovenicntc• das extinctas com·
mente feito doquo o saldo supe:•voniento COI'· miBBües de terra do Pat'11rt!Í.,
responderá :1 importancia das contos do que So.l11 das 'essócs rlo Senado l'cderal, 24 do
se trata.
Essa medido, uma voz que seja posl,, om se~embro de 18U5.- Vioento Machado.
pratico. terá. a. vnnta:;em de dlt4ponsut• n con·
ccssiio de um antro credito, ospocialnu:mte cO Sr. GomeR de CnRltro lil o.
r.lestlnndo no resgato de tnos dividas. de cujo dcmonstrn.,;íí.o enviado. no Senn.do, na qual
responsabilidade n:io pórle dcclinnt•o govemo, conf~Js~n. o Governo que, I'on.lmente, podiu de
e evltnrá as cantinuus pt•coccupaçUes c púr- mais 860:703$, nlóm do crerlito neccssarlo;
plexidndcs quo para a ndntinit:~trllção pu- míl.S, accre:;centn. o mesmo Governo, conti·
blic::t decot'l'em da. :tusenein. de recursos pn.ru. nuo.m ns ilespezas, o por !"o pódc·se votar o
o.ttcndet• o. relnmaçõcs leg!tirnns.»
credito pedido, porque o cxcesoo será 11ppli·
Vô·sc, pot·~nnto, qu!> umo pllt'to deste ex· cado n.o respccti vo pn.gnmonto.
ces!'3o ele credito tem 1t domom;trn.r;fio conve- O ot•ndor lembrou no Senndo que isto não
niente envindt~'pclo ~1Inisle!•lo d11 Vinriio; o crn. rogulu.r, porqunnto, esgotada. umu. vero. outro pnrto não YCtn oeompo.nhndl1. rlossJL ba, ó que devo ser pedido o credito, do~ll·
domonstrução. porquo, diz o ministro qno as Jhondo·SO com p:•ecioilo as cn:nntlas .. neces·
reclnmaçües !lÓ ugoru. cstiio ~emlo JGitns,
sarlns; l~ra disso, ó bM·nton~·so o. 'flscallsa~[o
Or11, si o quu dominou no espirita do Se- do~ dinheiros publicas.
..
''· :. ·
nado pnt•n votar un!cnmonto " qunnll!t do As despezas que coutim\am n .ser;,.fcltas,
1.226:000.~ f1li o fu.cto do vtr e,.:;sn. qun.ntin. cle- ailo deNte exercicio, e o erodito refere-se ao
mon.sti•ndn, creio que nii.o lm l'U.ZÜo pn.ru re· oxercicio pn•sndo; nilo ó reguln1• llllóo. :· ,:
cusnr-so tnmbcm o podido do 524:00<!$, cuj11 O Governo pe:liu mais tlo;~ue or:t preciso,
demonstração ncomponhll n mensagem do o foi J>Or lsso que o Sonndo npprovou n
Poder Executivo. .
emend:. do orador, reduslndo o crcdllo :1
Nesto sentido, vou onvinr A mesa um11 qunnti11 exactamente necossar!a; .Yota.agora
omcn<ln.
o Sonndo n mcdidn, de quo se trntn;;.como
Niio tomar:i o Senado por e1!11 om consldo· entender; n sua deliberação se1•i• sempre
.raçüo a quantia, que nilo vem convenlonto- pt•udonte.
di
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O §r lL.cii.e c Oh:iici«~n-Sl'. Pro·
sidcntu, o nolu·u Sr.nudtw pelo Mltranhiio tem
l'ilZÜ.O o o nohi'O s~rmdor pulo Pnru.ni~ tambcrn
n. tem cm pl1l'toi isto qum• dizer quo niio lu1.
mziio, qunu<lo ""pretende que, no pe<lldo do
cre<ilto, sPjn inciui<la a <lrspezn, cuja <lomon:"~tl'nc;fio so dou.
Eu explico:
Credito ;uppiemontnr ou credito oxtrnordl·
nnrio foiÓ ~e vota lJi'll'll. dcspczas ce:rtus, liqui·
dadas c rcconll<Cid:ts.
Quo.ndo o :::ovorno processn. uma despcza,
por virtude do re:eln.mar;ão 110 intereESa(lo,
venientes de coutas clns extinctus commi~sUcs rc.conhccii'U. a exuetídiio, ó depois que clla
do terr11B publicas o coloni•ação uo Paran:l.
devo ser pngo.~ rotei não ó pu g1L !JOI' falta do
Refiro-me o.p~na.s us (]cspoi'.n::i conlwcidns verba..
ntú 31 do dezembro do 180·1 ; nüo siio •!e•pc· · Podo então no con~res1o que vote o ore·
ZllS, sobro as C)lta~il lia,in. duvidas, sUo despc- rllto suppicmontar ou cxtruord!nario, con·
zns d11 mesma verba-terras publicas o colo· forme a natureza da despezn.
nisaçiio.
O miniotro, tendo de justificar o cr<·dito c o O S)t. V!CEX'rr. MACIIADD-Esse argumento
excesso quo nhi so noton, incluit1 uma des- cabo tnmhem pa1•n ost.a despezn.
pezn. u.inda não reulísnda, qucl'o dlzor: flUO O S<t. LmTJO E OtTJCICA-Ouça a e:cp!icnção
depen•lia ainda do vm·ificnçiLo.
ntó o fim. v. Ex. cstiL rio accor<lo com esta
Mas, 11iio é ,justo que o Senado só po1• este opiuiiio: o credito só ó pedido c o Congresso
facto recuse u. r.meudn. quo f:'O refere iL des- só o vota, qunnrlo n despez" cstiL reconhecida
pcza do 52·1:000$, a qunl velo <lomonstc·ada.
JlOio governo, que niio pódo píLgtll·o. por falto.
O Sn. Dmmwos VJCJ·:!\'1'1~-Qunntas domon· do vcrbtL; o ontão, não r-atando habilitado n.
.thzcr o p;Lgnmcnto c ~;<cn~lo obrigndo n. fazei-o,
strnções V. Ex. tem nlli!
pnrquo cstú. fóru. do qucstüo, vem tto Congresso
O Sn. VICJ~:>JTE ii!ACUAno-Duns.
c1 11iz: n. vorha niio chega o ou pt•eciso do cre·
O Sn, Dolnr>oos VJCE:\'TI~-Ent.1o o governo dito p1Lra esta dcspeza, que nüo foi prevista,
mandou duas dcmomtrnçúes dilferontes!
ou o foi insufficiontemento.
Si V, Ex, ncompanhnr a lei tum que vou
O Sn. VICE:>!TE )!ACI!Ailo-0 governo manfazer
dnquiilo que V. Ex. chamou demonstra•
dou a demonstt•aç~o de 1.220:000$, porque no
e que o honra•lo senador pelo Mnranbiio
credUo pedi1lo havia um excesso i neste ex. çiio
cesso, elle incluiu então a dcnwust.roçíio da. impu,t::nou, Yoril. quo hn. rn:liio no QUe elle
quantia de 524:000.~, <leixnndo de n111ndar a di><e o que V. Ex. niio tom rnziío muua indemonstrnç:lo re!ativlL n 3·15:703$, porque sistcncia.
ns desp•·zas a que est.c. qw•ntln devi" rclot•h•· Este credito, Sr. presidente, tem duns pnr·
tes: uma Jiqui<lnda o outra por liquidar.
se, ainda niio filram voriftcn<lus.
0 Sn, Dmi!NO.os VIOBNTE-On<le cst1i n do- O S". PINIIEIRO MAC!l,\DO dt\ um aparte.
monstraçüo 1
O Sn. LimE E OITIOJOA - Não adiantaria
0 Sn. VICENTE .MACH.:\DO-Estr.'~ nn. men- esttL PI'OJlOsição, •i niio pudesse demonstrai-a
B:lgem rnnndndn. no Congresso, V. Ex. porlerú. com u lei tum do quo estil na mensagem. Hn
uma pari<> qiiO foi liquidndn o que o govern~
vo!-a, ai qulzer.
jiL
tom n cm•tozn de que <lovo; o processo cst:~
O sn. Dol!!Noos VJcE:-ITJ~-E' um outro tcrmirmdo,
cstü. acabado e o Governo, na de·
cJ•edito,
rnonstrnção. diz quo chega a quu.ntin. do
O.Sn. VIOI~:-iTE l\IAOHAno-E' o mesmo:
!.220:000$. Un,porém, outm parto do despez.n
O que <i exacto, Sr. Presidente, ó que eatiío de qno o Ministct•io da Vin<;ão tom conbect·
rlemonstrndos poJo quadro onvin<lo peJo mi· mento, mas que nüo est1\ liquidada; pelo que
nistro <ln Na~üo, estas duns verbos-a de nin<ln não estiL reeonbccidn 11 <livirin pelo
I .220:000* e a do 5~·1 :000$, e <i a souunn Tbosouro.
dessas duns parcellus que consta da emenda, 0 Sn. VICENTE MACIIADO-Pois niio est:l n
que enviei a Mesa.
Nilo hn <lespeZII poJ• fiiZOI', nilo hn dospozn, infal'mnção no Thesouro!
cttin demonstrnçito niio ostoja consignada o sa. LI~ITtc E O~TICJcA-Ouçn v. Ex. ato
o tlm. A divida não esttlreconhecidn c entUo
nqui.
Nostu.s comllr;Ue!:l, cspl'l'O quo o Sona.do ~~directoria. do. contn.IJ!liàudo diz : como sa
conhecem cstns dospezns, como ao reeonltcndopturli a mlnim emenda.

O §a·. Viconl,ló'J :t;!LachlH]o- Sr.
Prcsidonto, vnlto 1í. tribunn, porcpw o que dominou o rspirito do Son:.tio lo! a n1.1ta do domonsli'/lçiTn •lo umn. parto do m·oclito pctiitio.
Sr. PI'cshlonto, Já. niío pl'ço n. uppr·ovn~iio
do credito, tal qmd \'cio ll•ito [JOio Minister!o
dl1 Viaciio, pm·que flVidoutcmento ln uma
pnrto dcllc, quo é do <icspcza quo niu<la não
loi liqui<lndn.
A minlm omonrlrt nbrnn~o. niio só a. quantia do I .220:000.~000, como tnrnbem n d"
524:000*, dcmonstrad~t pelo ~linislrrio da
VJncfio, demonstração essn dns dc~pozns pro-
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cem n.s rcclo.macü(IS de umn.s quo jtl. vieram o
outras quo aind11 hiio 1le vir; •• que j1\ vlo·
rnm ·montam a 52•1:000$ o ns qne hiio de vlt•
razem elevar a importancio o 2.000 o tantos
~ontos, o por isso o Congresso vota niio só a
que ha de ser precisa paro osso divida, como
para aquelln que so suppõo que ha de vir.
Esta doutrina ê que niio ó exacta. Quer V.
Ex. a prova! Está na propria demonstração,
(Lii.)
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Logo, a divido n[o ostó.liquidnda, niio está
reconhecidn.
•
til
O Sn. MoRAES BAI<Ros-Nuo os proces·
snda.
O Sn. LEITE E OITICIOA-Niio está processada; estas reclamações vioJ•nm, foram apre·
sentadas no governo o o ministro da viação
remettou·aS li. delegacia de fazenda do ''araná,
aflm de verificar si o governo tem obrigação
de pagnr.
A.inda mais (L8 .)
De modo que no credito pedido ba Ires
quu.ntias rlistinctas: uma de 1.220:000$, que
está. demonstrada e liquidada, o Tllesnur·o
tem obrlgnçiio de pa~ar, mas niio o faz pot•
falta de vorbn; a segunda parceiiade 524:000$
n. reclaino.çio veiu, o governo mandou proccssai·a pela delegacia fiscul do Param\, para
verificar si é obrigada a pngnl·n, e a 3' parte
de reclamações, que se suppõe que appn·
recernm e que fazem a dilferençn entre
524:000$ e o resto, pergunto: podemos consigoar credito para pagar as quantias 1 Não
se póde por uma razilo, perque si estes rlnc~mentns vierem proce.sndos e li tuidudos no
corrente exercicio ou no futuro podem ser
pa~os pela verba- exercicios findos do orça·
meoto vigente.
O Sn. VICENTE MACI!Al>O - Não póde, por
q~o silo tambem de oxorcicios findos.
o sa. LEITE E O!TICICA _ Ha uma verba
110 exercicio findo do orçamento para a
qual hn poucos dias foi pedido pelo ministro
da fazenda um credito e posterio,·mente, elie
proprio mandou dizer, que niio havia necessidode do credito, porque, tendo começado 0
novo exercicio, reconheceu que o 1'hesouro
podia pagai' a divida peta verba- exercicins
lindos- de modo que nilo se consignaram no
credito ostas duns quantias.
Absolutamente, niio ha prejuízo pnl'a os ln·
teres.r>dos, porque nós estamos em fins ele selembro, os documentos poderão vir só no fim
1lo ().!lDD •
Acrellitemos que a verba esteja esgotada e
que o governo niio possa po<iir credito, Mas
veom as contas processa1l1Ls, chegam no prin·
cipio do orçamento seguinte o o governo pódo
mmdnl'jJagnl·ns pela verbn-Exorcicins fin·

dos-o ai esta verlliL não chegnr, o governo

virá po·1ir credito para esse ptlgamonto.
Jó. vô que ambos temos rn>iio.
O honrn•lo •onndor pelo Parnni• quer que
'se consi!l'no verbo para serviços feitos em sou
ostndo. (Apartes.)
o sn. LEITE E OITICICA-D que se nega ó a
consignaçiio de creditos, a quebra, a violnçiio
dos principias que dirigem a contabilidade
publica.
Os cre~itos só podem sor votados para •lespezas quo o governo já reconheceu o niio póde
fugir a alias, ou por uma sentença rlo Poder
Jurllciario: siio os dous casos. Para este IIm
0 governo tem o direito de pedir credito e o
Congro"o de votar o Cl'e•Uto, ou niio votar,
obrigando o MiniRtt•o da Fazenda a pagar.
Mas votai' credito para despezas que ainda
nlio estão prac.ssadas, nem liquidadas e cuja
obrigação não ó reconhecida pelo Tlw•ouro, é
violar esses princípios, ó crenr precedentes
perigosos ; nem s~ podem verificar que sejam
exactos.
o sn.. VtcENTlll MACHAno-0 Ministro da
Fazenda diz que essas despezas não foram
pagas por falta de verba.
0 Sn. LEITE EO!TICIOA-AS anteriores estiio,
na impnrtancia de 1.220:000$000.
O Sa. VICE!'iTE MACHADO d{L um aparte.
o sn. LEit'E E OITICICA-D facto se explica.
A Directoria Gerai de Contnbiildnde do Mi·
nisterio da Industria e Vlnçiin encontrou estas
despezos 0 com a racllid ·de que_ lrnvia do
perlir creditas para despezns até por f••zer e
-com a bonhomia com que o Congr·csso Naclonai votou c1•edito nestes dous ultimas
exercicios pnradespezas possiveis,impossiveis
e tncaiculaveis, a Directoria Geral de Contabilidado nchou que era de convenlencia não
nter·se mais aos principies geraos de conta·
bilid11de e entiio disso: nós temos estas jrí. rereconhecidas, provavelmente as outr"s ascen·
darão n tanto, em togar do pedir nmnnhii
novo credito, o Govorno peça logo para tudo.
Agoi•n, como o Senado pediu informações ir.
Directoria Gerai da Industria, dennte do seu
ministro o do Sr. Presidente da Republico., a
quem o ministro tinha levndo o pedido de
credito, viu-se em •lillicuidades, por ter exlglrio um credito super·ior ao necessorlo o justificon·se, dizendo a verdiLdo do_:que tinha'
nconteciuo, confessando que tinh~. uri.ido despeza já provada 11 despezos que amcln tinham
do ser procossadus; 0 com:lnuvavoilranquozn
nos dou ostalnformaçü-o,quo tot•nou·se a chave
do problema. .
·
·
Creio que por esta fórma tenho satisfeito no
nobre senador p11lo Paraná. Não são prejudicudos nbsoiutumonto os sei'Viços de sou
E•tado...
..
oli

SESSÃO llll

24

DE S~TEMBRO DE

1895

203

o SR. VIcENTE MAcfl,\no-Estilo vrejurli· m~ra revogou o decreto de 24 do ~bl'il de
ca.llos desde 1892.
1804, que rln.vn. novo. n.dministruçii:o c'~E ..trn.da
O SI!, LmTm N O!TIO!CA , , • porque poderão
receber no fim do exerclclo po1~ vurba do
exercícios findos.
Nlngue!n maJs pedindo a palavra, oncerrn-se o. d1seussao.
Procode·se ii votac;ão.
B' rejeitada o. omonda do Sr, Vicente Mnchndo.
E' approvnda a emenda approvnda em
2·1 discussão.
~
E' a proposição, assim omon•ladn, approvado., e, sendo adoptada, vae ser devolvida
t. outra Camarn. indo antes ó. Com missão de
Redacçiío para redigir a emenda,
. Seguem·se em 3• discussão, e ,iio som debate npprovndas, e sondo adoptodns, vão ser
submettidas t\ sancçii.o presidencial as proposicõcs da Camarn dos Deputn.•los:
N. 47, do 1805, que ILlltorJsa 0 Governo a
abrir os crcditos extrnordinnrios . de
381:000.5 para dar execU(•ilo ao§ 10 do ari:
2.' •ln lei n. 242, de 18 do dezembro de 1804
e do 1.883:575$080 para pagamento de fretes
o reparos do vapores armados em cruzado·
res polo Governo, por motiv'o da revolta de
6 <lo setembro de 1893 ·
N. 50, de 1805, que' nutoriPa o Governo a
abrir ao Ministerioda Fazenda o credito sup.
plementar de 1. 700:000$ ú. verba- Reposl·
cões o restituições -do orçamento vigente
para restituição dos direitos de expcdlentà
c~brados pelas Allilndegns sobre as mercado·
r1as americanas ben~tleiadas pelo respectivo
convenio; dar execução mo nrt. 9.'. allnea 3,
da mesma lei do orçamento, e attondor á.s
rpclal!l~cões dos Estados até o fim do corrente
exerciCIO.
Segue·se em 3' discussão a proposiçilo da
mesma Camara n. 45, de 1805, que autorisa
o governo a applicar as sobros da verba
- Empreitadas- <la EstJ'Ildn de Ferro Central da Parnhyb!L, consignada no orçamento
vigente do pessoal da mesma via ferrea.

d•• Ferro Centro! da ParahybiL; o, revogando
este decreto, supprlmin a verba que estav~
na propostrt para a drspeza a fazer-se com
essa administração autonoma.
A lei do orçamento comocou a vigorar em
l do janoil'D; o creio que nilo ora possivel no
Governo, de 24 de dezembro, dato. da promul·
gnção, o. 1 de janeiro, extinguir n. ndministmçiio rlessa estrada, unindo·a iJ. •'e Tlm\oauba a Novo. Cruz, forrnando ..se uma nova e
unlca eRt•·nda.
Como o Senado hn do recordar·sD, nós não
pudemos tomar conhecimento deSRa disposição, visto que fomos obrigados a votar o or·
çamento sem emendas.
O pessoal que servia nn Estrada Cent~t
dn Pnrnhyl"' continuou a perceber seus venet·
montosduran~ecerto prazo,duranteademora,
que. necessariamente, houvo, par• se dar ex·
ecuçiloáquelle preceito, porque foi preciso
orgO:nisar um novo regulamento, reunindo
as •luas estradas.
.
Mas o Governo, em voz de pedir credito
para pngamento desse pessoal, pede pormls·
siin para npplicar as sobres votadas i> esta
rubrica.
E'. o que ba a rmpeito deste pedido de
credito.
Na Mensagem, . está perfeitamente domonetrnrla a nece.aidade de\le, (L')
Nilo ba mais verba; o cre·'ito nilo podia se1•
nem supplemonto.r, ~em extraordlnarlo, por:
quo a verbo foi extmcta do orçamento. FOI
po_r esta razão que o Governo pediu para np·
plicar aquellas sobras.
Como veem os honrados Senadores, niío
ba innovaçiio, nem grande questilo merece
o assumpto om discussão.
Nin!(uem mais pedindo a palavra, encerrase" discussão,
Annuncinrla a votação e veriflcando·se nilo
haver mais numero pore dolibernr-se, pro·
í'Crle-so á chamada. dos ~rs. Sen:vlores que
compareceram a sessão ( 41 ) o deixam do
O !iõr. Leite e Oltlelen-Sr. Pra· reRpondor os Srs. Joilo Barb•lho, Pires
sidente, noto uma. r.ertn. cstranhe:m da pn.rte Fct"reiro., Cruz, Coelho Rodrigues, Almino
dos meus honrados collegas, sobre este pro- Atl'onso, José Bernardo, Oliveira Galviio,
jecto e declaro mesmo que, rmnunciada a Almeida Barreto, Corrêa do Araujo, Messina
dlscussiío, nito me lembrava das razões quo de Gusmilo, Leandro Maciel, Rosa Junior,
motivaram a pt•oposição da Camarn dos Coelho o r.ampos. Vir~lllo Dnmasin, E<luardo
Deputados o o parecer d1• Commlssiío .Jo Fl- Wlln<lenkolk, e Rogo Mello ( 10 ) ten<lo este
nnnças; c é possi vel que so o. rejeite, sómente communicndo i' Mesa que so retirava por
porque nella se pede a concessão do sobra• incommoclndo.
pn1·n pagamento do pessoal.
Vou dar uma tlgeim explicaçiío 11 rospeito, Fica ndiadn" votação,
Na lei do orç<tmonto, o eis um atreito do Segue-se em 311 discussiio o projecto do Se·
mau systomn de alll se votarem di>posições nado, n. 33 de 1895, que manda entror no·
porm11nentes orgnnisando o soJ•viço; na lei do Vt\mente em vigor, com ulternclleil, o decl'eto
orçamento, repitO, do oxercio vigente, a Cn- n. 2.827, do 15 do março do 1870,
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O §1•, lLnp(~r- St•. pr•oslrlento, rrlo ..
vc--mn o Scnndo occnpn.t• ::nm n.tt.ençito em lto·
ra. tü.o o.dinntndn.; mn.H seria imp.)ssivol, como
represcnt"nto do Estndo do Rio do ,Jnneh•o,
doixa.r eu que so oncorrnsso n discussão pn.l'n.
se proceder iL votnQiín desta pl'O,Iccto, S•.•lll vir
aqui dizer o quo penso aob•·e clh>, o soLrotudo qual ó !L oplniiio do estado que represento.
Tt'ILtn.mlo-s-o ele orgn.nisnçito do sorvl~o, x•nJovo dizer que l'OJll'<•sento aqui n voz unnnlrnc do rnou estndo, om diz•,r que o projecto
nctun.l vom stttisf1tZ01' uma. necessithvlo da
l!Lvoura, tal qun.l se ncha. no momento.
E' to! n de~orgnnisaçiio quo ao no~' nos
nossos cstabolecimcntos n.grtcolas, derivncln.
do ostndo vicioso, quo foi o rem !todo da condiç-ão tla.s antigns classes quo constituirnm o
pcssonl do t'"llnlho do estado do Rio de .lo·
doiro, que uma lei qualquer que obrigue !L
validado dos·cont'"ctos, tnzcndo-O.l executor,
Cuma lei noccssa.l'in., o que so !n.z írnprcsciudlvol.
Impugnando aqui o p!•ojccto, o nobt•e senador por Alngún.s, procurou tornai-o odioso
no sentido do dizer que se tratava do 1'uzer
imposiçOos it classe p!•oletaria, estabelecendo
medldue!"que são vcx~ttor•ia~. e la.nr_lou mão ele
argumentos e proposiçõe.11 quo são inoxttctos,
escuda•los em lois que absolutumento niío se
referem ao caso.
0 SR, MOMES BARROS-S. Ex. impugno!!
o projecto sem o ter lido.
O SR. LEITE 1~ OtTICtOA-V. Ex, niio póde
dizer isto: dei provas do que o tinltolido.
o sn. LAPhat-S. Ex. Jbi buscar os prmcipnes elementos par11 sua impugnnçiio nas dis·
posições dns antigas m·Uenncüe~. ns quaes niJ ..
solutamento niio se reJ~rem no caso que ora
se discuto,
O SR. LEITE B O!TtctcA.-Perdõe·me; disso
. que o projecto t•ovigorava as ordenações,
O SR, LAPilitt-Deixn subsistir no ponto que
o.bsolutamento niio diz respeito no nssumpto
actuo!, o quo se procura conceber cm lei.
o SR. LEITE 1:1 OITICIC,\.-0 p1•ojecto l'OVigora.
o.s ordenações,
·
O SR. LAP~~rt-0 projecto niio podia f112er
taboa raz.~ do turlo que existo na Iegishwiío
do pniz; tratanllo-so de uma mataria, que
cumpria regulai' no momento, crn. nu.tul'Ul
que so referisse ti leglsluçiio com elln cot•rcla·
tlva,
O Srt. MORAEs' BArtrtos-0 artigo ó meramente exp!lcnt.ivo.
O Srt, LEITE E OIAIOIOA dá um aparto.
o SR. LArt~rt-0 nobre sonndot• por Alagõas
procurou lançar o ridículo sobre o pt•ojccto,

lendo pal'to dns ot•llennçüo~ quo nii.o voem nu.da tu> caso. Tudo quo S. Ex. lôu rl.'!lli'tHiC' a.o
Sl!l'vico domestico, quo absulutu.ment.e nii.o ó
rogul.ulo pelo projecto ncttml. O nobre sonn..
dm• compl'!.!hBndo que o JiLcto tlo h!LVCl' nas
m•donac.~(JOs comms eorüa•m•iu.s !lO espirita do.
civillsttç~iio moderna, po11iu. quu.ndo muito levar-nos a !hzcr nlgum!L emondn no lH'ojcctoi
mas nltú serve 1mru. pt•ovu.r quo o projeclo
nii.o sejn. conveniénto, nüo vophu. a.tten11or u.
uma. neccsshlaU.o. l'n.m lcgisiu.r ó fúl'l,~oso quo
so o.ttondu. iLs neccssidntles de momento, que
se :rwocuro cut·ar os mn.lcs sociu.!.!B, IL que a.
medidn.logis!ativa. vem servir do correctivo.
O nobre senn.dot• nü.o pUd~J negar que ulgnns
estndo~ d!L Uniii.o vcem-::;e 11IJ1'aços com di!ll·
cultladcs insupol'n.vois na orgn.nisa.ção elo tra.b.Lll..lU, ru;sim como pa.r;L obter immigrru.lfiO. A
immigraçii.o espontunelt sô pó 10 vir com u. rcpuls:t que hiL tio solft'Ol' o mU.o immigrnnto,
sujeito ús obt•ignçücs consig'nttdus no pro..
jodo.
O nobre scnitdm•, como outro~ mombros do
Congt•csso, tcom suston tudo como n. uni cu.
vn.ntojos!L u inunigraçilo cspou tanm\: mns e fol'·
çoso cont'ess!Lr q uo esto projecto, legislando
sobro o mo1 1 "~ do 1•ogultu· os coutratc~s de trabalho, e l:lU,Ít'ttnmlo estes contr<Ltos n. todn.s m;
rc:;t•as tlo direito, devo al'ugonta.r o máo im·
migi•ttntc:, o portanto nostl;) senticlo chamar n.
immih'l'aç[o espontanoo.
Tr·ata-so do le~islnr CO!Itl'a um mal social
o JJÜ.o se compt•chendo quo o lo~isludol', tr•a ..
tando-so de sórln.• taltns, do sórlos inconvenientes quo o>.:istom no paiz, nilo procuro
dar-lhes t•emo•lio.
O nobro sanador n[o pó de contesto!' que do
ontre os Estados <ln Uniiio boja alguns quo
ostojn.m soífrondo súriamcnte nn. orgunisnça.o
<lo ir~Lbnllto, de maneira n ·perturbar gravemonto os emprchendimen"'s da h.vourn, o
portanto o augmcnto da riqueza public~t. No
Estado ~o Rio do Janeiro ó voz unnnime quo
a liLVOUranõ.o poderá. continuar, com as per·
turbações o desol'lletn em que estiio os estabolocimontos ngricolas. Este estado soolnl ó
de1·ivado principolmonto rla antiga condição
do elemento servil, no q ulll como V. Ex.
sabe, nü.o hn.vin. a erlucnçii.o precisa. e o.;; lm·
bitos neceS>arios para um bom roglmon do
sociedade. Os nctuoee t••abnlhndorcs vivem
entregues ÍL rlissipnçiio e no vi~iOi [!, llbe!dado l'nplun o subitn em quo entrarnm.-nno
encontrou cm·rcctivo; ~e maneira que só escutaram ns suns paixões e os af!•Qh!ttnmentos
da liberdade, som· consultar o bom o~ta1' quo
so rlo!'iva <lo tmballto.
;:
Niio ó so~redo quo n producçiio do Estado
uo Rio rio Janeiro ton<lo todo• os.rll!ts a diminuir e a annulla!'-Bo completamente. l~xaml
llllndo·SO os quaúros do oxpo!•taç[o- do cafó
nesta cnpitnl, o cstatlstlcas da producçiio do
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Estado do Rio do .Tanoiro vG-so quo nestes
~o nnuos ultimas, incluindo n. proc.luC!;ÜO IJo
.Minu.H, umtL pn.1•to do Espir·ito Sa.nto o norto
do S. Pnulo, vô-so quo "qmmtiu:Lue tio cafó
ó hojo a mesmo. que era. n 24 nnnos a.tru.z.
Olhnndo·so pam "1n·anuo oxtonsiio quo toem

mn.ioros esforços, quo niio ó suspeito, o Sr,
Tt•istiio tio Aloncat• Arnripe, e om collnhoração
do pois com o govct•no, 11~ que fez po.rte o Sr·.
consolheit·o Lnfnyote, o noto.voljurisconsulto
o ostatlista, fui o projecto trazitlo ao Senado
onda figurou nos t.lobn.tcs com prtrecer rlo ho..
tido o.:; tl'alJ:t!!to.s de plantnç:í.o do cu.m n:~ mens emiuontes, do mentalidades :mporiorcs~
mn.tb1 do 1\Iinus, hu 15 ou 2U n.nnos paro. cú., como Nu.buco tle Amujo o Nogueiro. Ju.gun.·
comprohondo-ao bom que n p:tl'to qno tooa nn ribCl.
cstatistic:L uo E~:~tn.do do Rio llo Janoironccusa. !llnm inado o do bato pot• grantlos intcllio scnsivol dccrcschnonto quu no meu E~t.rtdo gcncilts, pol' !Jomon~ eminentes o insuspeitos
tom t.ido " pt•oducção do c1tfü.
em rnl!tçüo ;'t questão, como o Visconde do
A oxportaç·iio do cu1'ó cm 1870 regulou pol' Rio Bl'u.nco, Sn.raivn, consclheil•o C01'I'ên. c Sldons milltü~·s o ~;otcceutas mil Sil.cca~.
nimbú, loi c"o projecto t"ttluzido om loi do
O Estndo tlc

s.

P1Lulo tem nugmontn.do ex- pa.iz.
tt :ma. pl'CillUct;fí.o a. ponLo
Eu VJU, Sr. presttlonto, l'efet•ir trechos
do sor hc~jo du qun.tru n. :-!Cis milhões do ~:~nc então prororidos no .Somt.do.
cas, quando hn. ~·1 nonos ot•a de oitocentas Dizin o Visconde do Rio Bt•,tnco, referindomiltmec[Ls o orn annos proxlmos <~ttlngirá o. '" iL um nrt.. rto projecto, quo tr:ttMa de li·

t.rnordinltrinrnonto

mais do oito milhões. B' pols,forf;O!jQ confe.sa mitat• o pmzo pít.r!L os contrn.ctos do tr•~bo.
Sll.l' quo nós sontimorJ a.indn. mais que S. Pau- lhosagricoJa.s; dizi[L allcgn.ndo quo o pro.zo de
lo, a di!ficuld;.vlo lln. org>:t.uiaaç;lo do tra- 5 a.nnos ptLroci'L demais curto, o seguinte (lJ):
balho.
« ~~ pot• ultimo pedirei ú. nobro cornmissão
recon~ídere 1:10 esse pt'<'l.ZO mu.ximo do sote
o sn. ~Ior~AES BAn.n.os- Temos confiançu. quo
onnos,qne
~mesma lei tle 1871 e•taholccen pora
cm seis milllü!:!s tio sa.cca.s IJill'd. o o.nno.
es:;es contmctoJ, nii.o é profol'ivcluo ma.ximo
O Sn. LAI'Ién.- V. Ex. cnnill•ma o quo ou dt~ cinco n.nnos qurl so fixa no projecto n.ctun.t,
lligo. 'l'cnt10 uqul n.s c~w.tistir.n.s dos ultimas pm•qtmnto, ne:;ta. ílxn.çü.o do mn.ximo dovc-so
~4 u.nno:-~, e fJOI' ollfls vcrtflco que tendo sido ter em vistt~ a convonienci!L dn.~ industrias.
n oxportaçilo cm 1Sô9-18i0 uo 3.190.000 Os locatiLrios podem th.zm• n.Uittntftmentos tlo
s!t.ccas, Iili eon.stn.nternonto subindo, a.tó 1HH5, que nü.o pussn.m St.il' i01lomuhia.rlos em tüo
notn.Ja. no ~undro om qu1ttro nülhüo::~ o du- cul•to perJOilo de tempo; elevar csto prazo me
zentns mil Sltccu.s; c comoçou v. clccrcsccr, n.tó parece ~rn· util a. umn o outra prwtc, a.o loca·
chogn.r em lti03 a. 2.'1!Jü.000 SllCCtLS.
dm· o :to Jocn.to.rio; ó melhor uü.o coo.rtn.t•
Nilo pôdo Sl.lr isto dm•i v;vlo senü.o da. irregu· t::mto o 80U tu•bitt•io.»
Võ, pois, o Sonn.ilo !]U(l ennuncinndo aqul n.
lo.ridudocom quo so Jhz o S(WVic;o ::Lgricoln.,
opinilio
úo Visconde do Rio Bt•anco, t•espondo
!101' Cr1USIL do Jh:~l quo voiu ua condiçiio
cab:llmonto n t11<103 aqucllcs quo se assu;tam
:mrvil.
O nobre scn:t.dot• p.)r Alagôas pt•ocut•ou ain- co1n a.s Uisposiçücs dopt•cstmto projecto.
Pm• outro lado, Na.buco tlo Al'~ujo, superior
da. Iun(:m· o ridicnlo sobro o projecto. dizendo
que ello vinho. cstn.bo!ccoi' rcli•~~:Gc.s o~HI)sas juriseonsulto, om u.Igouns discur.~os que fez
no ~otmdo, doJ'ondonUo o p:t.recol' ftUO havio.
entro ú vroprictruolo e os tt•abnlhn.doros.
Ora., cm ycz do sor o que S. Ex. tlls::ic, é apro.~cnt:vlo ó.cerc11 dn. proposição tln. Cnmal'a
o coutt•u.t·io que nconteco. O.i! propriotn.r!os llu.Y Sr:;, Doputn.dcs, dizin.o H3g'Uinto (tOJ:
n.gt•icolas Oquo dopomlorn 1los tr:ü,u.Um.tlorc~i «o proJjecto niio prcst11 (o nobro senador o
estes nii.o dependem dos proprioto.rlo-3 agrt- disso n<1StO.:i termos ou cqulv:~lontcs); so nü.o
pt•est;L, Jhzei mr,Utot•.
coli!S.
M1~s dcstt•nir ::mm snb:Stltuh• ó umn cous!f.
Por toda. tL pn.t•t.e o agot•icultor vô-se ll!l. ue·
t•oprovadn
o conuomnadll pelo l'"''inmento
ccsbi•lmlu de titzor g'I'u.ndo~ n.tliltntltmcntos o
pt•opot•ciormr n.os trubnl hmloros mn.iot'C!:l van· m11.is :Ltli:tnt1ulo o uotn.volmento pelo ingloz.
tttgons do que u.quellas qno ollo~ em nutro Desdo l~ü3 HO recilllll:l pm• ptu•to da llwoutomtJO podia.m nu!Cz•ir. Ainda, niio .so M'I'O· m um projecto sobre 11. Jocn.çiiu de serviços.
gss!~ l'Bcl!L!llaQito da.lavour:L fol C!LUS!L fln.
col!tt'ttm do somelhn.nto ~~ircumst:tncitL todos
iniri:Ltivn
indivldu:tl do tlistlncto' o illustmnqm•Jies ([111J cullu.IJoro.mm no n.ntiJ.to Senudo
do Impm·iu om tU.vor dn. lo! elo IH7ll, qno cm rlo:: :tlni~u.:; 1lo pt•ogt•o.:so; o.:; Sr:1. 'J'av:Lros
ptu•to ~n ;wlt!L 1'0\'u.lhln.da polo Jlrqjoct.o· o:;t~l.· fü.t;!.u :, (':u•r[i.u o Uoiloy m•gnu i.1:n•au1 projecto~
llclccmttlo Uit~poslçtio intniJ'Ittnt:nto u.nu.logtt.. .5U]H'íllL IIIILI.CI'ÍU.,
Ao rlopuis, o g'OVct'Wl, SOb O minlstí l'i0 1l0 7
Ü lll'1ÚCCtO ll.JJU!t•iormr.nto UllfO.~OIIt:tlltl lliL C~
do
uuu'l,•o, ta.mhmn Ol'g;misou, pDl' intm•mefi\U,!':l. dos Dovututlo.s por um homom que nao
p1ido sot• cont~itiOl'lLLlO sonií.o corno um do· tlio tlu 1il::tiucto St•, cart.loso de Mcnezm:, um
~umento vivo tln. pl'OpJ.gu.wJu. cm fu.\'or tht itnput•ttwto tt•..tbt1lhu, que fui <listribuitlo
Jibcrtru;ii.o dos csct'iWOS, a fJtlO dodlcon os nc.~tn. o nn. outl'<L c:t;a. do p:n•lnmonto.»
1
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Deste modo t•espoudo '' impugnnr;ão feita No momento actual, abolida a lol do 1879
pelo nobre Senador por Alngôas.
pelo governo provisorio, ó tbrçoso quo• pat•a
Uma boa iol do locação do serviços, cstnbe- umn. nova lei cheguemos a regular essas rolocendo perfeito. rogulnri•lnde nos contractos loções.
sobre trabalhos 11gricmas, não púde sinü.o St·.Presidente,nas rcln.r;ões comrnerclncs vejo
1'rLvorecer o. vindo. do immigt•nnte'~ prLrtt o umn. disposição que é um tanto anvera, mns
poiz. Ainda a esse proposito vou extractor o ~uo cabo sm· lombt•ada por contrn.ste com le>
quo pensavo. o conselheiro Nabuco (18)
do presente projecto.
«0 nobre Senador cbegou o. dizet• que não q dcposito.rio de uma corta quant.ia pela
ho. urgencia desta mo.torin..
log1slnc;ão commercinl, si ó deposltario lnSenhores não hn urgencia do brnços para o fiel .• pode ser levado i\ cadêa.
Jnvonra !
Porque razão nquolie, que ó depositario
Haver!' quem duvido que uma lei <lo loca- de valores pecuniarcos om especio ou marcação de serviços tendo a animar, a auxiliar. o. dorins de outt•o poro. o BBI'Vir cm sua fazenemigraçüo do ostrangoll·o pam o nosso pn.iz ; da, não sera em parte tnmbem responso.vel
que o;sa lei de locaçiio de serviços tendo a pelos prejulzos que possa dar !
cilnmar paro. essa industrio. braço; nacionae; Si o.legislo.çiio commercial leva ú cndêa o
que estão mal appl'cados.
depositaria infiel de uma quantia que lhe foi
O SR. CANsANSÃO no SIND!DU...,.Apoiado.
confiada, porque nilo póde tn.Ulbam ser res0 SR. NAimco-Ou que niio estão appli- pons.vel 0 locador, que abandona o sercndos !
viço !
' ·
Peco ao nobre Senador que leia o trabalho O. SR. MonAES BAnnos -O depositaria acdoSr. Cardoso de Menezes, onde vem o.rtigos clonado civilmente não pOde delencler-se
importantes de iliustrações estrangeiras •cm depositar ou caucionar em juizo imporcontra a nossa lei de locação de serviços ; 0 ~ncia correspondente áqueilo. pela quo.l é ncella um dos motivos que impede ou arreda a Cionarlo.
emigração para o nosso paiz. Cumpre rem~r- O SR. LArER- Uma vez verificado que se
ver este motivo.>
apr?prlou da quantia depositado.! e niio res.
E' do mao trabalhador de que natural- tit~~ndo, supponho que a lei o sujeita á
mente se deve fugir, porque o bom esse man- pl'ISuo.
têm-se em toda parte, Nos estabelecimentos, O Sn. MonAEs BARROS -Não pódo defan.
si o ti·abaibador é mito, ordinariamente ~er-se sem cauciono.r em juizo importancia
tnmbem participa do seu pernicioso elfeito o Iguo.l.
bom.
t
d
O SR. LAPER- Nilo discuto, nem quero
·Pergnn o: em 1o as as relações sociaes não confrontar com vista de que se estab.elecesse
ba necessidade de regulo. r por uma lei os
t
·d ti
contractos do que se derivam estas relações 1 cas 1.go I en 00 ; _e Mó o projecto usa do
Certamente.
mo~Ida de protecçao ; o que digo ó, que não
.
é tiío clllf•r•nte o co.,o e que nós niio saned
Que seria si pu assemos deixar ao arbitrio ci<1namos 11 peno. de Krisão. Mas pergunto:
os contractos que pudeswm ho.ver nos esta1
ti
belec.montos entre o ti•abalhadoi' e o PI'O· qua 0 garo.n o. que d o locador! Nenhuma;
prletal•io!
. entretanto o digo, é que ha uma disposição
A iocaçdo do trabalho é um contracto como de lei commercial, que tem algumo. anaio·
qualquer outro e que deve ser rcgularjo. O gia com as faltas que commettem os locado.
proprietario cei•tamente dá todas as garo.ntias l'OS e, entretanto, o projecto niio estabelece
para cumprimento do contracto por seus bens peno.. (Apar.os,)
_.
e que em momento dado pódem ser presos Portanto, si o locatário póde ser compeliido
por umu acçiiojudiciaria do locador, que 01\o e olfectivamonte o ó pelos seus bens a pagar
tiver recebido o seu saiario; o loco.to.rio tom uma diVida que tem eilo contrnhido ni\o ó
por onclo poder garantir os adiantamentos de ·tão absurdo, que se exl.la do. locador uma
serviços que delie possam vir a ser cobrados certa gni:anti~, que :até corto. ponto só ó
pelo Jocndoi', em liquidacilo de contas, mornl, EDIS moido sout•o terceiro, quando n"
mas o locador certameute não tom; a sua lcgisluçao commorciai ;até se choga n compessoa póde desnpparecet•, não deixa sogu- metter o. pena do pt•lsiio para -o deposita rio
ro.nco. nenhuma pat•a ~nem o ojudou e favo- inliol. O ·leiloeiro tamhem cst(L obt·i~ado
rocou em suas necessidades. Acho que o di- tomb,<m ·Póde solfror a peno elo cudêa, sl nii~
roito de um é igual o.o do outro pol' simples l'estltnh' as quu.ntins dos bons que tivm·om
ro.ziio do bom senso, e aiuda, pelo fucto 11e ido n lolliio.
'
estar na Conatituição marcado o dircito'dc O Stt. MGnus BAnnos - o projecto não
igualdade para todos.
impüe gat·antia alguma.
'·
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O Sn. LAI>E!I- E' pM•n estabelecer umn
comparnçü.o com o quo dispõe a Ieglslaçiio
do pnlz.
O Sn. Me!IAI~S BAnnos-0 colono que abnn·
dona o serviço ni'io ostó. sujeito a ru:ma
ulgumu..

'-

O Slt •. LAPEit- Sr· presidente, não tinha
agora vmrlo ri tribuna o intento ria discutir
a questão, porque cerceaJ•in as consldcraçücs
e brilhantismo com qno encotou o debar.o o
honNd~Sonudor por S. Paulo,mas rLprovoitllr
a occo.suw pu.ra. rometter a Mesa umtt cmemJu.,
que é rehtti:;a ~ dispo;iciio dos urts. o:l o 0·1 ;
vou ter. (•.v):
Ora, Sl'. presidente, a rllsposlçüo póde parecer salutar no sentido de resumir" zona do
estado o direito que pódo ter o locotarlo de
procurar recober o que o locador lhe fico a
dover; mos pela nossa circumscrlpção terrl·
torlnl hanlguns estados cercados P••r. outros
pam os q unes facilmente os trnb~lhndoros
podem pas.ar fugindo a acção da lei, O meu
estn•lo,poroxemplo,ó mais pequono e cercado
por dous grandes estados o um menor no
norte, o Espirlto Santo, Desta Jiirma podia
ficar burlada a disposição dos arts. aa o 04 do
projecto.
,
Si apresento n emenda, devendo talvez
acompanhar o hom•ado senador por S. Paulo
si as condições nno fossem tnns, ó l"vado pei11S
reclamações da muitos ·da meus coestadoanos.
fazendeiros importantes e que ní\o quero quo
fiquem desprevenidos, afim de niio sorempre·
judicados de futm•o ollS relações quo possam
te!' com os seus trabalhadores.
Envio ú Mosa a emenda e estou certo que
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torisrt o Governo a npplicnr os sobrn~ da
verba-Empt•o•tndas-diL Estrada de Ferro

Central d[l. Pu.rnhyba, consignada no orçn....
111onto vigonto o.o pn.gn.mcnto do pesson.l da.
ltiC!fiJnU. vin.-l~wren. ~

Continua~iio

do Senn.do;

da 3" discussiio dos Jll'Ojeotos

N. 20, do 1805, que roorganisa o Tribunal
do Contas;
N. 33, do 1895, substitutivo do de n. 15,
quo mando. entl'M' novamente cm vi~or,

com nlternçõr.s, o

dec~·eto

n. 2.8.'7, de

15.d~

JU!Lr(;o do 1879 ;

3 discussiio dn proposição <ln Camara dos
Deputados. n. 35, do· 180·1, quo define e garanto os direitos nu tornes;
2• discussiío dos proposiçõos da mesma Gamara.
N. 40, do 1895, que autorlsn o GoveJ•no a
nbrh• o crorlito supplemcntarde 28:000$, ao
Mlnisterio da Fazenda para occorrcr às dos·
pezas dn rubrica n. II do art. 7' da lei
n. 266, do 24 de dezembro tio i8D4. (Qli"a da
Amortisaçao.)

N. 49, do 1895, que autorisa o Governo a
obril' ao ~!inlsterio da Guerra o credito oxtraordinario de 3.000:000$ para occorrer lis
despezas •lo restauração rlns nossos fortnlezas
no actual e futuro exercício.
Discussão unicn. do parecer ria. Commissü.o
de Justiça e Loglslacão n. 122, do 1895, opi·
nando pela ••Pprovação •lo veto opposto pelo
prefeito do Pis~ricto Federal t\ resoluQJ1o do
Conselho Municipal, que estabelece regras
para o trafego das companhias de carris ur·

banas;

2" discussão rln proposiçiio da Camara dos
ella. sa.tisfarú. as condições cm q_ue nos ncho.- Doputa<los n. 44, do 1805. que fixa venci-

mos no Esta• lo do Rio de Janeiro. Elia poder~
ser accol ta ou não pelo Senado, conforme o
modo de encarar o assumpto : mas o meu fim
ó corre;ponder• ri J•esponsabilidade que vem
de tantas reclamações que tenho recebido da
lavradores e por isso poço uo Senado que a
oncare como medida necossaria pura o meu
estado, coilocn.do em posic•1o que o tornar~
victima da medida restricta estabelecida no
substitutivo,
Sr.presidonte, tendo fundamentado a minha
emenda o não havendo mais assumpto a que
tenha do roterir·mo, novamonto peço mo por·
doem o meu importuno discut•so.
Vem 11 mesa o lirla, ·a\lOÍILda e posta con•
,!unctnrnonte om discussão, ficando esta adia·
da pela hora, a seguinte omendn :
Ao nrt. 03 supprima·so o que rliz «presta·
veiS· no mesmo Estado - Lt~pc•·· ~
O Sr. Pre;idonte dosigna para ordem do
dln da sessiío seguinte:
Votação em 3" discussüo da proposição da
Camn~•a dos Deputmlos, n.45,do 1805,quo nu·

mentos aos omciaes inferiores dos corpo; o
brignd11s de marinha;
Discussão unica do parecer n. 135, de 1895,
da Comrnissilo de ·Financas. opinando que
nada ba a resolver •obre a petição em que a
Companhia Lloyd Brn•Uciro po·Tocre•Uto para
pagamento de quantias que julga lho serem
devidas pelo governo o que declara torem
sido omittidas na mensagem em que o S1•.
Presidente da Republica pediu a abertura de
credito• oxtrnordinnrios para pagamento de
fretes o rep .ros de vapores d" mesma com·
panhht ;
I" dL<cussiio rlo pJ'ojecto do Sona·lo n. 31,
do 1805, ·que autorisa o Governo n fundar
uma coloni" cot•reccionnl no arcllipelago de
Fernando de Noronha e a Jndemnlsar o Estado
do Pernambuco polo valor actual as bemfeltol'ia; quo alio houver feito no mesmo nrchl·
peingo, depois do doct•oto n. 1.371, do 14 do
tovot•olro de JSD! ;
2' dita dn proposlclio da mesma camara
n. 30, de 1805, que concede n D. Mat•ia Lins
Velloso lla Silveira, Olha losit.lnm do capltiio
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do artilharia, .i•\ f<tlleeido, P01lro Ivo Volloso O sn· l" SECitE!'.\I:IO dt\ conta do seguinte
do. Silveii•n, n. pensilo do JOO.$ mons:tes i
EXPEDIENTE
3" dita dn proposiÇüo da mesmn ~amara
n. JO, do 1805, que rolem a JJ, F~ancJscn da
Serra Ctu•neiro Dutra, a pJ•cscrlpçllo om quo Hcqucrimcnt.o do Constante Afl'onso Coelho
incorrou po.rn. porceber a, rliH'llrOII~!:t do rnmu cm CJHO pode lho f:~jrt restitultJn.a petição quo
snbmcttnu ú. conaidem~!ÜO do Scno.do e que
soldo a que tom tlit•cito de 1871 a 1877.
pcnd~~ do parecer d1L Comrnis~:~rtn de Just'·r;a o
Levanta-se a sc•ssão í1s ·J horns da. t;Ll'clc. Loglsl:tçiio, desde julho ultimo.- A' alludida
CommlssiLO,
0 Sn. 2° SECRETARIO declara quo niio h!L
prtrccoro5.

O S•·· Coelho Ro<lrigue ... Sr. presidenta, vou justitlcnt• um· pedido de
informnr,lie' relativo no Hnnco dn ltopublica
P1•esirlrmcia do Sr ..Tortn Pedro
dos Estados-Unidos do Brnzil, o indirecta·
(Vice-Presúltmle)
monto tu.mbom o. negocias dos oxtincto::~ lln.n·
SU!t!MARIO - A!Jortnrn. <ln Mqsiio- Lt'it!1rn o eos dos Estudos-U>Jidos do Bruzil o do Banco
npprovnç;!o dJL aotn -Exi•BDII·:;.;Trc - Dl~r.u.rll do Brru;il.
o rcquorimontodo Sr: Coolliolto,d,•iglWA'- DJ~·
Tivo n. dcsgrnça, que outrn. cousa não e, do
CIIIISii.O dcsLo rOf}UCrlfllUiltO- DtMCllt'fiO Uo s~
sm• ar.cionlstr1 duquelles deus referidos bancos,
Rt~miro HarctllhJR- Adiitrnonto dn dlscuS!i!LO o bunr.o <los Esr.ndos- Unidos do Brazil o o
do rNprerim~·nto- DiRcurAn a ro~ucrlnwnto cln Brtnco do Brn.zil, cujn, J'usi1o foi em minlln.
Sr Pires Fcrr•eit•a- Votn'(ilo dilll!o \'NJIWrim~nto- Ün!l!~!.l nt) ntA- Votnção ria .propnsi· a.uscncia. resolvida 1>clo Governo, o, segundo
11iio dn Cu.nu1ru. n. •15, fi, 18~15- :.1'1 drHctt'lill1o todas ns npparen~:ins, em beneficio <los diro·
do projecto do Snnndn n, 20 do I'.M.1 - Dillcar- ctores o dos devedores, e om prcjuizo dessn.
sos do~ Sr.~. Cor•rCo. dtl Ar·:UJjn, Loupoltlu do nmlt.iiliio da puchydr•rmes, quo so elmmnm
Bulhii~>s - Adlnmonto d,L dhcus'liio - Or•U.cm accionistas, ou possuidores do n.cções.
tlo din. 2Q.
Logo que u.o outro ln.do do oceano chagoumo n. noticitL do que se mar.hinu.vn. nus altus
Ao rncio.. din. compal'(~cr.·.m os ~1~ seguinte l'<.. gi,)e~ contm n. p1'opricdadB particulnr,repro·
Srs. Senadores Joiiu Po<lro, .João Bar bulho, J · sentada em titules duquoll&J eSblbeleclmentns
Cn.tunda, Guatnvo Richnrll, JotLquim Sn.r· induBtrines, npressei-rue a remntter· duas pro·
monto, Frttncisco Uachndo, Custa A~.ovctlo, cur:u.!Õcs cspccin.~sno wcu reprcsontanto nquJ,
Antomo Bnen:t, .:\1"nnocl Barntn, Gomes de pnt•a. orn Jntju nome protestar em cndn. umu.
Castro,Pires Ferreira,Cruz.Coollio Rodt•igues, uns ra<peet!vas assomblêas cont1·n nquelln fu·
Nogueiru. Accioly, Joü.o CoJ.•íleiro, .Tosó Ber· são. que pa.ru. mim ora umn. confusüo, Uosti·
nn.rdo, Oliveira. Gaivão. Abrlon Milnnoz, Al- nntl~t n. encobrir cousas muito sório.s o muito
meilla Barreto, Joiio Nolvn,Corrê:~ do Araujo, dl~nn' de OXIlmo profundo o severo.
Joaquim Pcrnamlmco, Rego Mello, Leito e lnieiizmento p:t.Nl. mim, o !'clizmonto po.rn
Olticlca, Messias de Gusmão, I.. eo.mlro !IIaciol, ollo, c! lo hn.via pnssndo nrlinnto ns SUi~S cm·tn.s
n.osn. Junior, coelho o Campos, Vir~ilio Dft.· e sem ser 1tcciunista. niio porlia rcprcsontnr·
maslo Domingos Yieonto, Manoel do Queiroz, mo ; pelo que perdi todo o.men estorço, todo
Lnper: Lopes Trovüo, C. Ottoni. Paulu Souzu, o meu tempo o todo o meu trnbnlho.
Morues Barros, Leopoldo de Buihões, Joaquim Depois que chPguoi aqui tenho andado ot•a
do Souza, Aquilino do AtnR.ral, Vicente Mu.- occupnllo com os t1·u.bnlhos do Congresso, oro.
ebndo, Mthut• Abreu, Rnulino Horn, Julio residindo fórll e tendo do vir ti cidade ns cnr·.
Jo'rota, Ramiro B:~rcallo~ o Pinheiro Machado. roiras, ora cm viagens pelo lutm•lot• U. proAbre·SO u. sessfio.
cul'a do ~nudo, Dl'a. cm cusrt, porám mnili ou
meu o:; encommodado ; de modo qrie ainda niio
E' lida, posta cm discussuo o ~om debllto pudo pot·-mo nem bem no corrente <I c toJos
npprovnda n uctn du sessiio antoriOJ' ·
o; mctts proprlos negocias particulares; pot•·
Deixam do eompnrccot•, cnm e11usn partlei· tllnto ainda. não pudo vlit• nem slguOI' o ba·
pnda os Srs. .Tusto Cbm•mont, So\'erino Vi· ·lanço, que ••••viu do base it nvnliar;llo do ncti·
oiro., Gil Goulart, Q. Bom,yuva, Eduardo vo dos ~~ais b:uJco9, nntes 'rle resolver-se o
w11 ndenkolk, Aristides /,obo, Gonçnivos Cha· verificllt'-se 11 t'usiio dclles; do morlo que: cm
vca, .Toaquim Follcio, Cu.mpos Su.llcs o Gene- detlnitival Hó sei n. respuito disto o SC'gouinte: '
coso Ponce; e, aom l1lln, os S1·~. R11y Bn.rboStr,' quo tinhu no Hn.nco dos Estudos Unidos do
Eugenio Amot•lm, .rou.qni1n Murtinilo, Almlno JJruzil :17 ou 38 acções, ropresontundo sete
AJfuuso u !Movo; Juuiur.
cout.u.; o lauto, u 'IUO, cbugnuu uqui cucuu·
] 00'
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trai-mo ayonas accionista de 16 ncçücs, em Do modo que, os S1•s directorcH bem potlinm
substitulçuo daquellas 37 ou 3B; o que ü tliHpcnsm·-se <lo trlbllllto de mandar or:;o.um melo multo slmple• e multo summnrio nisa.r estas tal,cllat:!, quo niio tliz:~m nn.na.
do reduzir-se o fructo do tt·abnlho c dtL eco· Y... Ex., Sr. Prosidontc, comprohant.Io que
nomla do cidadão, por um decreto do Po<lm· em uma verba de i89.onO:OOO$lut p:umos piLra
Executivo, que nüo o o)udou na ttequisiçilo encobrir todtts as contas quo nfio JlOS!ln.m vir
desse peculio, e niío su nilo o ajudou, como ú lut.. 1\Jns o 11ccionistrt Jil ; e, como uffo comaté o contrariou.
\tl'Ohondo, nppr0\'11.
Tn.mbom mlo comprehendo como 6 flUe
0 SR, LEITE ~ OITIOICA.- Entretanto, ora
sondo
a médin. dl.l.li - Contas CorJ'cmlc~· liauma lei de salvação.
rwHMas superiOl'rt 300,000:000.~, o a tiLXLL
0 SR. COELIIO RODRIGUES - Dos quebrados do juro de 10 /n ao l.t.tlllO, Ugm•a como
paro quebrlU' os salvaveis.
lucro bruto do Bnnco 'ómonte a verbo do
Tenho lido com algum interesso os balan- 23.000:000,$. Desses 23.000:000.$ são nppJi.
ços do novo estabelecimento depois que che- cndos u dividendos 9.000:000$; silo lúVuuos
guei; mns, ou s~ja pela minha ignoranch em " fundo de reset•vn 0.500:000$ dignrnos
mataria de partidas dobrados ou porque a IQ. 000: ooo.~ ns du" s vot•bos; p:u•a 23.000:000$,
cousa seja mesmo muito ditncil, o fucto é que numero redontlo ,fultam 7.000:000$. Destes
quanto mais !elo menos entendo; lombrando- 7 .000:000::; oponas so oncontm noticia de
me assim o caoo desses prospectos de compa- !.200:000$ que entrnm como ordenodos nllS
nbias de seguros estrangeiras, que quanto algibeirus dn administraçiio. E note V. Ex.
mais n. gente ep,tudn. mn.ts se eonve.nee de flUe que só me ret!J·o a uma. verba, dos lucros; a.
dns Co11tfJS Cotrcntcs Gatantirltl,ç ; as outl'llS
o fim delles é engnnat• os seus leitores.
devem dar mui to mais.
Ha muitas cousas que eu não comprehen•lo, verbas
Sinto bem a gru.viú;tde tlostes factos ; e
e me parecem contrarias ao bom senso mais como nú.o tenho. conhecimento dns cousu.R,
comesinlto. Por exemplo; o c~pitul <lo Banco nem devo formular· nccullnçõe::~ sem base :e
deve ser de 150.000:000$; mas examinando o a lm.~e aqui, quer da acousa<:ão, quer dn. dobalanço que acompanha o t•elatorio encontro, lesa, só pódo vir do propt•io B~tnco , !•esolvi
um enigma nus vet•uas do activo e do pas· íormulm• o ligeil'O qucstionurio, constn.nte do
sivo. Eu vou ler as tube!las dos tres ultimo' t'equcrimcnto que oppurtuna.mento romoliexorciclos, para que o Senudo fique edificado. t~rei 11 V. Ex..
Os balanços silo pura pôr o accionista uo cot'·
J~ pe'i, na Assomblóa Gora! de30 daa~t·il,
rente do estudo dos no~ocios du Banco. O de:;to anno, ns infol'ffillt,{ies, que ngora. soli·
Banco tem como disse, 150.000:000$ do Citpi· cito. e dei·me por s11tislüito na occasiüo~ ~ob
tal, o encontrn·se nllS tabellas de 18V3-ú5; pl·omessu. ostensiv11 lj ~otemue, qno me foi
sob a rubrica-Saldos de diversas COtltas, o Jillta, pelo meu inlc!iz ttmigo o Dr. Thomaz
seguinte: (lê):
Coelho, im pouco lltllecido, do Stlt.isftLZot··me
po.rticul!Lrmento o o. vngar, em todos os pon·
Actitlo
tos, que }lUdes:;em interes:;:.Ll' a. minUu. cui•iosi-d~tde do ttccionlstn.
1803
Em seguida. procurei-o dua.'i Yezos ; en ...
Saldo de diversas contas ..
109,000:000$ centrando-o •empt•o tão atat·oiil.do. que uilo
msisti no cumprimento dn pl'ome~sn.
1SD4
Ntt ultima dellns ellc pediu-mo que redu·
zisse
!' escripto os pontos sobre os quttes ca,
Saldo de diversas contas.
137 •000 :000~ 1oecesse
de mais esclu.t•e.cimhntos i pt•omotti
e o fiz.
1895
Mal~ tarde pracurei·o ; ainda nico ma !ta·
Saldo de diversas contas.
142.000:000$ via satisfeito, mas promotteu ma que, no fim.
deste trimestre. quo ó o tet•ceiro !loanno cor·
P'assivo
rente, ello fat'ill preparar um apnnhndo, que
serin.
fu.cil, na mesma occo..siüo~ cm que se ar·
lSDS
organisn:;se o balunço, completo quanto
143.000:000$ tbsso posslvol e bastanto para satbfuzer-we ;
Saldo de diversas contas.
e, om convor.sn. JlOrguntou-mo qual o ílm,
1894
llDl'quc ou queria. este o::.clu.rccimonto. .
Dtsso-lho com frunquczlt que nóo, accto•
S:Lldo de divorsas contllS,
189.000:000$ ni.stns, pt1rtndol t:S das ncçücs da ~eguudt:t.
emissão, tinlttLmo8 sido obri~ILdos a pagar um
18D5
agio do ~10$, isto é, 20 "/o do seu vu.lol' l~O
Ie6,000:000$ minai, plU'u o 1\lndo de reserva, porque .ns
Sv.ldo de diversas contas.
41
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outm acções valiam cerca de 300$ nesse vogados sem cl!entella, ou medicas sem cli•
tempo.
nica..
De modo que, entrando com 70 "/,, na Eu estava tranquillo a respeito disto.
realidade só nos creditaram os 50 "J., o cu Si veriflcar-so o consta, a quo ailudo o
queria provar que os tilvores dl•pensodos honrndo SenadO!', continuarei trunquillo : a
pela dlrootoria aos devedores, com que tinha nomeação. foi boa. Mas, si dependesse do
liquidado suas transacções, eram multo su- mim, so f.sse ainda tempo do aconsollml', ou
perlores o. quantio. que seria precisa, para proferh•ia um homem mais pratico •• ,
creditar-so! como entrados, esses 20 •;, de o s11 , LEITE E O!TJCIOA -., ,011 preferiria
l!llio, que tmham extorquido aos accionistas que o Presidenta da Republica não nomenss
de 2• seria, o que lhes tocultario integrar os Presidente algum o que nós fizessemos aquili~
suas acções com os 30 '/o rest•ntes, isto é, que devlamos fazer :sepamr o Banco do Tbo. com 00$ por nado. uma.
.
souro
Sem desconhecer que era l'azoavel o minha
'
pretençiio, suggeriu-mo outra idóa que não O Sa. CoEtno RoDRIGUES-Em negocias do
me pareceu razoavel e despcdim~-nos, Isto commercio.; porque capacidade niio tnlta ao
· jti em meados deste inez, certos do que, no n~meado ; mas, quom diz-capacidade-não
principio do mez vindouro a sua promessa d1z-competencla.
seria cumprida c o. minha' curicsidado satls- A oompetencla só se adquire pela pratica
tllita.
e a pratica daqu'llle se,rviço ó muito difflcll,
Desgraçadamente o homem puo e Deus dls· Eu lembraria de pretcrencia outros, que ja
Põe e hoje V, Ex. oo Senado, Sr. Presidente, ou v~ lembrar om conversas e nus jorn•es- o
veem que niio lhe ó mais passivei cumprir o Barao do Rozo.rlo ou o commendador Porto
promettido; o, como a necessidade da lntbr- ou qualquer outrq, quo conheça o serviço
mação subsiste, não tenho remedia sinão se- do ll&nco e quo. nao venha fazer estudo de
gulr os passos do meu honrado collega pelns aprendizado •
.Alagôas, que teve uma curiosidade jus~'· Mos permitia Deus que, qunnrlo não tenhasem duvirla, mas muito menos justltlcada do mos um homem nestas condições, tenhamos
que a minha.
·
sempre um de ca.pacldade do conselheiro
Eeste pedido, agora que está vago o logn.r Atronso Penna.
.
.
de presidente daquelle estabelecimento, é um Aquell~ estabelecimento tem stdo muito
o.ppello feito a quem quer que sqfa 0 substi- mal admmistrado,
·
tuto do demlssionario. .
·
OSR. LIIITJC E OITICIOA- E pelo Governo
O Sa, LIIITE 111 OJTIOICA-Já estó. nomeado. multo pelor.
0 SI\, CoELIIO RODRIGUES- .Ainda niio vi 0 SR, COELHO RODRIGUEs-E' exacto; sobrenomeação,
tudo depois quo passou á tutella do Governo.
O Sn. LEITE E O!TICIOA- o Jornal elo Com· Consta-me que só um dos bancos desta
moreia ou a Ga>ota de Noticias dou como no- praça chegou n dever-lhe 100.()00:000$, isto
meado o Sr· conselheiro Atronso Penna.
ii, 2/~do seu capital actual, o que bosta para
o sa. CoELuo RoDaJGUEs-Niio vi asas no- deftmr a lnca.pacidnde da dirootorla.
ticia. no Jornal do Commercio,
o_ SR. LEITE IC OITICICA-Foi o reaultodo da
O SR. LEITE E OJTJoA-Entilo foi a Ga:ela ~:tt'Jl~s deus bancos seriamente comprode No&icias que noticiou o facto,
·
'
0 SR. COELJIO RODRIGUES- Tenho OUVidO 0 SR. COELIIO RODRIGUES- Eu não quisera
dizer que o nomeado será um dos antigos essa liquidação á socapa do Governo, porornamentos desta Casa e um dos actuaes rlo que.''
Supremo Tribunul Federal, 8 sr. Ubo.ldlno O Sa.LEITE E OITICICA- O Banco do Brazll
do Amaral.
estava compromettldo ;. mos o.da RepubliC!'
Niio tenho o que dizer contra apessGa desse estava.r.omo ainda esta boje fullido.
·1'
cidadão, mas tenho que sentir, como bra- OSR. CoEtno RoomGu~ .. , tÚnda não se
zilelro, vel·o tirado de umiogar,ondese pode sabe a base do calculo, que serviu para a
dizer que ha lhe righl man in the rlgllt place, !usão.1.
para outros onde os seus serviços podiam Os emprestimo• em bon11s toem sido um
oer substttuldos por muita gente, que não meio'·de clienteila, distribuldo sem critorlo.
~~d:~~ substituil-o na cadeira que está oc·
Ha•.Uma companhia que já mereceu a. alcu•
P 0•
ha de lrr;arenta; que obteve um omprestlmo
Eu esperava quo o actual Presidente diÍ de 3.000:000$ om bonus, o oujns ncçõo.q do
Republica. .nilo tlzesse daquelie oargo . uma es· 200$, 'depois deste omprestlmo, estilo n
pooie do cara de tolo, nem re!uglo pnro. ad 13$000. ·
·
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Mas o peior ó que,segundo consta-me, vae· ciio, mas tenho aqui quer o resumo como
Se·lhe emprestllr mais 3.000:000$, porque O foi publicru\o no Jornal Officinl quer O que
dlnhelro niio ó dos directores.
sahiu no Jornal do Commarcio de i de maio,
o SR. LEITE E OrTrcrcA-E nem dinheiro, Foi recusada a minha proposta, porque
siio titulas da divida publica.
na assembiéa gerai niio se podia tratar do
nssumpto.
O Srt .. CoELIIO Roon1oVES- Outras vezes Ora, l'elos estatutos, ns assemhiOO. extra·
esse melo tem. servido para mudar as dire- ordinarro.s niio admittcm que se trate de ou·
ctorins das companhias proferidas, entranrlo tros assumpto.• quo niio o o~jccto de sua
nonas amigos ou afilhados <los directores do convocação, portanto sri fica no accionista 0
Banco da Republica.
direito de prop6r a reforma nas ordinarias.
'O resultado é que nós ó que soiTremos ; SI acontece!• que o ·tempo niio sobre das
./r porque, como as harpias de V!rgillo, estes suas funcçõcs normnes, o recurio seria mar·
bonua do Banco da Republica parecem con- car outra nssomblén. geral, onde se tratasso
laminar todas as companhias onde entram· especialmente da refo1·ma proposta. ·
.Moro em um bairro, que é dos mata espa· Não so entendeu n.ssim os estatutos actunes
çosos e S·•lubres da cidade, um bairro que e tlcou o. mesma proposta prejudicada ; de
niio tem um bccco, mas estó. llcnndo inbabi· modo quo só biL ·boje um meio de propor a
lave! porque a sua companhia de hond• está refo1•ma em o.ssembléal(&ral, é convocar uma
entregue a representantes daquelle Banco e extraordinarla, reunindo um certo numero
e!lcs não toem que dar contas aos accionistas. do accionistas, o que é muito grave e multo
OS fiscaes, se tem fiscae!, siio nomearias pela dlfficil de chegar a accordo.
lntendencla e estll ou deixa vago o Jogar ou
.
tom um pessoal tirado do Instituto dos Meni- O Sn.. LEITE E OmorcA. .-!ta outro melo,
nos Cegos ou dos Surdos·Mudos, )!Orqu~ eltes uma lei do Congresso NaciOnal.
.
niio ouvem nem veemo que se drz e se vô por O Sn. CoF.tno RonRIGaEs- Só assim se po·
toda parte. N1io ba um dia em que eu trnn- der la obter que a Directoria fosse !orçada a
sito nns linhas desses bonds, que niio ve,ia convocar uma assombléa gru·n!. Mas contra
uma lnfracciio do contracto ou quanto ú lota· isso a Directoria tomou as suas providencias.
çiio ou quanto ao l10rnrio. Tenho visto ás Os honrados Senadores, que silo memvezes os directores, mas nunca vi o fiscal nem bros de sociedades anonymns, sabem que ó
se! quem ello seja,
costume junfAr.se a lista dos accionistas no
~
O SR. GoJrEs DE CA.srno-Quom é que paga relatorio.
.
ao fiscal I
0 Sn. GOME> DE CASTRO - E' da lei.
0 SR. I:OELIIO RoDRIGUES-Dizem que e a 0 Sn. COELHO RODRIGUES- Pois, OBanco
propria companhia, mas o Governo pórle ex- da Republica supprlmlu esta. pratica.
lgirque a companhia entre com o dinheiro e São milhares de acccionlsto.s, um numero
que o ftsc~l receba no tllcsouro mun~clpal e que n~o conboço, nem soi_quaes os meus com·
não na ca1xa da companhia afim do nuo pare. panhe1ros de desgraça, nuo tenho, portanto,
cer um empregado della. (Ha "'" aparte.) meios de chamal·os ri. talla, niio posso promo·
Isto ó multo grave, esta preferencia de l'e· ver uma assemb!óa geral.
· ·
ceber na caixa da companhia, em vez de reco· o sn. LEITE E OITrcrcA - Descontlo que
ber no Thesouro.
v. Ex •. tem por companheiros do desgraça
O SR. LT~lTE OiTroroA- Recebem o orde· este parz Inteiro.
.
nado e niio veem as infracções do regula- o sa. CoELHo RonRIGUES- Niio digo tanto;
manto.
mas, si a desgraça de muitos fosse um con•
o SR. CoEtllo RoomouEs - Eu não affir. solo, eu devia estar .multo consolo.do, e, si
mo nem nego corra a amrmnQ4o por conta o é, ó um consolo desgrncndo.
do seu dono. Adirectoria. do banco ela Repu- E' provavel que mais tarde eu volte a
~ bllca, senhores, precisa ser radicalmente mu· esta assumpto, mas, por ora, niio quero ul•
dada,
trapassar os Hmitas traçados pelo honrado
0 SR, LEITE E OITIOIOA- Acho que Oban· collego..
co todo,
o SR. LEil'm m OIT!cro,l - Ainda niio vte•
o SR CoELno RoDmauEs- E nós acclonis· ram as informações.
tas não' podemos propor uma rofórma que o Sn. CoEL!lo Roonrauss - Aqu!llo tem
1~organlse o banco, porque os ostatutos nos denta, mas niio ó de coelho.
tolhem esso direito, Na ultima assemblén ge- o sn. LEITE mOiTIOJoA- Ab ! niio.
rnl a que assisti propu?. uma ligeira modlfl.
cnçiio nos estatutos. Nilo leio o resumo do O Sn. CoEr.no !lOf!R!GUES -Vou dlr1glr
que se passou para niio alongar esta. justlfiou· este requerimento. (te.)
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Niío me satisrnz ; jJoróm, ó preol;o niio pe- cario quo cJ'OOtHm jt\ n.rruinndo, que nn.scou
dir muito, Jllll'a ser oorvldo com bo" vontmle- trnco o u·ansfol'mou-so u.tluu.l em uma instiVom à Mesa. ó lido, apola!lo o poMto em tuição incommodiL e pornicio~.
Sr. presidente, n•io quoro relct<tbrnr os esdlscussiio o seguinte
forças oxtt•tLOrdintlrios quo Jlz para niio cbogn.rmos " oste ro!ult•do lamentavel pelos
Roquerlmcnto
erros dos nossos Governos ; e quando digo os
nossos Governos não mo refiro só no Poder
RAlquelro que se solicite do Presidente da Executivo que fez chegiLr ao ponto a que
chegou osto trampolim de finanças, mas lam, Republica as seguintes informações:
bem ao Congro,so que o acompanhou.
.
1•, cópia dos balances. que serviram do base Sr. presidenta, st eu pt•eclsllsse ter um tos- _..
.a avalinç[o do activo do Banco do Jlrazll e do tcmunho mais ovldente de oer cbogad" a ,..
dos Esta•los Unidos do Brazll, por occllsiilo do occasiü.o por mhu annuncinda nilo ncharia
serem fundtdos DO actual Banco d11 Republic• melhor prova do que uquella que acaba de
do Brazil.
ser dada pelo i! lustre Senador pelo Pin.uby.
2', qual· a somma das dlvitl•s activas de O illustre Senador faliou como accionista do
um e de outro, que tem sido l'agas, desde Banco da Republica quo tinha comprado acentilo até boje e qual a dos prejuízos veri- ções com agia de 20 ou 30 '/.; quer dizer que
flcados nos respectivos pagamentos i
S. Ex .. um homom de nlta cá.pacidade, •ie
3•, qual a somma das •lívidas activas do vasta illustrnçiio, erudito mesmo, que estava
um e de outro innovadas com ~arantias e nn altura de poder b•m apanhar o segredo daqual a natureza destas i
quolla concopç[o ot•ronea, cahlu no la•:o como
· 4', qual a. ilnportancla média das contas o mais •itnples homem do povo, que niio encorrentes garantidas desde 1893 e qual a taxa tendo desstts cousas e cntreg;L incautamente
dos respectivos juros nos dous ultimas annos a.s suas economias nos azares desta gymnase DO corrente i
tiea, creada pelos docrotos do um reformador
S. R. Sala das sessões, 25 de setembro de Infeliz.
1895.-A. Coelho Rodrigues.
Niio pedia trazer prov• mais evidente e
uma conllssiio mais completa.
Sr. presidente, tratando agora de apreciar
O 8r. Rnmlro Dnrcelloo1- Sr.
preslclento, V. Ex. que desde o começo das o requerimento do illustt·e Senador jleio
nossas sessões faz parte desta Caso. deve re- Pinuby, nego-lhe o meu voto e vou dtzer
cordar-se dos esforços extraordinarios que porque o tilço.
1lz em companhia de alguns Scnadot•es, dos S. Ex. nosto ponto devo desculpar-me o
quacs alguns ,\ii ni\o toem assento inlelizmen- ontrnr em scàra alheia. Entrettmto. o que
te no SeniLdO IJara evitaJ• que o paiz fo,se vi- fez s.· Ex.~ Contou no Senado o.s suas des;.,"l'a.·
ctima do de:::cn.l11bro financeiro t3 oconomico ças de accionista de um banco, os prejulzos
que se estabeleceu, j.t'rnçn.s ao decreto 1le 17 de que fot••uu·lhe c~tusa•los por uma 1\i•iio opejaneiro do Sr. Ruy Barbosa, 9de levando a t•ada pelo Influxo do Governo nestes dous
dlctadura as finanças tronslormou toda a bancos, um delles sendo creaçiío do mosmo
vida economicô. do paiz e produziu os lamen· Governo.
· laveis successos que annunclei ha quatro ao- S· Ex. niio nos disse o quantum de seus
DOS nesta tribuna.
projuizos, mas disse o sufficiente para que o
Póde-so ver nos annaes o quanto eu fui Sona•lo
todo lamentasse,como eu ostou lamencontrariado pela maioria do Congresso e pe- tando, as
IJrejuízos
las capacidades dominantes nas llnanças; que teve. desgraças de S. Ex.· pelos
,
mas infelizmente estão realisadas as minhas
O Sn. CoELIIO RonmauEs-Disponso a laIJrevisões.
AquiUo que determina as relações cnmbiaes mentação e IJeço o voto do Senado.
em todo o mundo ni!o é o que se dà entJ•e O Sa. RA)tmo BAuCELLos - Justamente 1(
nós. A bala.nca do commorcio, a relaciio en- S. Ex. só póde to r a lamentação o nii.o obter
tre a exportaçiio e lmportaçiío não deter· o voto do Senado, porq uo o Senado ni!o pótle
mina absolutamente o valor da nossa moeda votnr um requerimento que versa sobro inem face das moedlll! de outros palzes.
teresses particulares de um Senador.
Ha excesso de e~portaçiio sobre importaçüo
dosde o nono IJassaoo e V. Ex. vli quo o CllJJJ· 0 cR. COELHO ROD!UGUES-Poço, a palavra.
blo está a lO e pouco. Porque 1 Qual ó a •1- O Sa. RAMmo BAl!OELLOS- S. Ex. cougnlficaçi\o real desta anomali•l quo parece tou a hi•torill' dus pr~juizos quo tinha ti•lo,
uma cousa incom1Jrebensiyól1 O facto ti quo os inrru~:tllilros pedi• los e in!ot•mnções que
a moeda que corre pelo patz, corre pela ro- núo conseguiu lbe fossem Jll'Ootados, pot• ter
~ROilS8obWda.do de um ostabcloolmonto ban· Infelizmente morrido o pre~ldente do Bo.nco,
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o que, n[o tendo S. Eic. outro melo do O Sa. RAMIRO BAnOELLos - Niio tom tal.
de ser lnl'oi·mado do destino que tinha o seu Sr. Jlrosirlente, nppello para o testemunho do
dinheirinho posto no brLnco vinha pedli•.uo Senado, em poso; 1Lppollo para os annnes dosta
Semulo que IIIe lacilitasse os motos do ftsca- Cas,., O que o honmdo Senador pelo Plauhy,
disser e possn dizei' aindiL sobre slmllhante
llsai' os seus haveres.
ainda niio dirá tanto quanto eu
. 0 SR. COEL!ID RODRIGUEs-V. Ex. fez uma instituição
tenho
dito
neRtu.
Casa, desde o inlc1o dM nos·
trnducr;iio multo livre.
'"'" desgraças tlnnnceii'IL'l e economlcns.
O Sit. RA>Ulto BAitOI•lLLOs- Os Srs. ta.
O que S. Ex. disser, niio seró. uma novidade; to<los sabem disso perlhltamonto,
chygrnphos terão tom11tlo ns notas.
Eu conheço muito mais quo S. Ex. o OS•
O Sa. CoELno RoDRIGUES- E ou lhns, P""· llldo
desse banco, npezar de não ser accionissarei.
tas, nem delle, nom do nenhum outro,
O Sa. RAMIRO BAitCICLLos- Sr. presidente,
Sr. presidente, o roqueJ•imento do honrado
corno n.ceionist.'1 o fl)rn. deste Senrvlo, S. Ex. Senarlor niio póde ter o 11Bsentimento do Setem o Ilirell.o do entrar no examo das opera· nado, parque vn.e rlo encontro ósleis com·
cões de qunlquer casa commercial em que mercio.es.
tenho. interesso. mn.s como Senador, niio.
SR, COELHO RODRIGUES - A-lo i ae refere
Nenhum rle nós tom o direito do lazer isso e o 0estaLeleclmentos
particulares.
o banco commotterá. unm. grnnrle fltltn, não
cumprir{i. o seu dever, si lllcilltar a sua os· O SR. RA>tmo BAnCELr.os-A lei refere·so
cripturn.ção a quem quer que á. exij!L não a qualquer estabelecimento commercial, seja.
sendo nos te1•mos diL lei e pot• proc1·ssos ole que natureza fôr, embora tenha garontios
e ft.vores do Poder publico.
legues,
0 Sn. CoELHO RODRIGUES-Não apoiado.
O Sn. CoEL!IO RonltJOUEs rliL um aparte.
0 Sa. RA>IIRO BAROELLOS- S. Ex. niio é
O Sn. RA>tmo BAnCEJ.LOS - Mns, deante
da lei V. Ex. niio é c;Lpnz do obrigar, como capaz de me mostrai' uma lei que prot•lfa a.
Senodor ou em out1'11 quiLlidade que niin seja sua opiniiio; e digo mais, qual seria a penali·
rle accionista, niiO C capaz de obt•igar, á dirc· dude que V. Ex. applicaria em virtude de
ctorla do banco a mostrar-lhe os seus livros. 'emelhante lei ó. di!•ectoria do banco que niio
por os seus livros, as sun.q operar;aes
0 Sn. COELHO ltooniGUES - Si O Senado quizesse
bancarias
ó. mercli da nossa curiosidade, por
approvar o requerimento veremos.
mais justificava! que fosse 1
0 Sit. RAMIRO BARCELLOS - 0 resultado
seria Iníquo. O Senndo n[o póde dar esta 0 Sn. COELDO RODRIGUES-MM niio siio em·
prova de ignomncia. das leis o usos commer- pregados publlcos os directo1•es do banco 1
ciacs e rleve ,aber que a directoria do banco 0 Sn. RAMIItO BAROELLOs-A directoria do
nüo ó obrigudn. n. oxibir seus livros sinão em bnnco tem presidente e vice·presldente e um
cnsos es~eclnes. O honrado Senlldor detimdeu rlirector, nomeados pelo Governo; mos os
o::- seus mteresses de nccionistn. e não l'eque- directores economicos desse banco siio nomeu.·
reu pelo interesse publico. Si o requerimento dos pelos accionistas.
se refere a estes interesses nn.cionaes, elles Sr. presidente, felizmente vai cbe,"llndo
niio seriio resolvidos nunca. per esses reque- a época om que temos do tomar uma decisão
rimentos de Informações que nada. adiantam. formal sobre a nossa situação financeiro,
O Sn. CoELno RoDRIL1UEs- Pois olhe, si o pet·turbada completamente por esses bancos.
meu requerimento cahir, trago para aqui a Creio mesmo, Sr. Presidente, que ninguem
vida d , Banco <ln. Republica ; se! multo mllls sabe onde começa o banco e onde ocaba o
do que disse.
Theaouro.
O Sn. RA>tmo B.u<CELLOS - Eu tomo a
lsto é preciso terminar, Sr. presidente, e
S. Ex. pclapclavraporque niio baveró. gran· pa1•a terminar, o que temos a fazer é entrede vantagem para o paiz em V. Ex. gai·o aos accionistas: elles que tomem conta
tt'l1zor para u.q ui a vida do Banco da Re· de suo casa e do sou dinheiro.
publica.
Sr. presidente, peço desculpo ao lllustre
E' uma extravagancio financeira, como Senador pelo Piauhy, si Impugnei o sou reS. Ex. declarou ao Senado, e portanto mais querimento, pedindo-lhe que não veja nas
um motivo paro o Senado niio poder n.ppro· minhn.q considerações sobre elle seniio a ma·
var o seu requerimento.
nlfestaçl1o de uma oplnliio clara e lcàl, sem
O Sa. CoELHO RooniGutls-Niio sabia que os arridro-pansJa. Entendo que esse requerisegredos rlosto ostiLbolecimento tinham aqui mento 6 innocuo e niio pódo prodw:lr resulta·
do nem pcra a defesa de seus intere:!se~.
um defensor tiio valente.
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tem mn melo muito mnis simples
ondireltllr estas coums. E' propo1• do
umn vez quo o governo oncnmpe estns omls:..
sõos o fique com os lnstro;.
Fica ~dindtl n discussiio pela hora o com n
palavra o Sr. Coelho l~odr1guos.

'\

E~.

O ""r. Cor1•en ele Arnu.lo- Sr.
presidente, o honrado Sanador por Goynz, ro·
lat.or do parecer o do projecto que rcorgnnlsn
o Tribuno! do Contas, partindo ilo principio de
que o. boo. ordem nas rtno.nças ó consequenclo.
da boo. ardam na politica, dls.e·nos que di vi·
sn>a no nosso borlsonto politico uma nuvem
O Sa•. Ph•eo• Fea•a•eh•n (pela or- que, embora po.sso.geira, absorvia neste momonto n attonçito niio sódonmbas ns casas do
tlcm) requer prorognciio dn hora do oxpe· Congre,so,
como de todo o paiz. Accr~soondiante por cinco minutos.
tou mais que o seu espirita se achava tão
preoccupado com esse magno nssumpto que
, O Sa•. PireM Ferreh•n- Sr. P•·c- sómonte com esforço porlia voltai-o pam o.
-Ridonte, parece-mo que nilo ó lllrdo prLra que rliscussiio do projecto que roorgnniso. o Trl· -+-.
·o Senado cump1•n um dever, qunl o do mnn- bunnl do Contas,
.. dar lançar 11a acta um voto do pozar pelo fnl· Até bojo, S1•. pl'esldente, tenho me abstido
lecimonto do ox-Sollador Dr. Thomnz Jos<l propositalmente de Intervir nn discussão do.s
Coelho de Almeida, (Apoiados, multo bom.) questões politicas que se tem debntido no SoSou muito novo na vido. politica ; mas no nndo.
pouco tempo 9110 della conheço, vejo que OSie Os chores siio obrigados n. tomar parto na
llluotro braziloiro procorlou com brilhnntlsmo dlscussilo rlostns questões, porqub elles toem o
em prol da cnusn. da Patrin. Lnmonlo que ha dever de orientar o partido, do velar pcln
mais rlins Jliio tivesse o Senllda procedido sun doutrina, pelo sou prog••amma; mas
como estou corto do que procodori• daqui " um simples soldado do partida republicano
momentos ; mo.s isto foi dovl•la n motivos do lcdernl o máo soldado (nao apoiados), múo
força mnlOI', uiio só por não so ter feito ses- soldado, porque em politico. reservo, como
siio no sabbndo, como porquo mo demorei do- sempre resel'Vel, a liberdade do proceder con·
pois em aqui comparecer.
furme os dictamcs de minha consciencia, não
O Senado que Iom tido procedimento sempre a subordino de modo ~lgum ús convenloncias
alevaotacJo em roln~üo a outros, nã.o tloixn.râ. portldo.r•io.s •..
de tom11r em consideraçiio o que vouho de re- 0 Slt. LEOPOLDO DE BULUÕES- E chama
querei' em memoria do D1·. Thomnz Josi\ v. Ex. o. isso SOl' mno soldado r
Coelho de Almeida, que foi Seundor do lm·
O Slt, Connh OE Ar.AUJa-Chamo; porque
. perlo o tnntos serviços prestou nesta Cnsa.
o
bom
solrlado respeita a disciplino., obedece,
vem ó. Mesa, ó lido, posto a votos o appro· voto. cegamente
sem refletir ; em politica,
vado oseguinte
ao!' melo rebelde e por isso ,me considero
muo soldado.
llequcrimc"to
Dizia ou, simples soldado, não tenho o de·
· Requeiro que sejalo.vrado no. acta um voto ver do 1liscutir questões politicas, mas sóde pestlr pelo fnllecimento do Dr. Thomaz mente o de defender o meu voto para que nilo
Josô Coelho do Almeida que com tanto bri- seja olle objecto de duvidas.
lhantismo occupou uma cadeira nesta Casa.
O honrado Senador por Goyar., chefo poli· Sala das sessões, 25 de setembro do 1805,- tico ...
.Pires 1in-roira.
0 Slt, LEOPOLDO DE BULIIÜEs-Niio apoiado,
soldado como V. Ex.
O Slt. Conni:A DE AnAUJo-Um dos dignos
ORDEM DO DIA
fundadores do parti~o. tom lncontestavel nu·
torldade o competoncla paro. indicar-lhe, no
Votação em 3• discussão da proposi~iio dt> momento que ·considera critico, o caminho
Camara dos Deputados, n. 45; de 1895, quo qu·o oUo deve· seguir, 0 procedimento que
autorlsa o Gover•no o. applicar as sobras .da devo adoptar. 'dirigindo, como dirigiu, um
verba- Emproitado.s -da Estrada do Ferro 1
11
t 1 t'
d c
ds
Central da PaJ•ahyba, consignada no orca- so omno apo o ao pa r o •smo a rLmaJ•a o
JDento vigente ao p11gamcnto do pessoal da Sra. Deputados. '
mesma via ferrea.
O Sn. LEOPOLDO' DE BuLUüres-lgual direito
. , E' approvo.do. o sondo adoptúda passa para tem V. Ex., v. Ex. so1•il• um rio'!_ cho!!Js fun3• discussão,
dadores do partido si, na occuslao, nuo ostl·
Contlnúo. em 3" dlscuseilo o projecto do Se· 1 vosso na lluro,P•·
,,, .
nado, n, 29, de 1895, que reorgnnlsa o Tri·J o Sn. ConnJ1a nii /ÚtAUJa-Não estava na
bunal de Contas,
.
Europa, mas cm Pernambuco-S. Ex. oxer·

P""

1

BESSXO EM 25 DE SETEMDRO DE 1895
cou o sou direito, cumpriu o seu deve!' como
chefo; ou, como soldado, vou justificar o meu
voto o. respeito dos p1·ojectos do amnistia dos
qnnos S. Ex. se oocupou.
Sr. presidente, no c~meço da presento ses·
silo loglsln.tlva, o illnstro chefe do partido I'C·
publicano federal, o hOnrado Senador por
S. Paulo, o S1•. Campos Salles,defonlleu nesto.
casa com o maior emponho um projecto pelo
qual se concedia amnistia àquclles que tomaram parte no. J'eTolta tio 6 do setembro e
no. revoluçiio do Rio Gr:mdo do Sul.
O Senado rejeitou es•o pt•ojocto contra. o
qual votei, ]JOrqua nas ci,·cumstancln• cm
que entiio nos o.chavo.mos, me parecia. um
acto de frnqnezo do pode1• pnbllco otrerecor
uma amnistio. àquelles que estllvam empc·
nho.~os na luto, revolta•los contra. elle.
Considerei a medido.lnopportnna, julguei
que aro. elido po.ra tratar-se do Msumpto,
pois que. embot•o. enfraquecidos, os revolto·
SOS mantinham IJ, guerra..
Estou convencido de que foi este o motivo
que actuou no animo de todos o.quelles que,
como eu • votarnm contra o projecto •
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23 do agosto, o que importo.vo. uma. medido.
do govomo rio l(l'ando alcance, sem que o
Chef• rio Pode!' Executivo tosse ouvido, sem
que fossem consultados os chefes do partido
ltopubilco.no do. outl·o. CllBil. do Congresso,
para que todos nccoJ•des nccoltassem o. ldea,
mesmo oom rliscussiTo, tão ncco!SO.l'la e im·
po1•tanto era olla.
Assim, porém. niio aconteceu : foi otreroreciriiL a emendo. sem accordo com o Go·
verno, sem o.ccordo com os chol'es do. Camnra.
No mesmo tllo. em quc olla. foi apres~nto.da,
tot•nou·so publico e notot•io nesh cidade que
o Govet•no e o. Camnra niio consldero.vo.m
acertado o modo pelo quo.l se procurava
resolver o. questilo, que entendiam não de·
ve1• concedoNe amnistio. amplo. aos mi·
líto.res.
Quo.ndo se dlcutia o. emenda substitutiva,
alguns Senadores me o.pJ•esentaro.m um projecto que,dlziam olles,tlnbo. por fim contentar
n Camo.rn dos Deputados ou attender á im·
pugnaçiio que aili se fozio. iL emendo., conce·
dendo nmnistlo, sem restricçílo alguma a
to<los os revoltosos.
( AJ>oiados,)
Esse projecto crenvo. uma reserva especial
Poste1•iormento a Camaro. dos Deputados para todos os militares revoltosos, presentes
enviou o.o Senado um projecto, amnistiando o futuros.
os revoltosos de Aingôos e Goyllz.
Disseram·me que o Governo o acceitavo.,
No di:t em que devia. começ:w n discussão que os dons Ministros da Marinha e da. Guer·
desse projecto, o honrado Sena.tlor pelo. Bnhia I'n o consideravam conveniente, gue os meus
o St•. Sovm•ino Vieira', apanas eu ent.t'<Lva dons componhei~os da. Commisso.o de Legls·
nesta casa, aprcsentou·mo o substitutivo que laçiTo e .lustiça o o.s•ignariam, si eu o.sslpretcndia oiToJ•ecol' o.o moRmo prqjecto e pol'· gno.sse e que devi11 olle ser apresentado no
guntou-me se eu queJ•ia assignul-o.
Seno.do pelo. CommisB!io. porque n"im teria.
Sem consultat• pessoa o.lgumll, sem fallar a duas e niio tres discussões.
quo.lqueJ' dos dignos collegas, respondi nega- lleclarei que, o.pezo.t• de todiiS o.s considetlvamente, accresccntando que talvez· cu raçiles que me eram feitas, nílo acceitava o
votasse a. lavor, mas não o !ISSignava.
projecto, pois que niio subscreveria o. oreacito
Assim procedi, porque considerando a de uma reserva para os militares revoltoso•
amnistio. um neto politico, essencialmente presento~ e futuros.
governamental, me parecia que niio se devia Accrescontei algumas considerações sobre
apJ•osento.r aquello. emendo. siniio depois que o.lguns do• artigos do projecto e creio (niio
estivesse coJ•ta a suJL ndopçílo.
vao nisto vn.idtlde alguma) que ellas produ·
Como chega.!', poróm, 11 esse J•esulto.do !
ziram atreito no animo do.quelles com quem
Ouvindo não so o.quelle o. quem o pro,locto conversei, porque mais tardo o projecto fol
mal• inteJ•csso.VII, o Cholo do Poder Exe- po1• alies apresentado com modilico.cõos no
cutlvo....
sentido das observações que fiz,
OStt. LEOPOLDO nm BuLIIilEs- Constou-mo AO oubstitutl vo foram apresentadas duiiS
que o SI'. C~tmpos Sanes tinha se entendido emendas restJ•lctivas, uma pelo honrado Se·
com o Gove1•no 011 iria entender-se. Foi nadar por S. Pauto· e outra nssignado. por
o que me disseram quan,lo o.sslgnoi o pro- muitos Srs. Sen11dores.
jcctu.
A votação foi nominal; ó, 'pois, f,;cil veri0 SR. MOJUES B.\nnos- Mas, não teve fica~• n. exuctldiio tio que amrmo : votsi pelo.
tempo.
appi'OVIu:ii.o de ambas 11s emendas, que o SeO SJt.Conl\llA DH AMOJO-Do no.do. soubo, nado julgou dever rejeitar. Parecendo-me
falloi o tllllo poi' mim; niio sou orgü.o de po.l'· que o Governo não podto. prescindir da am'
ld 1
11
1 1
t
nistlu, votei pelo projecto que a cencedio.
t ou gum, ' go 8 mp esmon 0 que penso, puro. e simplosmente,sem restrlcoílo o.l<>uma.
cxcluslvamcntu por mlnho. conto..
•
o
Parcelo.· mo quo niio se devh1 o.prosenta1• a O St!. L~OI'OLoo DE BuLiluES-V. Ex·. fol
emenda, o.mnistlando to<los os J•ovoltosos o.tó muito cot•J•ecto.
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O Srt. Conml.\ D8 AnAUJo-Entonrlln q110 n quo votrtrnm contra o proJocto do omnlstln
restrirç1io cm con venit•nt.1•; mn.~ niio poc(endo nmpln. (Apointlos.)
con~C'gUII·n, votei pC'IO suh~titutivo.
0 Sll. LEOPOLDO DE BUT,UÕ88..;. 0 nobro SO·
Nilu :-;ou, poi:-~, :mspclto, qtmndo trato de~ to nndor ~ovo nttonder n que as min!Jns pala·
nssumpt.o; ontretnnt.o iJ bem p!'OVnvel qun o vras nuo visara.m n. nenhum dos no:Jsos cal·
honrmlo ~mnndm• por Goynz n:-~sim nii.o me logns.
jul;.:uo, pois quo rlorcndo o procodimonto,
O Sn. CoRRJlA nm ARAUJo- Attendo ; mos,
ro<peito o voto rlaquelles quo so pronuncio- preciso tornar saliento quo nom ou, nem
l'lllll contra. o pi·o,iccto.
elles, queremos croar embn.rn.Qos no Governo;
OSn. MonAl~S BAitnos-Procodi oxnctnmcnte snbinmos que ollo preolsuvn do amnistio •••
dO mesmo mo1lo quc V. Ex.
(A par< e.<,)
O Senado nilo osporou que o Govemo fosse
O Sn. Comuh DI~AH.j\.t:Jo-Ni'io compr·ehendo
ouvido solll'e o ns:mmpto i apresentou-se imI"JUO ~e possn. prom•der de outro modo,
O.i hom•rulos senadores que entendiam quo medrntomente o p1•ojecto substitutivo quo foi
a. amnistia do,·in sor re~tl'ict.o. quunto aos upprovndo. Como pretender quo moie tarde
milit!.tres, o que a.mpl!t, c.omo IL consa.gt•n.va. o o Governo nos mandasse uma. Mensagem, do..
substitutivo, não seria. n.ceeitn. pel!t Cllrnn.ra, clarando que era in~onveniento ndoptnl·O
nos termos om quo ostnn redigido 11
votaram "ontrn olle.
O honmdo Sanador por Goyuz nos ocabn de
Prcclsn.mos sm•tolcrnnteR, respeitanJlo complotnmeute o Jll'Occdimcnto dos quo pcnsnm declarar que não houve, nem ho. o proposlto
do cro:Lr embarncos á. Administrn.ÇI.io.
do modo ~~iJl',•rentc.
0 Srt. LEOPOLDO DfO BULUÜJOS <lÍL um aparto.
0 SR, LEOPOLDO Dr< BULIIÕE•-Não hn dU·
vi!la ; ó digno de todo o respeito.
O Srt. Cortni:A DE AnAUJo- Eotilo V. Ex.
O Sn. CortullA DE An,,UJo- O Senado Iom' aerodita que uquelles que votaram contra o
bm-so do quooccorrcu rula.tivn.mcnto no pro· projecto por entenderem que n amnistio de·
j~~cto, cron.nrlo a resm'\'0. espacial, ap1•esantndo vln sotfl•or J"estricçüos quanto aos militaras,
nilo peln. rommi~:;iio, mrts pol' n/gnns tienado- cren.l'!lln embn.t'llCOS ao governo ~
l'es; COtl'OU Olll t(isuU~SÜ.O ))OJ' OCC oSiii.O dn. qUILl
0 SR. LEOPOJ,DO DE BULUilES- Niio, do má
Coi olfel'CCitlo OSUbStitUtivo que SUIJilcrevi ró. (fla outros aparta.~.)
l!Onsidcmndo em disponibilidndo o.~ militare~
O Sn. CoRR~A DE ARAUJo- Tenham colma
que fossem nmnlstlnrlos em cnnsequ.·ncia de e paciencio.
revoluçilcs praticada< otó 23 de ngosto. .
Entre os dou• p1•ojectos existia ostn ditre- O Srt. PINIIEmo MACIIAlio - Calma, temos
.
J'onçn notnvol: um comprchendin os rovolto· ti•lo do mais.
sos presontcs c futuros; o outro ora. l'estriO Sn. LEOPOLDO DE ButnüES-Não ha noces·
cto aos presenLos.
sidode do reclamar calmo.
·
. Em virtudo de requerimento do honrado 0 Srt, CORR~A DE ARAUJo-Vejo tonta eX•
. senador pelo Amazonas. votou-se de profc· altaçi•o, tanta intolerancia 1 I
rcncia o •ubstitutivo quo foi rejeitado· em
Sr. Presidente, que o pensamento
seguida votei peln npprovnçüo do pro]octo, de_Acredito,
o Senado, que1•daquelles que votaram
esperando que om outra discussão elle fosse pelatodo
amnistia sem restrlcçues, quer dnquellos
emcnrlodo.
que votaram por estas, não Jbi embarecar,
· O Sn. J..EoPor..no DE BULHliEs-Eu esporavn difficultor a morcba do Governo.
quo -todos tlzos•em o mesmo.
Julgo os outros por mim, nttrlbuo·lhes os
O Sn. P1Nin:mo MACHADO-E porque V. Ex. mesll)OS sentimentos ; quoria u ILmnlstla com
rcstrrccõe,s quanto nos m<litarcs, porque niio
nilo voto~ pelo primeiro 1
podr.aoqmpara~a falto,o crime por elles com·
O Sn. Lnorotoo DE BULUÕlls- Porque eu metl~o ao dos ctvis; rosponsavois pelu. manutinha um projecto ussignndo por mim.
tencuo da ordem, encarregados especialmente
(Oru:am-sa outros apartc.1 entre os Srs. Pi- de defondel-a, a sua posiçiio na revolto os
nlwiro Jl!achaclo, Loopoldo rle Bulltacs a Ra- colloco em situoçiio particular, mais grave....
miro .Darcellos.)
Srt. LErrEE01TJOlOA-Votei pela amnis·
o Sn. CoRiti:A DE ARAUJo- Eis. Sr. prosl· tiaOpurn,
porque niio comprohendo como se
dento, rolutndo crn poucos pnlnvrns o meu esqu~co. um facto e· se reconhece a exislenclo.
.P.rocedimento com relitçúo it u.mnistin..
de cr<mrnosos, em vi1•tudo desta mesmo facto.
Act•edit(l que . .IL~sim procaU.eudo, uiio croei,
O SR. Cmtmo,, nE AnAUJO - A questão foi
como estou dispostu a nito l!l'üU.l' o minlmo
(hubttt·;u.~n :w aclll!tl P1•e.si·lentc da. Rü}mblictt· rliscutidrt llll'll''}J"Cnte, ~as ...
lli:I'edito t~tlllbi•Tn IJUa u muu ~l'Utitnlmtt) ó ~
O Srt. LE!TE Jc OmoJC,,-Estou dando n mimesmo, ó oxoctnmonto o de todos aquelles nha oplniüo.
·
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0 SR. CORRilA DE AIUUJo-Não mo dirigi que n. amnistia devia sor restrlctn quanto
!L uma obs ·rvnc11o tleli- !LOS rni11t1Lro~. porque eonsiclor•o muito maior
cuda do SJ•, Prcshlonto do Senado. (Ri;o),
a respons:dliltdnde, muito mni::~ gravo o crime
0 Sit, LEOPOLDO DE BULIItiEs-Eslou vewlo dol!cs do qu" o doH ciyis. Sendo dilfct·cnte a
quo V. Ex. tem razão pam rcci:Lmllr Clllmu. situaçfin,· n responsabilidl1do, pa.rl!cin-me
qub dovinm ser tmt1ulos diffcrontomcnto.
0 SR, CO!\It~A DI~ ARAUJO - PJ•cclso COil•
clnir estns observações par,, truta1· tlo proJe- lliz-sc, Sr. presidente, quo não ó po~sivel
procedor por ·este mO'lo, porque n. n.mnist1n.
cto om discussão.
'
Niio queríamos ercur dlfficuldadcs no Go- impor•ta o e~quecimcnto total, completo, absoverno; quorinmo" um projecto quo, consul- luto do facto ...
tando a ~ituuçiio do puiz, podesso ser votudo O Sll. RAMmo RAJtCJU,LOS- Tod~s asamsem discu~&io.
nistia:.:. tecm sido rostrict11.s cm todo o mundo.
As rcsponsnbllidades não são ns mesmas ; 0 SR. ColtitllA DE AltAUJo-Por mais amn. faltu. do militar ó muito m~is gr!Lve ; além pla que sbjn. a nmnisti11 quo o Congresso
do crime <lo robelllilo, c!lo commotte o do du· votar paru. os revoltosos de ü de setembro o
serção.
pnra os do Rio Grande do Sul, nunca •e conAecresco quo, ou o digo com toda a ft•an· seguira expurgar da memoria da Nnção ns
quosa, som querer por mudo algum trnnsl'ot·- tri:.. tcs consequencins das revoltas em que
mnr a forçn. publica cm instrumento rio inl'l ellesom miL horu. se ('Jnpenhnrnm. O fado,
tnbilidndo 1lo :.:-ovm·no. oexer·cito e a. armuda. t~mborn anmist.indo, nhi tlcn.rD. ; o. historia
que so couserva,·um fleie, que ij(l manli\•cr·um nncionn! o regi~trn.rá. em :mas paginas, cma V. l~x. ; rwo~pondin

ao lado d1L legalidwlo, nü.o rccehinm de boa bm•a. com ~~·nJHle por.nr.
vontade aquolles quo so ompon~aram na luta A amnistia clirirno o caracter criminoso do

•

ao lado dos revoltosos.
0 SR. COSTA AZEVEOO- Não Ocreio.
O SR. CoRrulA nm ARAUJO- Supponho que
clles o declararam.
0 Srt, COSTA AZEVEDO- Pódo ser que Uln
ou outro ; o:; de elevados sentimentos não
fazem questão.
O Srt, ConmlA. DE· ARAUJO - E' preciso
nttendor no que t! conforme com a natureza
humana· não podemos receber do b(in. vontnde o commando daquelles contt•n os quaes,
por amor a lei, lutamos na vespera. O exercito manifestou-se nesse sentido ...
O Srt. CosTA AZI~VEDO- Quando se manifestou 1
O Srt. CORREA DIJ ARAUJo- O Club Militar
pronuaciou-se n respeito.
0 Sn, COSTA AZIWEDO- Estou bem justi·
fi cndo.
O Srt. LEOPOLDO DE BULIIÕJ~s- Houve con·
ferencin, mas o Club niio so pronunciou.
O SR. CottnJlA DIJ ARAUJo- Eu tloprohendi

lhcto ·mas este subsistirá perpetuamente, Jil·

mais 'se npagnró. rln. memorio. da. Nação. E
Deus nos livre, Sr. presidente, de que se
upag-ue tii.o penosa lc~lllbJ•o.nça ; conve~, no
contrario. que ello. se conservo b1~m tresca.,
bem vivo. p!Ll'U. que jú.mu.is nos empenhemos
em uovos gum·rns civis, pa.ra que o. paz tlrmndu. em 23 do agosto sejn. durnrloura, se perpu tu e e o nosso puiz pos'su. progredir.

Poucas relações tenho com o actual Presidente da Repnblic:t ; mas l'ormo delle o mais
elevado juizo ; sei que, identificado com a
Nação. elle empenhou os mn.iores csfm•c9s
ptu•a q uo a paz se restabelecesse no Rto
Grande do Sul ; era es•e o seu ~;rande e genero:;o dcsidcratum.

0 Srt, PUlES FERREUU-Apoiado,
0 Srt, Cortni::A DE ARAUJO-Sei que elle tem
o maior empenho um ver consolidada e prospera "Republica pela qual tanto traballlou
antes dclb existit•, pela qual tanto tem traba·
lhaolo depoi• que elln tbi proclamo da; niio
posso, pois, como não póde o Senado republi-

cano recu..:u.r npoio t't•anco, aincero e dedicado
no seu governo. Absolutamente, porém, re•

do um 11iscur.so pt•ofux·ido, lm u.lguus dias· cuso o apoio incondicional c sem reserva que

pelo honrado Suno.<lot• poJo Amazilnas, que o
exercito não quorio. n amnistia nmpla.
O Srt. CoSTA AZEVEDO- Não disso Mo· eu
disse quo no Club Militat• não havia credencinos do exercito.
0 Stt. P11t1~s I'IJiliJimtA- 0 Club Milltnr
O umn rcuniiio cssoncia.lmente ptLciflcJL e

para ellc lbl pedido, pot•que esse apo!o niío
honro. a quem o recebe e menos D.tndo. a
quem o presto., (Diuer.~os apartes interrompem
por algum tempo o orado1·, reclamando o Sr,
prcliidcntc attençao,)

o honrndo Senador pm· Goynz disse-mo
hontem que eu tinlm vindo do partido con·

:-;ervu.• lar.
legal.
Sim, St•. presidente, vim do pnrtido conO Sn. CoRmlA DE AltAUJo- Em todo o sot•vador; me satlslhz, conles,nl·o (apoiados); 6

CIISO, prescindo tlesta consideração ; entendo uma.recordo.ção que mo honra ••••
SdnAilo

v.

v
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O Sn. Conm::o~. DE ARAUJO- Nuno~ ,usso
lslo, partido tiio noccssn.t•io como o censor·
vndor. Sempre tratei com todo o respeito os
meus ndvorsarios c, talvez, por este motivo,
mais de nmn vez, bO mo disso que ou n~o era
conservu.dol'.
Dizia que S. Ex. veio do partido libet•nl
quo sempre combateu o contencioso adminls·
tr·ativo, mas que nunca o extinguiu o nem o
podia extinguir, poi•quo olle traduzia uma
O Sn.. U:oroLDO DE nuwú1~;-Niio apoiado. Instituição indisponstLvoi na vida d~t n•.lmini·
O Sn. Co~tn1<.1. DI~ AnAu.ro-A rovolu\•iio o >1.!·nçiio publica. El'll., portanto, oxpllcavel a
um fliCto: si oll:t triumpha, como aconteceu pt•cvonçiio contt•a n !n"i.ituir;ilo do Tribunal.
a. 15 de novembro, cumpre~llle encau1inhn.t' o. Apezn.r ücssiL pi·oven~t't'i.O, S. Ex. n.cceitou·a.,
sociodude no sentido ~us suas i<lóas; si, convicto de que niio se tt•ataVIL de cstnbolocot•
porem, niio triumplm. os que a promovem o contencioso administl•ntivo, mas do um tri·
solli•em as conscqucncias de seu ILCLO. ·
bunal complctnmemo novo, sem ligação ai·
o sa. Cos1·.~ AzBvmoo _ São criminosos gumn com o contencioso que antes t!nhamos.
então 1
Não ha to L. a oi'::Ianisnçiío que o projecto
diL ao Tribunal de Contas aru.sta·Se do moldo
O Sa. Conm'A DE Att.w.ro-Som duvida. constitucional, rostaur" completamente o
A t•ovolttçiío não C, nem póde ::cr o cxcrcicio contencioso ndminlstt';ltivo.
de um direito.
Peço cncarccidamonte" S. Ex. a sua at·
o Sn. CosTA AzEVEDO-E' bom corrigir o tonçiio pura o ox!Lmo de alguns artigos da
Cod!go Penal nesse sentido.
nossa Constituiçiio e lia do seu esclarecido
o sn. Comti<A DT< ARAuJo-A rc,·olnçfio juizo qno reconhecer~ a imjlroccdcncia da
conduz o. anorchia, acaba com u. segurança argumentação guo deoenvolvou para demon·
do direito, niio pódo ser um direito. Como strM' que o Tribunal de Contas que se pro- ·
conservador que fui e ,orai, quct•o a lillor· cura m•ga.nisnr. ot.t•ibunal de ordem judidado 0 condcmno a. revoluçiio.
ciaria e não administt·ativa.
b
O S11. LEol'Ot.no DE Bur.uúE>- AttenÇtio,
·
Fettns ostns o servnçõcs O. pnrto po!iticn do y. Ex. tom toda para todo 0 seu discurso,
discurso do homaJo Senador por Goyn1., ou
passo a discutir o projecto tlo rcm·g~nisaçiio O Srt. Cmmh DI< AIL.WJO- O art. 89 da
do Tribunal do contas.
Constituição quo se 11.0hn entro os tlispo0 Senado ouviu hontem 0 antes do hon· si~õe• gorues, dotorminll. positivamente o setom o illustrado rolnlot• dtt Commissüo; guinto:
S. Ex. alongou-se em considcrnçúes que l'O· E' !nstituido um Tribunal do Conto.s para
velam o seu aprofundo.do estudo sobro a liquidar as contas da receito. e despez• e vemnter!n, que revelam o seu gmnde mereci- ritlcar a sua legalidade, antes de SOI'em prasmonto inteUectua!, mos, que, pe1•mittn-mo tadas no Congresso.
que lho diga com l'rnnqucz~. pouco ILJll'O· No nrt. 34 § l, enumerando asatt!•lbuiçüos
voltam pnra o cnso,
do Poder Logisiativo, dispõe a Constituição:
Trata-se, pot• ventura, tlns vantagens ou 0!'Ç<1l' a reco! til, t!xnl' a dc.•peza Federal •·
desvantu•ens dn in•tituieüo ,· j>nra l'esulver tomar ns contas da receita e despeza do cada
• crcu.cü.o 1 N11o,' pot• certai u. ques- oxerciclo
financeiro.
so bre n. sua
'b
tão da convoniencia foi resolvidtt pelo nrt. 8\l
Attrl uindo ao Congres;o a tomada dns
1 c ti · contas da receita e dcspoza do cndll. exet•cic!o,
0
~~nt~~s tUIÇtLO, que crcou
'l'ribun~l de o legi•;la•lorqulz quc1n'evinmento fo.>sem elitLS
A hi>tor!a desstt instltuiçüo nos di1ferontcs liquidadas equo sovet•!llco.ssu ;L sna legalidade,
pnizes que a teem o.dopt~do, mo parece que commettendo essa liqui<lnção o verltlcnciio no
tamllcm pouco ttrl!ttnta, pouca luz nos tl'az Tribunal de Contas, pot• elio C!'endo no
para a I'BOl'g.l nisar;ão quo 80 Pl'Ojectn.
art. sn.
O honrado senador P"r Goynz disse-nos que
A mi,;siio dc>se Tribunal ti, pois, nos te•·mos
a principio provenlu-so contra a instituição constituc!onaes, rcstricta O. liquidação e vorlpor lho pareca1• que e!la lliia\'a·so ao contcn- flcnção UI\ lcgaliuado, compotindo no Concioso adm!nistralivo. s. Ex. tinha raz[o para grosso o Julgamento, n .tomnda das contas,
·
11 d
'I
nos termos do§ Ldoart:·34 ..
prevontr·sc; v n m. o p11rtu o IIUemi que o hom•ndo somu!Ol' pÓ!• Goy~r.. compra·
Hempl'C combn.tou •. ,
1Ienr!endo pcr!'citamonlu que o Tl'iuunnl de
O Stt. LEoror.no nm Rur,HiíF•-Pm•t.itlo nn- Contn~: •. OI'ganistLdo pelo seu projecto, com as
nrcb!sta.
attrtbmêues que 11111 ~e lhe conrero, niio ó o
O Sn. PmEs FmnnEmA-Foi um paJ•ti1lo
que serviu com muita lc~tldtL<Io no pnlt..
O Sn. Comt~.l. DE ARAUJo-Fui cducn1Jo na
escola desse pat•t,\uo que, por nmor nlibor·
dado, queria n arriem 0 a pnz. Edueruio no>·
tos principias nilo l}osso reconhecer o supposto direito do ro•·otuçii.o, •liroito lncompati·
vol com a ardam social, com 0 propi'itL sacie·
dade.
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de que o loglslatlor cogitou no nrt. BD, disse·
no!:
O Congresso tem o direito, a attribu!Qiio do
crear ,Juizes o tribunacs Fedemos, ot•giios do
Poder .ludlclnPlo, como ó oxprea~o no art. 55·
o Tribunal do ContiiS quo 0 projecto reor~
ganisa ó um Tribunal de .lustiç<L Fcdm•nl,
Sr. presidenta, niio ó passivo! collocat• o
Tt•ibunnl do Coutas entro os Tribunuos do
Justlç<L Federal, entro os 'fribunacs do ordom
judiciaria; ns runcçiles de.~so Trlbunttl, 11
sua mlssiio em r.tco do nrt. B9du Cons!ituiç~o
provam oximborantomcnto que ó ello um
TI•ibunall'urnmente administrativo, encn.rre·
gado particularmente do ramo do serviço que
comprehl!_nde a rocei ta e a dcspcza publica.
Mas, nuo deseJo a1fualat•·mo da Constituição
para demonstrai' o engano em quo !ILbora o
lllustre relatO!' da commlssiio.
Antes do chegat•moa uo nrt. 55 da Const.ituiçiio, nós encontramos o § 26 do at•t. 3·1,
onda o legislador con(ero no Podet• Legislativo a o.ttrlbuiçiTo de organisur ajustiça fe·
dera!, no• tet•mos do nrt. 55 0 seguintes da
aeoçiio 111.
Nos termos do nrt, 55 o seguinte<, cnm·
j>re notar bem, para que não 80 pretenda
croar um tribunaljuolicint•io. um tribunal de
justiça redcrnl para fins di1fot•ontes daqucllo
para que a mosm!L,iustiça loi m·enda.
O n.rt. 55, o primch·o dn. secção III a. que se
refere o n.l't. 34: no n. 26, diz que o Po·lor
Jurlicin.ri9 terá por or•gãos o Supramo Tribu~
nulo Iuntosjuizeso lribunocs federnos,quan·
tos o Cong-rosso crc:tr.
.
O art. üO ,Jispüe: compete aos juizes ou trinnes fedcraes processar ojulgur: a) as causas

etc., etc.

Em fuce destas di~posiçües, concluo-se que
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rentes dllS qno o loglslndm• commottou ao
poder jndiclario 'I Mo p<Lrcco quo niio.
0 Sit.LEoPOLPO DE i3ULIIÕE>-Dououtr.1 rcs·
posta, digo quo niio.
O Sit, Connt<., DE Au,\UJo·-o quo cu digo ó
iundatlo na Constituição.
o Sn. LEOPOLDO DE Bur,nõi"- E cu na
constitniçiio o uns palavrns de V. Ex.
O Sit, Cmmh DE ARAuJo-Fundando um
tribunal administrativo, podemos croar paro.
oil• <mribuiçúcs ; mas as attribuiçõll>! dos
tribunnos judioiui•ios cstii•' fixn.do.s taxativa.
mente no at•t, 60.
O Sn. RAMtnO BAnCEJ,Los-E n Constituição
deu·llio o nome.
o Sn LEOPOLDO DI~ aur.!IÕES- v. Ex. o que
ó
d
t o
quer emen ar o ar . 8 '
·O SR. Conni<A DE AUAUJO - Niio, Sr., niio
quero omendur o. Constitul~o.
Sr. presi•lcnte, o honrado Senador por
Goyaz pensa o.ssim, porque olle niio quer
nada que se pareça com o contencioso adml·
nistratlvo.
Cron. um tribunal de ordem administrativa
e diz que ello ó Judiciut•io para quo n[o pare·
ça filit>do :10 contencioso.
E' tal o IIorrot• quo S. ElC. voh ao Cantencioso administrativo quo pcrguntou .. nos
hontom si não seria. conveniente :tca.b:J.I' com
a. disposiçüo do a.rt. 12 •!o Reg. 1lo 02,~uo tlxo.
as nl~Itdns dt>s di1ferentcs alfandegas.
O Sn. LI~OPOLDO or. Bur.uüllS-Acn.bat•, niio.
O SR. CoRit~A nE An.\UJO -V. Ex. niio

nos perguntou si conviria acabar 'l
O SI:. LEOPOLDO DE

Bu~uõ~s-

o Congresso, .organts:.ndo a justiça federal, dar o rocui·so par<> o.tribun<>l.

Acabar niio,

po~e. crc<>r ~t·tbunacs quo exoi'QILm ns nttri·
o sn. Conru<.~ nr. ARAUJO- Enten•.li mal o
bUiçoes conl•ri1las plllo art. 00, que siio ns
v E r
funcçiíos justamontejudicinrins-proce..sa1· 0 quo • •X, 'ISSO,
julgar as causns, ato,, otc. Nilo pode, poró,n,
P:tt•a mim ó indilforoate que o rocurso seja
cre<>r um tribunal d~ justiça l'edot•al para ox- process!Ldo, como se lil.z bojo ou que tenl!a
ercet• outras nttribUiçõos que niio as meneio· outro pt•ocosso o outro juiz.
nadas no art. 60.
o que seria nltamento prejudicial ao com·
O honrado Sen<>dor por Goynz contesta ostu morcw, era o rocur<o plra os tribunaes ju·
argumentaç[o?
dioinrios, pois niio rarus vezes n. importuncia
o Sit. LEOPor.oo nr. EIULUÜES- Contesto das custas absorveria. o valol' dn. reolamaçiio,
rundado.nas suns proprin.s puiavra.~.
'
Ou o room~o soJ~ pura o t1•ibunnl ou paruo
os~. coanit\ TJE AIIAUJo-.(ulguol que V. Ministro, ó sompt•o o recurso a<lrninistrativo,
Ex. nno contestflsso; acreditei que 801,111 11111 julgado (Jalo Contencioeo administt•ativo.
simplos equivoco dit parte de v.gx,
Tratando de demonstrar as V<>nlngens do
o Sit, Ll·:PoLoo DE BULIIÕEs-Eil admiro" seu projecto sobre o qu~ foi. vetado o nnno
argumentçiio de v, llx
pas.udo pelo Podar Executivo, disse-nos o
,
.
·•
hont•ndo Senador por Goynz quo o actual re0 Sn.. CoRI~l~A nr. AILAUJO (Lê os al'ls. :;:; o Rulo.monto no art. 31l confbt•.., no Tl•ibun!Ll do
IJO)-Tendo dinnto dos olhos estas disposições Contas o veto t>bsoluto, isto é, o dil•oito de
que aoi•bo de ler, podemos crear um tribunal recusar o t•ogistro do I(Ualquor de;posu que
judlclario para ooufiur-lbeuttribuições di1fo· 1tenba sido ordenada. .. ,
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0 SH.• LIWPOI..DO DE BUI.llligs-Rcgulnmonto quo o projecto n.presrntndo o nnno pnss•do ;
mn~ pn1•n. 'con.'!Oguh··so n. cnn~ngra<;iio Jn. dOU·
trinn do projeeto, ó sntficiont.o modi~clll' o

n.ctun..J, nfi_o.
0 SR, CoitRI~A DE ARAUJO-CIHMIIO n.ctnn.l
no quo vigol'll 11ctunlmonto e não uo projecto
quo nlnda niío ó lei.
Dl"e.nind:t ctue p ·lo a1·t.. 12 § 2" do pt·o·
jecto a que fbi n(lgndn. !L snncçiio. concedin.-so
o veto; mn.s, que ordonntla ~~ do.~pezn. t1ob a.
respons~bllirlnde do Pre;idcntn dn Republicn,
devin. ser foitou ro;:l~tT'o com pr•,)t.c:ito. salvo
em tres casos nos qunos era o mo:-;mo veto
absoluto. Esso projecto, dis;e S. Ex .. confor-

nrt. 30 do mesmo rogulnmont.o, snbsttlull-o
prolo nrtlgo c•n•rcspondcntc do proJecto om
tlisrmssií.o.
Grt<nde numero dns disposições do prqjecto
cstãü adop1.n1lns no regulnmento do 1802. Algumas Jbrnm omittidns, mo pnroce, Rem rnziio
plllusivol. Purqu~ motivo o. commissão fle\xou
rle adoptar n. disP.I•:;içii.o do nrt. 42, segundo o
q uni nii.o poder1io sor conjunctamcnte membros
mou-se com a legislnçt1o itn.liona. qno nos •'o Tt•ibunn.l parente~ c consu.nguineos ou
1
mesmos tros casos, tawbcm adoptou o veto t•illns
Penso que, trn.tn.n1lo-se do um tl•ibunnl,
absoluto.
deve-se conservo.1• este artigo para que a.
O pl'o,iecto em tliscussiio não concedo em parte níi.o so.ia julgndo. por lJCSSOa.s do. me;mo.
caso algum o voto v..bsotuto ; em todos os ca- fu.mililt. A exclusiLo pódc til.zer crer que o
sos permitte o regist.t•o com pt•oti:Sto.
Congresso niío acceitou o pt•incipio do nrt. 42
S. Ex. disse nindn.: que 1111o propunha o e "manhii o Tribunal pódo compor·se do pnes
veto absoluto, porque, o nnno passndo,o Con- o filhos, ou de irm:ios e sobrinhos, Confio que
gr·esso nccoitnu as razões tle niio sanccilo en- o governo não litrit isto ; •mas ó prefe1•ivel
tre as qu11es figurava como principal o ado- cm·tnr o. dilficuldado, livrando o govet·uo de
ptar-ao n.quelle veto, tlcn.ndo 11.~sim o Poder embaraços.
Execu~ivo n. mercê do Tribuna.!, quando se
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Apoinrlo;
tr~<tav~ de ordenar despozas.
ostnn do U('CO!'dn com V. l~x •• CI'Oio uté que
O honrndo S.·no.d1Jr 1leu-no..; n. entEltHler que ~·i. um·1 omi~s;1o dn copi;l, o P~"f1iecto que
seria pn.rtid:n•io do veto, r.nl como fôt•a cnn- S•li'Viu de lnt:io no c::-tuflo d:t couunis~i'io velo
sngJ•ndo no projecto do nnno pns:--ndo e o do tllosouro.
teria estabelecido no seu pro,iccto, ~i niiu fl"ll'n
OSn. CoRRI~A DE ARAUJO- Peço tnmhem
o neto do Congresso, cont'ormu.nllo-sc com as
JJ.
V.
Ex. que l:mco sna.s vistas para n disporazões de nü.o so.ncção.
sição
do
1\rt. ·13 do actual I'b::ulo.mento, pois
Comprehondo, Sr. presidente, o ~rondo empenho do creor umn commisSI1o tlscal junto contem doutrina sal utur, que 811 impõe, npezn.r
no Governo pr~ra evitar ~uo, no exercício de fio não cstnt• escl'i\Jt!l. na. lei; mns, foi omitsuas nttribuir;ües, abuso, decretando despozo. tida i a omissão jJÓ( o ser considr.rudn. pronão votnda pelo Lei do Orr;amento ou ex- positol, pólio justitlcnt• algulll esqueclu:ento.
1{.0111'0-me á dispo~icü.u qUe lli'Ohibo aOS
co~1endo as con~ignaçües ILhi votudns.
membt'OS
do 'ft•ibunal dc.lulg-m•om ou flmccio·
Um tribunal coustituido de mo· lo o evitar
estes abusos podia. ser muito util, muito con- nat•em 111\li questüt3s quo internssurom nos
veniente ; mn.s olle iria 'muito além dn. missão seus pnrentos.J1tlgo conveniente ncceitnr esta
que o leglslndot• lhe confiou no nrt. 89, isto ó, disposição.
liquidar contas e vel'ificat• sua legalidnrle,
O honrrulo Sonador pot• Goyt~z, rolntor do
antes de serem tomadas pelo Congresso. O tra- pat·cc~r. disse hontcm, n. propnsito das obserbalho tlo tribunal tle quo cogitou ;, Constitui- vações que fiz sobl't~ o quadro do pr.sson.l o elos
çt1o é prepamtol'io do do CongJ'esso, n quem l'Ospoctlvos vencimentos, que era passivei
compete conhecol' •las cnnttts dn. receita e modificar osso qn;ulro; S. Ex. nií.u ro.Eelliu
dcspoza P•r• deorct:tr a respons:Lhlliilt•de do inteil'llmento 11:) obst~l·vnçõcs que fiz. NtLO sei
P~der Executivo. re-;ponsttllili•'ndn ~ue o lo- si jú. roi, nem nksmo :-e surt'L mnndndn U. meSlL
gtsltvlor julgou sutficiont~J 11n.l'n prcvinit• út~ alg-uum om~udn ne~to ~entitlo; ontretuuto, u.
nbusos.
questi\o ,; de grande impor~u1~ia.,.
O legislador niio dou ao tribunal o direito 0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES-V, Ex. redo recusar• o t•egistro fle dospeza-;, de oppor-so fero-so a mim e não ú Commi8siio. O que posso
no pagamento do ordens do Poder Exet!utivo, dizm• tl que a CommisEii.o do quo1i1ço parte o
som duvidll P"r" evitar t•ttritos, choques quo cluborou este pt•ojocto tomar~ em consldcentro o tribnnnl c o govm·no, com prejuizo do rttçií.o suns paln.Vt':1s, jú. ns tunda llttendido
~erviço, dos n.ltos iÓtoressos da Na~i1o con- f']Unntoátubolln.
:··
fiados r.o Poder Executivo n g-m•nnti1los pela
O Sn. Connt~A DE i\HAJJJO- E quanto no
SUll. I'OS}lOn:ilLhi (i~htde.
pcssmd
1
.
O projucto em discussão, segundo penso,
conformu..:;o mllis com a JouLrinu. cont;titu.. O Sn. !.EOI'OLDO DE B_!ILitÜES:- Quanto no
cionnl do que o regulamento em vigor e do possoul, u'bsolutumonto uno.
.
•
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O Sn.. CoiUtl~j\ m: AltAUJo-Segunrlo rstou timnti p1Lt'n. p.1gar m·.lcnrt<!o..; o gt•ati/lcnt;ües
iulbrmu.Llo, o :,covet•nu rumcttcu cst(l nnuo I!I,) ftlllCI.!i:JU LriO~.
para o Sen1u.lo um pi'Qiocto do roorgtLnisac;;1o :--ii os r~t;Ur:~hiS ordinn.J•ios do p:liz parmiltorn
do Trilmno.l de Coutns; ó de crm• quu nhi c:st:L despCZil, deeretomol·<t, ••

-

·~

fosse côntemphtdo o p~s::~ou.l ncccs:mrio pllr;t o 0 Srt. LEOPOLDO DE BULUÕ!<S- V, Ex. rllsserviço do tribunn.l; o o meu informu.utu mo cu'te como :iO estives.'icmos votnndo millw.res de
llB,:,OVera quo o pessoal indicado pelo g-overno contos.
como suntcicnte. oru. muito ntH is rcstricto,niio
era. tüo numeroso como o quo a commissü.o O Sn.. Con.u?;A ng AH.AUJo-Si, por1jm, o o.;;.
tndo Jlna.uceiru do pniz não pormitle a dm;pe·
propõe.
Z!L, ent<lo ntio devemos votnl·n; é p1·eciso pôt•
0 Srt. LEOPOLDO DE BULIIÕIOS rlá um aparto, ordem na politica. !lnn.ncoirn o ll ordem deve
O Sn. Cmmt~A og An.AUJO- As,overo a começ:1r pot•nhi; nadrL do olhar pnrn. n. som ma,
V, Ex. que wlo 1ne chegou fls miios o pro- evitar toda a despeZtL qne pudor sot· evitnda,
O Senal.lo daTo roeot·dnr-sc dn. grando disjectó, nfio o vi; refiro-mo o. uma inft.wmo.çii.o
cus~ü.u que aqui so suseHou a. proposito de
que considero fidedigna.
Sr. pre•itlento. hontem o illustre relator um crer h lo •le 6:000~, pedido para o Instituto
cln. commissü.o p!!rguntou si 11 reforma do IBU3 Benjamim Consttmt;' entiio, tiO me disse que
bu.via u.ugmcntado fiS vencimentos dos empre- uão t.l.evinmos olhar p11r.1 os ulgarismos, mo.~
gados o cu disse em l'8sposta que hn.via u.u- pa.ra os p1•indpins, quo a despezo. que pudesse
gmentndo e hoje passo ~tcct•escentar que o :-.er núiiLda., dov1a sol·o, tbs~o de 6:000$ ou de
augmento foi considero.vel, pois que 1t de:-O- G$. Deve·se consnltn.l' o estado financ,liro do
peza do 230:000$ passou a ser de 320:000.$, pn.iz, o wio a imp:Jl'tant:ia d:L despez~t, para
deu-so um n.ugmento na rle:ipe?.n. de 5fl u/n· u.ntm•isal·n. ou nãn.
O quadro do pcssoill, o nug-mento dos venNa lei do orç~tmento d" 1893 pllra o exer- cimentos
et•u.m ja basttLOtPS pttra. determinar
cício de 1894, votou·se a verb• do 34·1:000.$ c o meu voto
eontl'a o pt•ojecto: ainda o que
de nccordo com esta. verba e as ta belln."i ex· nos disse hontem
o illustre relator da Complico.tivn.s ostti. !:lendo feito o pa.g-u.monto dos
missão,
a.filrmnndo
que o Governo ftco.vu.
vencimentos dos emprugmlos.
com o dit•eito do nometu• livremente para o
Conseguintemonte ternos que em 1891 foi Tribunal a quem quize;;e, ficando D.ddidos
crcado o tribunal; cm 18U3 fomm augmenta· à repat·tição os actunes empregados, é mais
dos os S1!US vencimentos e hoje, em 1805, um mot1vo pn.ra ,iustillcnr o meu voto napretende-se duplicar adespeza, augmeutando quelle sentido.
o pessoal e elevando os vencimentos.
A dsspezn., coíll a reorganisnção proposta., é
Qnnndo lhllei pela pl'imeira vez sobre este de 403:UOO$; mas, ella. crescerá. conrorme o
projecto, pediU. Commi~sü.o 1le Finanças que numero da empregmlos que ftcr.rem a.driidos;
me intormn.ss(• si o nosso cstarlo timLnceiro é impossível duterminu.t• qual serú. esse nucomportu.vu. n de.qpe?.a.de que se trn.tn., se ti· mero, pois qu., ficam dependentes do Gover·
nhu.mos recur·:-;os no Thesour·o pn.m Jhzet· lilCB no ns nomea.ções e assim podemos a.peno.s sanos nosso::"~ compromissos u mo.h; o.o que con- StLber que a. do .. peza. :-era superior a.
trahiriumos, crea.ndo empregos c n.ugmentn.n· 463:GOO.s; sem podol'mos, entretn.nto, asseve·
t'lLr a quanto se elevará.
do vencimentos.
N•to obstante tm· eu pt·omettido o meu voto O Srt. LEITE 10 OITJCICA - E' um pessimo
em ftwor do pl'fljocto, 81 a Commissü.o respon- precedente.
desse nffit'ffillti 1/;lffit~n te nquello.s pm•gunto.s, 0 Stt. Conm\,\ DE AMUJO-I'Oi O que honnii.o tive resposta. nlgnmn., 11 qno me obriga lem nos di,se o honrado relator dn Commis·
a instai' pnr umn re:~p,lsta ..•.
são. V. Ex., que é membl'o da Commissiio de
0 Srt. LEOPOLDO DE BULUÕE< dá um aparte. Fina.n•.~n.s, cheguo a. um nccordo c 1m ello no
0 Srt. CottrtÉA DE ARAUJO-Eu sei qllB V.Ex. intuito de evitar osso pt•ecedonte que com
foi simp\esmonte o l'Ohltor do paroeor e fJI'O· raziio qualifica de pessimo.
jacto. Parece que V. Ex. nü.o gnstou que cu O honrado relator da Commissiio prometteu·
Jhe tivesse fuito nqu1Jll<L pllrgnntn.; pob bem, me, hn. pouco, otferecer uma. emenda, ma.ncu a. retlro e diriJo·mo ú Commissã11 IL quem danrlo vigoro.r o art. 42 do actual regulapeço que mo informo sl ó pt1S::sivel pn.~nt• o mento. ~~S. Ex. ncceitasse tombem a dispo·
nug-monto de· que se trab, stj o:; co!'!•(•s pu- siçii.o do m·t. 26 desse rl!r:ula.nwnto pelo qual
publicas snppor1a.m ainda o pngutuOJlto d.l so e::~to.:Jel.ecc que 11 n.pos••nt;~doriu. do tO'~ os os
qunutia. qu.1 se per\ e p.1ra. o nug-mcnto do vcn- empl'C;.{Ildos so I'OguhLra i'Oi:L mesma lei aue
cimeutus e pa t'tL us nov••S 0111pt•cgos do Tl'i- rego a u.po~ontu.dot·ia. do:~ empl'ogados do fn·
Lunul Ue Coutat~ '111 se tomos neci;!S::iidn.do de zenda, eu n.ct•cdito que conquist:~r1a. mais o.l·
rccorret• a opero.ções do ct•edlto, ó. empres. guns votos em favot• do seu projecto.
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Não mo parece justlfic.wcl n. doutrino. <1 o
projecto, admittlndo dous principias <iiJI'e·
l'en'tes para n. aposontat•in., conformo :1 clnsso
ou cn.tegm•ln. 1ios empregado;; to·loR são
fnnccionarios publicas, todos são servidores
da patrin. •.•
o Sn. MoRAES BAnnos-E n. constitui cão só
o.dmitto n.posentmlol'i:t no caso ~o inv~>li•ler..
O Sn. LEITE E OITICICA-V. E.~. podo apr·o·
sentar emenda.
o Sn. ConRilA. DE Ar••mTO-Não apresento
emendllS, por que voto contra o projecto.
Nii.o serei respons:tvel pelo mui que clle lm
de causar no pniz.
0 Sn. LEITE E OITICICA-ElltãO O Tl'iLunal
de Contas Jlcn. como csti<.!
0 Sn. Conn~A DE AMU.TO- Prefiro que
fique. A organisnção que cl!o tem actual·
mente ó n mesmo. que lho da o projecto, com
n un!cn. d!1Torençn. do registro com protesto.
o Sn. LEITE E OITICTCA- E acho. pouco?
o sn. Conni;A. DE ARA.U.TO-Nito desconheço
que é Importante; mn.s ni\o julgo sufficlente
esta unica diffoi'CDÇO. para compensar O O.U•
gmento de dcspeza que o projecto crea.
o Sn. LEITE E OITICICA dó um aparte.
0 Sn. Conn~A DE ARA.UJo-Ora, voja V.Ex:.
como vai a administração no nos1o pniz ! E~·
tnmos muito mal em materi" do administração ! O tribunal não funcc!onn, não preenche
o fim para que lbi instituido, segundo V. Ex:.
diz, o en trelllnto ó conservado!
·
0 Sn. MORAES BARROS- Condemnando o
projecto, V. Ex. não quer que se melhore o
'fribunnl.
O Sa. Connil. DE AnAu.ro - Eu qum•o que
ollo l'uncc!one, nos termos do Regulamento
em vigo1•, que exerça as attrihu!çües que o
Hegulamento lhe confere, inclusive a do op·
po1··se ao rcglotro das despezas illegnes. .
O Sn. LEITE E OITICICA. dí1 um aparto.
0 S11. ConRilA. DE AMUJO -Si o Ministro
ou o Presidente da J~epuLUca mandar elfe·
ctuar a despeza, apezar da opposlçiio do Tri·
bunnl, traga este o lllcto ao conhecimento do
Congresso.
O SR. LEITE 1~ OITICICA-Si não saLa, como
hnde ~razer no conhecimento do Congresso !
O SR. Conn1lA DE ARAUJo-Pelo relatorlo ...
0 Sn. LEITE E 0ITICICA rlu um aparte •
0 Sn, LEOPOLDO DE BULIIÜES- 0 nobre Se·
nndor quer os fins, ma.~ não quer os meios.
O Sn. ComulA. DE ARo\UJo-Est<i enganado;
quero os meios o para lh'o provar declaro
que si V, Ex, conservar o pessoal existente

o manti vor n dospoza actual com vencimentos
votnrel pelo p1•ojccto. Modit!quo·o S. Ex.
corno qu!zei· o conte com o mou voto.
0 SR, LEOPOT.DO DE llULIIÜI\S-Prefiro pO!'•
do!' o voto de V. I~x.
O Sa. r.ormtlA DE AllAUJo-A questão ca·
pi tal pu.rn. mim ó o nugrncnto do llospcza,
nttento o cst1tdo do no~onR tlno.nc;ns. V, Ex.
an.ho quo as circumsto.ncins do pniz não per·
mittem a creaçilO de empregos e o augmento
rle vencimtmtos. Nilo conco••rorc! pnrn uggra·
vru• as rlifficuhlarlcs do Tbesouro.
As disposições contidas no projecto, salvo D.
de que, ha pouco, litlloi, siio com ligeiraS dil'
fcron~us ns mcsm11s do regulamento actuai.
0 S11. LEoror.no DE DULIIúgs-V. Ex. IDOS•
mo tom demonstrado que o projecto contem
novidades o as tom combatido. q uo tem ln·
cu nus que V. Ex. tem mostrndo.
0 Sit. COR!lllA. DN AIIAUJo-gú indiquei ai·
gurno.s lacunas c comba.ti algumas novidades,
mas todos som g1•ando o.lcanco. Lembro·rne,
por exemplo, do que combati a crençiio de
quartos escl'ipturnrios sem nccosso pura o
lo_gnr rlo terceiro; esso. nuvido.de, por certo,
nuo rccommendn o projecto.
0 SR, LEOPOLDO DIO BULUÜES-EU não tinha
cogitn.1lo do. promoção, porque, pela. lei do
flnnn''" actuai, 1111 o exame dos praticantes e
quando o praticante tom de ser promovido,
presta um segundo cxnmo.
0 Sn. CORRilA DE AUAUJO - A crenção do
quartos oscripturarlos nilo l'ccommonda o
projecto. A unicn. novidade que o pódo l'ecommondn.r ó o registro com protesto.
O S11. LEITE E ÜITICICA.-E ó capital.
O SR. Coimi::,. DE AuAuJo-Reeonheço que
ó importante, apczar do ser p:Lrtida1•io do
veto 11bsoluto que sinto não estejamos' em
condições do adopt.IJ-o. Para adoptai-o pre·
cisariu.mos ter outra contabilidade.
O Sn. LEITE E OITrcrc,\ d~ um o.pnrte.
0 Sn. CouRilA. DE ARAUJO-Sr, presidente,
eu n111avn da disposição do art. 26 do regula·
monto actual, pedia ao honrado sonado1• por
Goyaz que ncceita~so uma só regra, um só
principio para n aposentadoria do todos os
empregados, abandonando n idéa contida no
seu projecto que consagro. dullS regrllS, dous
p!•incipios, um para a nposent.'l.dorla dos ehel~s e outro para.a aposentadoria dos demais
empregados.: •!,
. .
Hontem, tratando desta questão, s. Ex.
disso que se: admirava do mo ver com estas
ldéns tendo vindo· do partido conservador. A
escola a que pertenço •.•
0 Sn. LEOI'O{Do DE JlULliÜES - Eu lambem
sou conservador na republica.
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O S~t. CoRtulA DN ARAUJo- A escola a que 1justn, multo embora seja por este motivo con·
nós pertencemo• niio nos ln bibe do pretender siderado socialista.
que os funcclonarlos publicas sejam tmtndos Um outro artigo do projecto contra o qual
com a lgunldado a que tem direito.
pronunciei-mo, ó o que consiLgra a proscrl·
o S!t, Go~ms DI~ CAs1·no - os lentes 1Ins Fa· pçiio em HLVor dos dow~ores do Fis~o. Antes
cuidados do Direito Icem sido aposentados de ti~ aprcc1ar.as ob~rvaçues que V. ~-~· adduconformidlldo com a mesma. lei quo rc~w a z~u. peço p~rmiseao. no Sena~~ para lo r ~ nraposontndOI'ia dos empregados da respectiva tigo •lo prqjccto; diZ ulle: l•wam prcscr1ptas
secretaria 1
todas "'contas dos responsaveis anteriores a
31 de dezembro do !800, uma vez que niio ••·
tejam os mesmos cm alcance veritlcado para
O Sn. Conn~.l DE ARAUJO - Niio senhor.
com a Fazenda Publica por falto. do entrada
O Sn. GoMES m~ CASTRO- Entiio !
O Sn. COim!lA DE AltAUJO- Se estivesse· dos Roidos •lcvidos.
mos tratando de retormat• os estatutos das fiL·
Hontem disso-nos ohonrndo relator dn Com·
cnldadcs de •llreito, eu proporia que todos os missiio qno os contas dos exactores dn Fa.
sons empro"'ados Ji:lssem aposentados do nccOl'· zcndn. Ol'am tomadas dun.s vezes; na. pl'imeira.,
o
.
fltzia-se n conta, tendo cm vista sómente os
do 'com um ~ó principlD.
balanços Sl!mcstrnes, flizia-so o. somma nrith0 Sn. Go11n;s DB CASTRO - Po!s procedia meticn. i nn. segunrhL, poróm, moralisava.·se a
muito mal. Oa serviços que e!les pt•estam são receita o de,pe7.n, nprcci~tvn-se, examinava-se
muito diversos.
cnda uma das verbas de t•cceita e dcspeza,
O Sn.. Conn~A DI~ ARAUJO- .TiL tive occn- ILI'rccadada ou realisoda pelo exactor.
eiiio do dizer que, segundo o meu modo do Desde quo n. pt•lmcirn tomada •le contas depensar, todos os funccionorios publicos, qual· monstmr alcance, diz S. E~., não se verifica
quer que seja a closse e ctttegot•iu.. devem sc1• u. prcscripçüo.
aposentados por uma só lei, nas mesmas con·
Mas, o projecto, redigido como estil, comcl1ções.
prchende o caso de nilo se ter tomado as contas por qualquer dos processos e nesse caso
A aposentadoria ó uma recompcnsn. conce· o exactor póde invocar a prescripçiio ahi csdida ao empregado que se invalida no serviço tatuida para eximir-se de prestai-as.
publico ; porquo mzilo regulai-a pot• principias dilfercntes, conforme a categorio do O Sn. LEoPor.no DE BuwõES diL um aparte.
emprego!
O Sn. Con.n~., DE ARAuJo-Para que a
O Sn. GoMES DE CASTRO- Ha serviços que prcscrlpçiio aproveite, ó preciso que nenhum
exigem mais esforços, que cançam mais de· dos processos de tomad~ do contas demonstro
pressa
a existencla de um deficit.
'
.
,
Si o processo arltlunetico ó, como se diz,
O ~n. Conni~A DE ARAtJJ?- E verdade, ha muito tiLcll, conclue·se immedin.tamente em
serv1ços que cançam m~1s depressa ! mas vista dos bn.ln.ncetes semcstraes, o demonstra
neste .caso o empregado ó JUlgado lnvn!tdo ; a a exist~ncin. fie um o.lcnnce a pt•escripçiio não
invalidez, conforme o ~orvlc.o que o cmpr~- aproveita.
'
gado prestar, póde vtr ma1s cedo ·ou ma"
.
tarde. Elia ó condição essencial pora a npo·
OSlt, LEm: E OITICIOA da UID aparte,
sontadorla de todos os funccionarlos. Ahi to· o Sn.Coniti:A DEAUAUJo-Si existirem con·
mos igualmente exigida para todos a. inva- tas a. cujo respeito nenhum processo tenha sido
lldez ; a dilferença que o projecto consagra é instaurado, o empregado podoró. dizer-vós
relativa a percopçiio do ordenado sómente ou niio me tomastes as contas por nenhum
de todos os vencimentos, conforme a classe. dos processos, a minlm divida é antcriot•
Niio sei, Sr. presidente, como se póde con- a !890, csti\ prescripta, pois que ató a data da
testar que seja convonlente, dire1 mesmo, lol niio tinhois voritlCIIdo o.Icnnce algum.
q!le seja de rigorosa justiça ~·Ioptar·s~ uma O Sn. LEITE E OITICICA-A premissa ó
""regra para " aposentadoria de todos os falsa, por que nilo hn conta que niio tenha
empregados da mo~ma Repartiçilo.
sido tomada.
Os directores, quando aposentados, terão o SR.Connll.- DE AD.\ll/0-Crelo que v.E~.
pensiio superior a dos outros empregados; niio póde ntnrmat• Isto. v. Ex. niio póde saosslm coroo, quando em elfectlvo serv1ço, os be1• o atrozo que ba nas AltUndegos com re•
chefes teem vantagens ;.uperiores nos demais, laçiio !\ coliectorlos; niio duvido que se tenha
dada a inootivldndo, oiles toriio pensiio muito deixado de tomar conl:ts a muito collcclorcs.
superior. Niio ha igualdade de venclmeutos;
a igualdade que pretendo ó nn..~ condições da O Sit. LEITE E 0ITICIOA <h\ outro aparto.
aposentadoria, no principio qno a rege, Do- O Sn. Comt~A DE AIIAU/o-Pols bem; si
tendo . essa igunl~ode, po1•que a considero Y, Ex. QStil certo de que todos os oxnctoros
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tem pro<tat\o contns pelo p1•ocesso ~trl thmetico,
du quitação a todo• ellos.
O SJt, LimE & OITIOJOA.- Que não forem
reconhecidos om o.lconce.
O Sa. Coaa~A. DE ARUJo-Dti quitoç".o a to·
dos os que prcstn.I'Itm cuntu.g e que nã.o for~tm
t'econhccidos cm nlcanco.
O Sit. LEITE E OITIOIOA-Pois óo caso.
oS~<. CoRRi:A. DE ARAUJo-Vou ler novamonto o ort. G'. (U.)
Si não estiver veritlcado alcance, ó o que
diz o projecto, ns contns ficam prescriptas,
o Sa. LEITE E OJTIOICA- Porleitomente;
não ha. o.lcnnce, porque nü.o ~o t~omttro.m captas· logo, ficu.m com n. pre:i:Cl'tpçao; mas, nua
podinm deixar de prestai-os quando entregaram o corre.
.
0 Sn.. CORRI~A DE ARAUJO-V. Ex. nii.o ad-

;
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mitia " hypothe•e de que tenlmm rleix~tdo de
prcdtar contas; restrinja, pois, o. prescripçiio
oos que jó tiverem prestado ns contlls pelo
processo arlthmetico.
0 St<. LEITE E OIT!OIOA-E' mandar uma
emenda.
O St<. CORRi:A. DE A~<AUJO - Já disse por
vezes que nü.o mn.ndo emendas, veto contrn
o projecto; V. E><., que ti membro da commis·
são o do!\mde o projecto, pMe mando!-ns
u meu processo ó mais simples, voto contra
o projecto.
o s''· LEoroLoo llE BULIIÜES dá um nporte0
O Si'. C01mh DE ARAUJO- V. Ex. estó.
enganado, iJ a pri meirn vez que voto con t1•a
um projecto da Commissiio de Finanças.
O SR. GOMES DE CA.Srno- V. Ex. já. decln·
rou que votai' ia pelo projecto, uma vez que
ficasse o mesmo pessoal.
0 Sn. Cmmf:A. DE ARAUJO - T1•ons!jo por
amor aos cotres publicqs.
Adoptem VV. Exs. a ldóa que consideram sn.lvadot·a-o regist1•o com PI'Otc:Jto, n.c·
coitem o quadro e a tobe!la actual e eu voto
o. favor do projecto, Transijo e contesso a
tronsacr;ão em beneficio dos co!'J•es publicos,
para evitor o o.ugmento de dcspezas com o
o.ugmento do pessool e o augmento dos vencimentos. E' umo transacção que não me
desilonro.
O SR. LEITE lll OlTJCIOA.-Tamhem translj o
como V. Ex .. porque e;tou de occordo.
0 SR. PAUL,, SoUZA- Não Ó passive! diml·
nuir o numero Ue ompreglldos.
0 St<, ÜO>!IOS DE CASTRO-Si querem ba·
lanço no prazo marcodo, niio 6 posslve! dlml·
nulr o numero de empregados.

O 81t. CottH.I~A. u~: AttAU,To- Sei quanto
V. Ex. ó invo>tlgndoJ•, conheço quanto trobJL!Im e pm· Isso u.credito que j~ !ou o rola·

tot•iQ.
O Sit .. Go~t&s

n~ CAS'I'Ro-.lti, ó meu dever,
não potlln ser Senador sem 101· o relotorio.
0 Sn. CORillÔA DE ARAUJO- Pois, eu ainda
niio puda ncobar de iêl-o.
O St<. GoMES DE CAsl'l\0- E' um trabalho
qne hom·a o ministro do f<~zenda.
O SR, CaRRilA DE ARAUJO- V. Ex. devia
ter cncontru,lo nhi, porque encontrei, n.pczu.r
de uiio o ter !Ido ...
o sn. GoMES DE C,'"TRO- Acho que v. Ex.
jilteu.
O SR. ConRÊ,I. DE ARAUJo ·- Li parte, e
logo que pudor, conclu'tt•ei a loiturn.; mas,na.
p01•te que li, notei que o ministro pondero
que os empregados das Repartições de FnzendiL prestaram muito torda, com grande do·
·mora. os inlormnçõesde que elle c~t•·ecia para
fllaborn.r o seu r•ei1Ltorio quo po1• esse motivo
doixnra do ser apresontodo ao Congr••sso logo
no começo do liuns se:~sões ; elle attribue a.
c\emora das informações lt falto tle pratica
dos empregados, qullSi torlos novos, sem o
conhecimento do sei'Viço.
E' de cr01• quo JIO.rJL o nnno mio se du mais
o. thlto., que os mo.ppns, informações e escln.·
recimento< precisos sejam prestados opportunnmente, e assim tenhamos o I•clntorlO logo
no começo do sessão.
Além disso, consta-me que o Ministro pretende mandor sujeitor 1í exames o concursos
o; empregados ~ue sem essas formalidades,
tOram irrPgula.rmento nomea.d11s e e8sa providoncia póde produzir bons !'esultodos.
0 SR. OO>tES DE CASTRO-Não t•esta duvida;
mos tomar conto o todos os responsaveis do
paiz que é ossils vasto, não so pótle fazer o.
tempo e o borJL sem numeroso pessoal, sqja
embora habilitado.
O SR. ConmlA DE ARAUJO - E os nossas
finanças permittem um numeroso po;soal!
O SR. Oo1ms DE CASTRo - As nossas tlnonças o que niio permittem são as pensõe• em
cardume e outras despcms desta ordem.
O St<. Co~<RÊA DE ARAUJo- Não cabe a
mim a censura, porque tenho votado contra
todos.
.
O St<. Ooltms DE C.\sTo.o- Nilo faço censura
a ninguem.
,
0 S~t. ConR!l,, DE ARAUJO -Toem sido
coqcedidas muitJLS pensões iut\evit!omonte.
Ainda !lo poucos diii.S, cbamoi a atteução de
alguns collegas para um projecto que con1
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neclia ponBiio "duas filhas ndultcri!JUS tlo um
brlgn•lcil'D ..•
O Sn.. Cosl'A AZEVJmo-Maa passou.
O SJt. Comuh rm AMUJO-Contra o meu
voto.
o' SILo Com~uo ROD!UGUI•iS-Isto p[l.rO. mim Íl
novidade i mas tcnlw ccrtcsn. ílfi quo votei
contra, pot•quo tenho votatlo contra totlas
ollns.
o SI<. Oom:s DI~ CAST!to-Ainda n:io roi VO•
t11do cm 3• discussão, porque não entrou na
or,lom do dia; mn.s o. prosumpQão ó qno,pllssu.ndo cm 2u discussão, pnssnrú. cm :l1 dis·
cussiio~

O S11. LEITE E 0JTICJCA-NÜo à tnntoasslm:
nós temos o projecto do JocnçiLo do seJ•vlços
que ptt~sou om ~~~ cliscussiLo, ma.s espero nü.o
pu.ssa.rú. om 2~.
O Sn. ComtúA. DE AMUJO- Eis, Sr. Jl!'Osidcnte, as considera~õos rruo desejava fazer
relativamente ao projecto quo orgu.niso. o 'l'rl·
bunal de Contas.
Tenho certeza, estou convencido de que o
projecto scra adoptado o sinto votor contm
eUe.
E' o. primeira. vez que nego o meu voto n.
um projecto dn illustre Commiss•io de Finnn·
çiLS ; mas julgo do meu do ver proceder por
esse modo.

...

O Sr·. Leopoldo do DuHrõc,.
sento estar cm dcsaccordo com o nobro Seno·
dor 'por Pernambuco, illuotratlo como é, sou
voto daria gmnde vnlot• ao tt•abalhn da Commíssüo de Finunças, m.s o orado!' não perdeu
a. esperança do obtel-o. Ao entl'a.r na muteritt,
acompu.nlHLl'â. ao nobro Sonador na. discu:jsão
da amnistia que S. E:<. ainún. catendou revi·
ver.

O orudor tombem ó so!Uudo do partido fe·
dm•al, mas sem a liberdade o indisciplina que
so attribue o nobre senador, que conlbssa ser
rebelde.
S. Ex. quer nmnistin completa para os
civis e restt<ictn pat•a os IIli li tares. Não com·
prohondoisto,porque niio ó a pri1ueim vez que
militares o civis se conl'undem em casos de
amnistia, tanto ma i< quanto os militares to·
mnram n vonguarda nos movimentos poli ticos desde 15 do novembro de ISS!l. Nós os civis tomos nos aproveitado ele seus esforços, o
portanto n[o podemos nos esquecer <lelles na
medida proposta para a pacitlcac;iío.
Quauúo se trntou da primeira nmnistin
p~ra os t•ovoltosos, o nobJ•e Senador votou
contra olla quanúo tnl medido m·a do vantll·
gem capital para cnl~oquoccr a rovolt.l. Hoje
nilo se trata do enlhlquocor a revolta, mas
do sollat• 11 pnz, o por isso alie urndor o todo
Sonado v. V
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o Senado deviam va!l<lat• o compromisso
~ue em boll or~t tomou o S•·· Presidente da
llopublica. Tanto mais cí ,iustlfirovol a 11m·
nistla lncondlclonal quanto ó verdade que o
Governo pótlo precisnr do um momento para
.mtro de Jn.uç:~r miio desses milito.res om caso
do invn~ü.o cstt•nngcira, c nü.o obstante a.chn.so o Govct•no preso por um preconceito contra.
el!cs.
Si o projecto acoroçna, anima revoltas, a
Constitulc;ão ó a m[e <lo todas as revoltas,
porque clla ó quem pet•m!tte a amnlst'la.
O projecto Sev01•ino Vieira nii.o concedlo.
gro.ndcs vantagens aos revoltosos, a.penn.s
J•espoitava seus postos, o soldo, o o tempo
para a reforma, c assim satisfazia plenamente todas as oxigencio.s. Tambem não acceito.
a distincç[o entro rovolucionarios civis e mi·
li t11res, quando ó sabido que uns e outros se
confundiram; na batalha do Campo Ozorio
morreram muitos militares' um illustre Almirante.
O leglslndor constitucional não pensa como
o nobre Sonaclor por Pernambuco sustentando
que a amnistia nüo ó materia do uma resolução do Congresso c sim de uma lei dependente do sancc;iio, o que não ó doutrina verdadeira o tanto nssim que pela Constitul<;ão
compete no Poder Executivo o direito de indulto o perd[o, e ao Legislntivo o de amnis·
tia.
O nobre senador por Pernambuco diz que a
amnistia n[o deve comp•·ohender n todos o>
revoltosos. Precisamos ser justos. Revoltosos
níi.o são só os que se armam contra. o Gover·
no, ó tambom o Governo que se revolta con·
tt-o.a Constituiçiio o abusn do sou podct•. Nilo
nego. o direito do t•ovoluçüo, e que não se pó·
do comprchender uma sociedade bem constituída sem este direito, que ó o correctivo
dos Governos, mantendo-os na orbita de suo.s
attribuiçües, doutrina esta sustentada por
notaveis publicistas como Guizote Macaulny.
O nobre Sonlldor pot• Pernambuco dlscutin·
do o projecto do organisaçiio do Tribun<~l de
Contris,osqucceu-so que os uo.ssos orçamentos
silo votados de al'ogadilho o cheios do lacu·
uns, faltas estas que deso.ppnrecorão com o.
organisoç[o do tribuno.!, que tem do fornecer
ao Congresso dtLdos seguros pa.ra. u.s suo.s tloliboroçõos financeiras. E esta lbi a raz[o que
justificou a sua CJ'caç[o nos Est:•do• Unidos,
que tem sido rolormado mui!ILS vezes J>n.ra
acompanhar as necessidades publico.;. No o.ctual regímen presidencial ando ror11m suppri·
mldo.s a responsabilidade ministorhtl, 118 interpollnçües, etc., ó do absoluto. nccc~sidade
orgunisnt•esso tribunal pnro. llscnlisn~iio dos
dinheiros publicas, tomacla, o liquidll~[o do
contas sem as quaes ja.mnls conseguiremos a
verdade dos orço.montos que tomos vota<lo
aqui constamon te ~s cogus.

.'
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Alóm de multas considern~õcsjustiOcativM
do projecto, entende o oradO!' que o pessoal
des•e tribunal deve ser vantojosumonte J'C·
compensado pois os seus mem bJ•os nua podem
ser distrnllidoa cm commissõcs vantajosas,
devendo ter o tribunal, como acontece com
outras repnl'tiç<ics, um aprcndi>'lldo capa?. dti
exorcer os oatc!os com pratica e instrucção.
Termina o orador Jllzen•lo votos pela appro·
va•;ão •lo projecto que vem satis01zer uma
necessidade ul'gente c imprescindiveJ.
Fica n. discussão n<lindn pe ln hora.
O Sn. Pm:swE~TE designa para Ol'dem do
dia da sessão seguinte :
Continuação da 3• discussuo dos projectos
do Senado:
N. 20, de 1805, que rcorgnnisa o Tribunal
de Contas ;
N. 33, de 1895, substitutivo de de n. 15
que manda entrar novamente cm vigor, com
nitcrn~ões, o decreto n. 2.827, de 15 do
março de 1879 ;
3• discussüc da proposição da Cnmnra dos
Deputn<los, n. 25, de 1804, que define c garante os direitos nutornes ;
2• discuss[o das proposições da mesma
Camnra:
N. 40, de 1805, que nutorisn. o governo n
abrir o credito Bupp!mentnr de 28:000$ ao
M!nister!o da Fazenda para occorrcr ás dcsdezas da rubrica n. 1J do art. 7" da lei
n. 286, .de 24 de dezembro de 1894 (Caixa de
Amortisação) ;

i' discussüo rlo projecto rlo Senado, n. 37,
de 1895, quo n.utol'isu. o governo n. fundm•
uma. colonin. correccional no llT'chipolngo do
Fornan<lo de Noronha o n indomnisnt• o Est<Ldo
de Pornambuco, pelo v:Liot' actual, as bomfoitot•ias que cile houvér feito no mesmo
arcbipe!ngo depois do decreto n. 1371, do
!4 de l'everoiro de ISO! ;
2• d!,cussiio das proposições da Camara dos
Deputados;
N, 20, de 1805, que autorisa o governo 11
abrir ao Ministorio da Justiça. o Negocias ln·
tcriores o credito supplemontar de !04:03(1$
paro. occorrot• ás dcspezas do n. 13 do art. 2n
da lei n. 2GO, de 24 do dozcm bro de 180.1
(pol!cia do O!strlcto Federal);
·
N. 36, de !895, que concede n D. Maria
L!ns Valioso da S!!ve!rn, filha legitima do
capitão de artliharia, já fallocido, Pedro Ivo
Ve!!oso da Silveira, a pensão do 100$ mcn·
anos i
3• discussão dn propo!ição da mesma Camam, n, 16, de 1895, que relevam a D. Francisca da Serra Carneiro Outra a prescripçílo,
cm que incorreu, para percobor a diJforen~a
do meio-soldo a que tem direito, do 1871 a

+
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Lovanta•SC a SC>Siio ns 4 horas da tarde,
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Prasidoncia do Sr. Manocl Vt'ctorino

N. 49, do 1895, quo o.utoriea. o governo.

abrir ao Ministerio da Guerra o credito extra
ord!nnr!o de 3, 000:000$ pam occorrer lis des
pezas rle restauração das nossas fortnlczas
no actual e t'uturos cxercicio> ;
Discussão unicn do parecer da Commissiio
do ,Justiça e Lcgisln.~ão, n. 122, de 1895, opi·
nando pela approvnção do .-lo opposto pelo
Prefeito do !Jistricto Fedem! ÍL resolução do
respectivo Conselho Municipal, quo estabelece
regras pnra os trafego das companhias de
carris urbanos ;
2• di>cussiio do proposlçiio da Camarn dos
Deputados, n. 44, do 1895, quo lixa vencimentos aos officiacs !nlcriorcs dos corpos c
brigadas de mai'inh:c ;
Discussão un!ca 1lo parecer n. 135, de
1895, da Commissiio de Finanças, opinando
quo nada ha IL resolver sobro a petiÇJlo cm
que a Companhia Lloyd Brnz!!ciro pede crc·
dito para pag•mcnto de quantias quo,juiga
lhe serem devidas pelo governo c quo declara
terem sido omittidas na Mensagem cm que o
Sr. Presidente da Republica pediu abertura
de creditas extrnoadinarios para pagamento
de fretes e repa!'OS da mesma companhltL ;

SUMMARIO- Aborturn. dn. floa.<![o - LoiLurn. o
npprovnçiio dn. a.cta.-l~xt•Jmu:s·re- Purocot•cs
DhcllfiRiio do roquorlmonto npro11ontndo nn.
ts~Rsiio n.ntoJ•tor _p,Jo Sr..coelho Hodriguos D!scurRo do Sr. Vicuntfl Muchndo- Obaorvneües
do Sa•, Prewldnnto - Di11curso elo Sr Co:~tn Azo·
vodo-Ob.~orvnçõo!i J.n Sa·. PrcHidcnto-Luitura
da indicn~fio oll'orl.'chll~ pelo Sr. Vlc~Jnto Mnchado- OIJ:!orvnc;üua do St•, Pt•csidonto - Dis·
curso do Sr. Viccnto 1\Iu.cbnclo- ApoirLmonto
o ~liscliRs:to dn. indicnç;io o!liH"ocldiL pelo St•,
Vicente Machado·- Ulscnr11ns dos Srs • .T.
Cohmrla, Coalho RodrigucJJ, Cot•t•Ju. do ;\t'D.lljo
o namiro Bnrcollos -l~ncorrnmonlo d:L di~Clllloo
Rilo o votnçüo da indicn.eii.o- ÜI~Tllm no JH.\ !1 11 dlscusR:Io do pa'OjccLo n, .:m do il:iU.i Emonclns -l~ncorramOnto d1L diacuRRiio ovotllçito tio projecto -aa diHcnsaão do fH'njocto n.
3:J tio 1SU:i- DiHt:lll'so do St•, L!'!! ta o Olttcio/LAdinmonto dn UiRC\IfH~ão- Ot•Jom 1lo dil~ 27.

Ao meio-dia comparecem os 48 se"nintes
0
Srs. Senadores :
: ,.
Jo1lo Perlro, .Toilo BarbaÍho, J. Catundn
Gustavo Richard, Joaquim Sarmento, l'ran:
cisco ~!achado, Costa Azevedo, Antonio Bnena
Manoel Barata, Gomes de Castro, Pires For-:
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roiro., Cruz, Caolho Rodrigues, Nogueil'll. Ac~ outra Gamara entre na ordem dos trabalhos
cloly, .Toü.o Cordeiro, Almino Atronso, .TosO e sc~a adoptada,
Dornnrdo, Olivc!I•a Ga.tvü.o, Abdon Milnue~..
Snlrt rias Commissões, O de setem ·I'o de
Almeida Barreto, Joüo Nolvu.. Corrêrt de
ISU5,-Costa A:cvedo, vencldo.-Leopoldo de
Arnujo, ,Jonquim Pornn.rnbuco, Rego Mollo, Brr/ilúcs,-Campos Sallas.-J. S, Rego Mallo.
Leito o OltJcica, Mcssi11s 1lo Gusm1io, Rosa. -J. Joaquim de Sou~a.-Leitc c Oiticica
.Juniot•, Coelho o Campos, Virgilio Da.muzio, venciclo.
'

Domlng<1S Vicente, Gil Goulart, Manoet de
Queiroz, Lapór, Lopes Tt•ovão, E. Wandenkoll<, C. Ottoni, Paula Souza, l\loroes
. Barros, Leopoldo de Bulltões, Joaquim de
Souza, Joaquim Mm·tinlto, Vicente Machado,
Arthur Abreu, Rnulino Horn, Esteves .runiol', :Julio Frota, Ramiro Rarcellos e Pinheiro Maci!ndo,
Abre-se n sessão.
E' lida, posta em dlecussiio e sem dobate
approvada, a neta d~t sessão anterior.
11eixam rle comparecer com causa partici·
pado, os Sra. Justo Citermont, Severmo Vieira, Q. Bocnyuva, ·Aristides i.obo, Gonçalves CltaYes, .Joaquim Fellcio, Campos
Snlles e Generoso Panca ; e sem clla, os
Srs. Leandro Maciel, Ruy Barbosa, Eugenio Amorim e Aquilino do Alllaral.
0 Sn. I 0 SECRETARIO dá conto. do seguinte

I

I

EXPEDIENTE

•

Olllcio do lllin isterio dn l'azenda, de 23 do
corrente mez, trausmittlndo a Mensagem em
que o S1•, Presidente da Republica presto. as
informações pedidas sobre o requerimento do
coronel Fra.ncisco Augusto de Lima. e Silva.
que solicit" dispens~ do lnp<o de tempo que lhe
fulta pura calculnr-so a smt aposentadoria no
Jogar de director do Tribunal de Contas.A quom fez o. roquisiçiLo, devo! vendo depois
iL Secretaria do ~enado.
OSn. 2.11 SEC1Ul:1'ARIO Iô o vão a impt•imir
para entrarem no. ordem dos trabalhes, os
seguintes
PAUECEllES

....

N. 141-JSfl5

A' Commissão do Finanças foi presente a
pJ•oposi~<10 rla Camara dos Deput11dos, n. 34,
de 1895, que conccrle a D. F•·aucisca Amalia
Blttencourt Cardoso a penoiio annual de
1:200$000.

Consideraudo que lt•atlt·SO rle insignificante auxilio ÍL fllmilla, hoje. pobre, de um
funccionario int.egi'O o que illustrou a magistratura. bro.zileil•IL, outr'ol'a. tz.i.o mn.lromunerndn, é de parecer que 11 proposiçiio da

N. 142- !8D5

A' Commissüo de Finanças veiu, com a
menmgem do Pode1• Executivo de 28 de
agosto proximo a proposiciio da Gamara dos
Deputados, n. 52 de 18P5, concedendo au·
torisaçiio no Governo paro abrir no ~!inis
terio da MaJ•inha o credito supplementar de
830:800$ á verba-Obras-de que cogita o
n. 20 do art. 4" da lei n. 266 de 24 rle dc1.em·
hro de 1894 (a proposição diz de 1805) para
occorret• á constt•ucção de um quartel-desmMtrwel-destinado no batalhão de infantaria de marinha, orçado em 500:000$ ; aos
reparos indispensaveis a diversos proprios
nncionaes na ilho. das Cobras, orçados em
250:000,~ e illllbrlcação de uma porta-caixii.o
para o diquo Guanabara,orçnda em 80:800$000,
A demonstração justillcativa desse credito
pedido ·e está annexa á referida proposição,
apenas diz o quo ficou exposto-pela discriminação do quaHtum das tres diversas pnrcellas que, sommadns, dão n totalidade do
credito.
Não conhece, pois, a Commissão de Finan·
ças os orçamentos cm seus detalhes paro. cada
um desses serviços.
A Commlssiio de Fazenda rln Gamara dos
Deputados justifica a concessão desse credito,
porquanto a nllegada mensagem diz :
- Que, rlurante a revolta de uma parte da
armad", que tevo principiO no porto destn
Capital em G rle setembro de 1803, consideraveis foram os estragos prorluzldos po!os projectis das baterias das fortalezas da barra o
rle Nictberoy na ilha das Cobras ; que o edi·
flclo em que aqnartelo.va o Batalhão Naval
foi totalmente destruido; n.s casas de morado.
dos aJudantes e mais pessoal administrativo
do arsenal, o quartel dos guardas de policia,
ILS olllcinas de carpinteiros e de velas e outros
pontos soiTreram damnos enormes, que não
podem sor reparados com os creditas concedidos ás I'ospcctivas verb~s do orçamento ·
vigtmto.
Sem duvida. Com o credito votado p~ra.
no cot•rente exerciclo, serem attendldns ~s
necessidades do serviço de construcções e re·
p11ros do ediflcios sujeitos li repa1•tição da
marinll~. niio seria passive! emprebender as
obt'llS de quefulla 11 mensagem: basto. só con·
sidol'at'·Se que pnr~ o. verba que as devia
compoi·t~r consignou-se 330:000$, qull.ndo ora
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silo solicltndos 830 :800$-como supplomcnto ~
mosm~ verbo..
A Commlssõo do Fino.nçns, por cstn rn>.iio,
ó conduzido. 11 ncrcditnr não te!' havido,
quando D Po<le!• Legislativo concc<li:t ttquelln
sommn, o intento do, com oll~t, trutnr·SO de
construeçõcs o ropnros do tontn !mpot•tnncitt
e o.lndn, porque n:L proposto do Govomo p:u"
llS dospezo.s do proximo i'utm·o oxorcicto, ll
sommo. orçado. '[larn. os serviços ú11. mcsmn.
verba sómonto o.ICM!Çn a sommo. de 200:000$,
monos 130:000$ ela dotação dc•Bl1 vorba no
orçamento que vigora c menor de 300:000$ cln
pedida pelo Governo om 180•1 para o mesmo
orcmnonto.
Sorio., acaso, porque entii.o nfio so considorn·
ra.m urgentes essrLS constru'iõe~ o reparos de
que a mensagem falia, quando os damnos ae·
cusndcs j• eram conhecidos !
Tratando-se, por conseguinte, do o.ssumpto
niio cogitado na ópoco. dos trabalhos prepara·
torlos paro. a confec~iio do. leí do orç~mento
d&s despezas do. marinha no corrente oxer·
cicí~, or~ trazido ~o conhecimento do Congresso No.clono.l, como meJ•ecedot• de suo.
urgente attcn~o, níio delxar:í a Commíssíio
de Finanças de tnmbom n.ttondet•, como o fizera
n de F11zenda da Camara do; Deputados, ,julgando, como clla julgou, convir o. proposição
otl'orecida concedendo o credito de que se
trata.
Nestes termos ó de p•l'cceJ• que entro no.
ordem dos trabo.!bos do Senado o soja appro·
vnda.
Sala das commissües, 25 do setembro dó
1895.-0osta ,L:eceao (!laJ•iio do Lauario), re.

lar os cHCrup!os do legislador, que niio desco•
nhcce o§ 7" do a1•t. 7~ da Consfltuiçíio, que,
cm conscqnencio. do. liLerdndo estabelecida
no§ :J", vcdtt nos cultos o. subvonçíio clllclai.
Mns, não ob:itnntc as l'azíles com que snU·
ontou a rwtul·e;a mí.r.ta ria con(l'ata'a da Ca~·
pam j ust.!flcaJ• o pedido em frente as

r{,fal'itt

llíSJlOsiçücs con~titucionno~, o. Cnmo.ru. eutcn<leu salvar nH,Ihor os seus cscropulos nutori·
Si\ndo n. couccssito no3 tm·mos dn. pt•oposlçilo
queapreclllmos,naqm.t, cm vez <lescroquclla ,
1~itn. em lume{icio rl~:; oúras para conclusao do
templo, o d cm beneficio do llo::;pital dos Lazaros
e das outras ínstituirúes de carldarla, qw: a 11""~
mrmclaclvmantc!m, convertendo a.ssim n. idéa.
elo culto em umo. qucsltTo de ccu·idade~ ele
asslstencict a q1w se acham ·uúlculados únpor~
tcmtes intC)'Csses de O>'áem mo1·al, economica c
social, que 11t!'o podem. st;l' alheios aos Podcl'CS
PttúUcos.
Assim, nerfoitamonto rcmovi<ln quo.lquor
<li!l!culdo.<fo que ao projecto se pudesse apresou tal', desde que csto.bc!ccimontos scmolltan·
tos do caridade o assistcncia síio, não só mo.n·
tidos, mas ató administrados t1 custa do.
Uni[o, só resto. npt•ociar o. legitimidade do.
receita destinado. ao beneficio do que trata n
proposição.
Ainda o. este respeito nenhum cscJ•upu!o
pódo llavcl', desde que us loterias exi>tem e
acham-se entro nós dotm•minndas em lei,
sondo 1 todo. vio., necese:ario accresccnt:J.l'·Se que
nas tentativas varo. suppt•imll·as muito clara·
mente se tem feito sentir o intuito do mo.nte!-o.s em beneficio do estabolccímcntos pios
que tlcllas tiram os elemcnlos de "'ida c ma nu·

Jaum-Rmniro JJarcollos.-J. S. Re,Qo JlleUo, cençr1a,
E, si isso se dti em re!aeiio aos existentes
-Leite e Oiticic1t.-J. Joaquim ele Sou.:a.com
gozo das lotoJ•ias, nada' ho. que impeça se
LeoJmldo da Bulhúes.

N. 143- 1805
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lhes uddiciono o de que trat~ a presente proposiciio, que se refere o. Instituição onde a
c:~rido.do, núo menos do que nos outros, se
ostenta o exoJ•co, uiio mais em bonollcio
dos inMizcs que o. cl!asoacolltom do que em
beneficio do. proprio. socícdudo, que muito
oprovoita com a segrcgacíio do!les.
Assim, pois, 6 u. commissü.o de parecer quo
sej:1 ~ relhJ•idll pJ•oposiçilo submettido. r\ •P·
pJ•ov:•.çiio do Sono.do, afim -do ser adoptada.
Sn.la. dn.s commis8úos, · 211 do setembro do

A.' Commissilo de Constituiçíio, Poderes o
Diplomacia foi pt•esonto u proposlçíio do. Cll·
mo.r• dos Deputados, n. 56, <lo 1895, conce·
dando i• Irmandade do Sant!ssimo Sacromcnto
d11 Co.ndelaria trcs letoJ•ias, do mil contos de
róis cudo. uma, em beneficio <lo HospJtnl dos
Lazat•os e do outt•us instituições do co.t•iduúo
que a mesma irmando.úo m~ntém.
1805.- Francüco .Maclwdo, J'olatOl'.- Gil
Esta. proposição l'oi pl'ovacado. por umo. po- Goulutl, ·
·
'
tição da refO<'ido irmandade, so!ioitando
nquclltL concassilo paro. o ílm do cancluit• lt:i
A Com missão do Fin11nçns, oxo.minn.ndo o.
obrtLs do lemplo o. ôeu cal'go. E neste sentido PI'Ollosh.\ilo u. 5ll do· 18U5, enviada pela Cn,..
J'ol pe!" Comrnlseao do F"zendo. o Indnstt•illS 'mam dos Dcputados;·coneed<m<lo trcs lctor!ns
daquollo. coSI• do Congresso lavmdo o lll'o)ccto em bonullcio das inst!tuiçücs mantidas pela
quo dou !ogM' i• proposiçíio hoje submott<úo. t\ ll•l]lunúado da Canúo!aJ•ía, ostt\ <lo uccordo
nos:m. consitleraç:.ão.
cóino o pu.rece1• do. Corumis~lio de Constituição,
No po.roceJ• com quo aquol!o Jbi npresontauo Poderes o Diplomacia.
bem o admiravelmente Jez sentir o ~ou u~ Apre~osiçii.o nonltumn dcspeza tl'lLra,sendo
l~strado l'eiator que o caso potlor!o. uospot'· convcrt<dn om loi, 11nra os cofres publicas,
'
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Entendo n commissl'io que n. p1'0posiçiio
dovo ser submotlldn. !1 cliscussUo e appl'Ovndn.
Snln das commissõos, om 25 rio sotcmhro
·do 180:5.- Costct A..:allcdo,- Leito o Oitlcica,
rclntm·.- J. S, Rego Mcllo,- J, Joa9uim
da Souza.- Leopoldo tlc Bulhacs, voncido.Gomas de Oash·a, vonciclo.
N. 144- 1805

....

O3" oscrlpturnrio da Alfandega de Manàos•
F,stn<lo do Amazonas, Emillo .Josó Moreira
.Tnniot•, soJicitn., cm requerimento envindo
no Congrc8m Naclon:t), por intcrmcdio do
·Minlsterio da Fnwndn, umn liconçn do um
unno, par11 tratn.r do. suo. sa.udo; o. Cn.mn.1·a.
do; Deputados, deferindo esse podido, formu·
lou a proposição que, sob n. 02 do 1805, enviou ao Senado, concedendo n licença som
vencimentos.
O pcticionnrio, so!!rcndo do impaludismo,
como prova com o nttcstndo medico quo juntou, go,ou do uma licença do 30 dias, con·
cedido. pelo inspector dn.quolla. Alf,mdcgn.i

obtovo t.rcs mezos do licença, concedida pelo
Ministro da Fnzenrla o mnis uma proJ•ogação
desta, por dous mezos, profi•zondo assim os
sois mezes que o Poder Executivo podo con·
ceder, do licença, uos funcc!onarios publl·
cos.
Continuando, poróm, do9nto, recorreu no
Congresso Nacional, solicltaudo nova licença
por um ano, que lho é concedida som voncimentos, como foi dite, na proposição dn
Cnmnra dos Deputados.
Entendo a CommiSHiin do Finanças que a
proposição devo entrnr na ordem do dia e
pódo ser approvnda pelo Senado.
Sala das Commis!ões, cm 25 do Setembro

do 1895.-Costa· A.:aocrlo. -Leite a Oiticica,
rclntor.- J. S, Rego NeUo.-A. O. Gomes
de Castto,-Lcopolrlo do Bulltücs,- Ramiro
Barcollos.-J. Joaquim do Sou:a.

O S••. P~·cMldentc-Continúa a dis·
cussão do roquorimcnto hontom apresentado
pelo Sr. Sooador Coelho Rodrlguus.
.
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o !'ir. P•·cHl<lcntc-0 art. W3 do
do Regimento <li r. o seguinte:
«Urgente pnrn lnterrompor a ordem rlodla
só so deve entender n mnterin., cujo resultn.do
se tol'Unrin nullo o rio nenhum e!!c!to si
deixnsso do ser tratado lmmedlntomcnte.
« Voncldl\ n. urgcncia, o Presidente consul-tnriL do novo ao Senado si o nssumpto ó do
nnturo1.o. tal quo,lnlto sendo trntodo immedJa.
monte, se tornaria nu!!o e do nenhum o!·
feito.
« Si o Senado decidir nffirmativnmcntc, cn•
trnró. a materia immorlintomente em discussão
flcnnrlo intorrompith• a ordem do din ntrl !l
sua decisão finn!; si decidir pela negativa,
seril a discus~ão rlo nssumpto udlada para a
primeirn horn da sessiio seguinte.~
Isto com relnç[o ;, ordem do dia.
Durante n hora do expediente, seguem·se os
mesmos trnmitcs, applicando-os · n assumpto
extmnho, {ls materms, que jh estão !ncluidns
no expediente. O nobre Senador quer urgencla, passando por este processo?
O Sn. VIcE:>:TE MACIIADD- Passando pelos
tramites rogimentoes, visto que a hora rio
expediente estnva dostmndn para a discussão
do requerimento do Sr. Senador Caolho Ro~~rjgues.

osn. PnESIDE:>:TE-Vou consultor o Senado;
mas é neccssnr!o que V. Ex. diga qual ó o.
mnteria <lo que deseja trntor,
0 Sn. VICE~"TE MACIIADD-VOU apresentar
uma indicação ao Senado sobre os suceessos
que se deram bontom na Camarn dos Deputados.
O Sn. PnESIDE:>:TE-Pe~o a attenÇI1D do
Senado. O Sr. Senador Vicente Machado ra.
quer urgeneia para occupnr-se dns occur.
roncins que se deram hontem na Cnmara dos
Srs. Deputnrlos.
De aceordo com o art. 153 do Regimento,
vou consultar o Senado sobro si a concedo,
0 Sn. COS'I'A AZEVEDO- Peço a palavra.
pela ordem.
O Sn. PnESIDE.~TE-Tem a palavra.
O Sr. CoMtn Azevedo (pela ordem)
-St•. presidente, estou promptc a dar o meu
voto ·para que qualquer dos membros desta
Casa possa cumprir o sou dever, qualquer
que seja o modo por que encare esse dever;
mns não posso dar o meu voto sem saber qual
o fim que tem o honrado Senador.
0 Sn. VICENTE MACIIADC-POSSO ler a indi-

O Sr. VIcente ,Inchado (para
v1a1cria urgcnlo)- Eu desejava, Sr. prosi·
dento, occupar a attcnção do Senado na hora
do expodiento. Vejo quo lsso niio me ó posslvcl. por ter de continuar n dlscussiio do
requerimento do Sr. Coelho Rodrig-ues; mas
ton•lo ou do tratar de matorla urgonto, que Ctl.\'ÜO.
so prende aos successos bontom occorridos na.
0 Sn. COSTA AZEVEDO-Seria melhor.
Catnnra dos SJ•s. Doputn•los, peço a V. Ex.
quo consulte a Cnsa sobro so mo concede OSn. PRESIDENTE-A consulta que tenho
Ul'genc!a pnrn. tratar do assumpto, aprosou· do tilzer no Sen<~do ó dupla. Prime!ramonto,
tando uma lndlcaçuo.
sobro a urgoncla ••.

'

.

I

I

I

I·

230

I

!

ANN AES DO SENADO

O Stt. CnRISTtANo OTTOXI-E' bom ouvit• a
indlcaçüo.
O Sn. PRESIDENTE- ..• o vcncldiL cstn sobt•o
ai o u.ssumpto que motivou n. urgenci:-L se
tornaria nullo e do nenhum etrolto ;e deixasse de ser tratado immedietnmente.
Consultudo, o Senado concedo a urgenc!n.
O Sn. PRIJ!SIDENTE-Agora, o Sr. Senador
Vicente Machado lerá a sua indicação afim
de ser o Senado novamente con~ultudo. de
nccordo com o Regimento.
0 Sn. VICENTE MACIIADO-A minha indicação é a seguln te (lG):
Jndicaçno

Innlco que o Senado Federal. por intermcdio da respectiva Mesa, manifesto a Cnmnrn
dos Deputudos a sua solidariedade m des·
nfrrontn dessa Casa do Congresso Nacional
pelos desacatos que hontem solfrou.
Sala 1lo.s sessões do Sona.do Federal, :w: de
setembro do 1895.- Vicente Macliado.
0 SR, PRESIDENTE-O Senado vue ser con·
sultndo ugora sobre si o ussumpto da indl·
caçilo que acaba de ser lida é de natureza ta!
que, nilo sendo tratado lmmedintnmento, se
tornaria nullo o do nenhum effelto .
Consultudo, o Senado resolvo afirmativamente.
O Sa. PnmsmEmE - Tom a palavra o Sr.
Senador VIcente Machado.

..

O Sr. VIcente 1\lnehndo (movi·
mento de attençao)-Sr. presidente, com o co-

Sei, St•. presidenta, que desde nnto·ltontem
quando constou quo, na ordem do dia da Ca·
mara dos S1·s. Deputados, tinha >ido contem·
pln<la a matcria constnnto da emenda victoriosa no Sonndo, sobre n. mnnlstin nos rovoJ ..
tosus do Ode setetubro o nos do Rio Grande
do Sul, tncs oram as ngltar,ões produzidas
por uma parto da imprensa facciosa dcstu
Capital, que u.lguns cidndiios altumonto cal·
locados, ao conhecimento do Sr. Dr. Cltofo de
Policia o Ministt•o da .Justiça, foram !ovar estes factos o pedir providencias oncrglcas.
S. Ex., o Sr. ~linistro da .Justiça, solicito
no cumprimento dos sous deveres, lmmediu.·
tamente, sogun1lo consta-mo, conferenciou
com o J'nnccionnrio incumbido do volat• pela
ot•<lom e segurança publica, pu.ra que fossem
utilisodos todos os meios passiveis, allm do
quo o.• desacatos prome<litndos Ti Cnmara dos
Srs. Deputados, niio so. verificassem.
Consta-mo até que S. Ex. determinou ao
Chefe do Policin, que man<lossc guardnt• a
Camara dos Sra. Deputudos por 100 praças do
lnli1ntnria c um piquete de cavnllarla, convenientemente prepn.rn.das pn.rn. rept•imir
qualquer desordem.
Hontem, Sr. presidente, apenas se apurava
o resultado da emenda do Senado para a
CamaJ'a dos Srs. Dcputudos, a, nas proximidades do cdiftcio, onde l'uncelona nquella cor·
porn.c;ão, grupos de mu.ll~ltorcs, muito conhe~
cldos, entro os qunes notavam-se secretas <ln
policia, prorompm•am em invectivas contra.
os roprcscn t11n tes da Nação, davam vi vns sediciosos o morrus nos representantes da sobe·
l'anio. nacional.
O Sn. Do~nr;aos VICENTE-Aos quo voturam
contra ou a favor!
0 Sn. VIOENTE MACIIADO-Aos que votaram
contra a amnistia.
Apenas, Sr. presidente, os primeiros deputados, que snhinm, npparccernm ll110rtu do
edifieio da Camam, estes grupos, armados de
revolver e em nttitude amca~adora procura·
rum levar a efreito o plano do antemão deli·

rnçiío verdadeiramente transido de <lôt•, assisti
hontem os tristes successos, qne se desenrolaram na Camara dos Srs. Deputudos, com
gru.nde atrronta áquo!lc importante ramo do
Poder Legislu.tivo Nacional.
Mais t1•iste ainda, Sr. presidente, fiquei,
quu.ndo tues desacatos a um ramo importan· nea.r!o,
tis.s!mo, a um dos principu.cs poderes da Sobro o deputado S1•. Medeiros o Albuquer·
União ero.m tí:!itos com ucquioscencin., senílo que, que tinha fundado o parecer relativo a
com a copnrticlpaçiio du. policia.
cisa omonda, o cone! ulndo ]!ela sun rcgclçiio,
(Ntto apoiado do Sr. Jlloracs Barros c outros atirou·se um capanga, no intuito de desfei·
Srs. Se»adores, apoiado dos Srs. Jotto Corcleiro, teal·o.
Esteves lunior a outJ'OS S1•s. Senadores; pro· Esse illustt•o deputado, ·no uso legitimo do
sou direito do defesa, lançou miio do revollestos,)
ver que trazia o cu ontiío vi um solrlndo do
0 Sn. PRESIDENTE-Attcnçiio !
corpo policial ~assar a.milo. no.rovolver, que
0 Sn, VICENTE MACIIADO-Estlve presento lambem trnzta, e procurar: atirar sobre
u. todo o desenvolvimento desse trama sinis- S. Ex.
. ,. __
_.:,
tro, com que parecia querer so nbalilr a voz O !Ilustro lcadcr da Cntitnra, o Sr. Francis·
dnquo!les que, no uso legitimo do direito do co G!icerlo, foi igUTllmcnte desacatado, a pon·
voto, negaram-so·a adoptar a medida sugo! tu to do, deant" da attitudo ameaçadora do pohontom t\ sua <loli.bcraçlio.
JTU!arcs, proto.gldos franca o oxtonsivumontc
-
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pela rllminutissima lbrça publica, quo ali i, dizJa•SO, so tl.chava. para go.mntir n. Ol•t.l.cm, ter
necessidade do voltar da pot•ta do Ollíflcio!
. O S1t, JoÃo CDitDEIRo-E' exacto, o grupo
cr!L capitaneado pelo revoltoso CJimaco Barbosa..
O Sn. VICENTE MAOI!AM-Quo.ndo tilo alar·
mado estava o espirita publico, prasumln~o
soque de um mornent.' P!Ll'n. outro, um grtLO·

do desacato podia. set• feito áquello orgiln itn·
Jl?rtan.te da soborani" nncion"l, a providenCia umcn. tomada pelo funceionario encarrega•lo de garantir o. ordem, foi a de enviar
paro. o local do confllcto seis praças de cavallaria, seguidas de Ires omciaes.
Essas praças de cavallnria se mantiveram
inteiramente passivns, deante de todo o mo·
vimento aggrossivo contra os membros da·
quella corporação, Por mais do uma vez,
quando por parte dos Srs, dO)•uta,los,SS. Exs.
P}'OC~ni.rnm rep(:Uil' it miio n.rmo.·ln. o. a,qgres·
•uo VIOlenta, que lhes ora feita pelo grupo
sedicioso, do pequeno grupo do pollciaes •o
destacavam praças para reprimir o direito de
legitima dcfeza, que alies exerciam I
Sr. r•residente, mio trata-se de um facto de
pequena monta (apoiado<)· tt•ata.·se de um fa·
cto que diz respeito ao de~oro de um dos poderes publicas do. naçüo. (,tpoiados. Muito
bam.)

Cousa notava!: dut•n.nte mais de duas ho·
ns, em que a ordem publica esteve seriamon·
te ameaçada. n:to compareceu uma só autoridade policiall Só depois que a Camara dos
Srs. deputados incorpora•la, iL que se reuni·
ram muitos populares, atravessava a ruo. do
Ouvidor, levando garantJrlo o Presidente da
C~mal'll e o Sr. Francisco Gllcorio, foi que appareceu o Sr. Carijó, acompanhado de 50 ou
!00 praças do corpo policiai.
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uma das altas corporações tio pnlz, tendo sido
com ~ntencedencla o pessoal todo da
policia, durante 1luas horas, n~o compareceu
ao local do confilcto uma só autoridade policial !
O Sr. Climaco Barbosa. quo, na porta da
Camara, armado de revolver, tentou aggredlr ao deputado paulista o Sr. Dr. Bueno de
Andrade c que com gritos sediciosos, declarava que ,,Iii se achava, para fazer a amnistia
em nomo do povo, jtí que os representantes
da NMiio não a queriam fazer, o Sr. Cllm~co
Barbilllll. pe•·corrou a ru~ do Ouvidor, fallou
de um~ das janellns da Cidado do Rio e só
mais tarde, n~ occa.sl[o em que tomava. o.
bond, tal voz p~r~ ir ó. su~ resldencia, ó que
foi preso O. ordem do Dr. cltefe de policia.
0 Sn, EsTEVES JUNIOR-Preso, para inglez
ver.
0 Sn. VICENTE MACHADO-Sr. presidente,
confesso-me extremamente amigo da ordem e
mais nlnda do decoro e da honra das instituições de meu paiz.
Eu seria incapaz de vir na Representação
Nacional fazer accusaçiies, como estou fazendo, gravissimas contra altos deposltarios
do Poder Publico, si do oisu, si de sciencln.
propria eu ~ão tlvc"!e ?ünhecimento do modo
merte, pasSIVO o cr1mmoso porque procede- .
mm essas autoridades no attentado commettido contra a Camara dos Srs. Deputados.
avis~·lo

(Apoiados.)
0 Stt. ,]OAQTlnt
mente, 8 verdade.
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Infeliz-

O sn. VIC&."'TE ~L,cuADo - Acho qne o seu
acto não póde deixar de expressar solemnemento a sua solidariedade com a Camara dos
Srs. Deputados, paro. que uma dos mais altas
corporn.çecs do palz seja convenientemente
(Kntl'e o,~ Srs. Souadoras Almino Alfonso c desnlfrontada.
JatZo Corrlciro trocam·sc outros aparte$ c o A a1!ronta não foi feita só aCamara dos
Sr. Presirtentc reclama attençno.)
.'
Srs. Deputados, foi feita ~ Representação Na·
Peço aos Srs. Sena•lores que me deixem clonai, e a Representn.çíio Nacional lambem
fundamentnt• a indlcaçiio.
somos nbs.
·Sr. prestdent•, depois de terminado o con· Si deixarmos passar o precedente, é bom
11ieto, e quando no odiflclo da Camara, se posslvcl que amanhã nilo, tenhamos o diooito
achava apenas o director da secretar•ia, alll de exprimir com 'Verdade e lealdade ns nos·
CD!Uparcceu o Sr. Dr. André Cavnlcanti, sas opiniões, manifestando o pensamento que
cholo de policia, pnro. tomar conhocimente. nos indicar o patriotismo.
0 sn. ALM!NO AFFD~so-Penso que o Sr. Acho o facto d" maior gravidade e estou
Dr. André Cavaicanti, desde que so attenda convencido de que o Governo do meu p~iz,
aos seus antecedentes, nüo póde ser accusado séNamente compenetrado dos altos deveres
que tem com a N~çilo, b~ do convenientede connivente nesto facto.
m~nte desatf!•ontnr a Camat'l!. dos Srs. Dupuo sn. EsrllVES JUSion-Sabia porfoitamonto todos
a Ropre••ntaçilo Naeiom•l.
de tudo quanto se presumia dever pnssar.so. Nilooacredito
quo o Sr. Presidente dn Re0 Sn. VICENTE MACHADO ••• aos factos o publica assista imp!1.8sivcl O. alfronta. feita á
ver as providencias quo devia rlar.
um dos primeiros poderes do palz ; nüo ncre·
De modo quo, St•. presidente, alterad~ pro· rlito quo o Sr. Ministro do Interior e dn Jusfundamente a ordem, dirigidos os desacatas~ tlcn, que aliás se tem sempre mostrado se·
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devm•cs, cncnmpo o

dcsncnto nutorlsado, si niio Iili lo pe!t1 poliela.
Vou apresentar n minha lndicnçito ; fnço,
convencido de que interpl'Oto o pensamento
do Son.do, que, como declarei, nno pódo ver
t.mnqulllo e lnditrm•onto n atr1•ontn feita
J\quolle ramo do Congre>so Nacional.
Acho, Sr. prosiclento. quo o momento ó
muito delicado o cheio do difficuldndcs parn
n. Republica para procurar cron1• embaraços
nos Poderes Pu bllcos ; mas o qno ó uecessnrlo
tnmbom,ó que cleposltnrloscln nntorhlnde pu·
blicn. não concorram pnra o desprestigio dn.s
instltuiçües e dos poderes legnlmcnto constl·
tuldos.
A indicação, S1•, prcsiclento, ó nquelln que
já li o que tenho a hom•n de otrerecor <'• con·
sldcrnçilo do Senado. (Muito bem.)
E' npoinda e posta om tliscussiio a indicuçiio
do Sr. Vicente Machado.
O Sr, Jonldm Ontundn-Sr.
presidontc, sempre fui contrario n manifestações do desacato nos pode!'CS publicas e
espero cm Deus que sempre o hei do ser.
Tod~s as vozes quo ollns so produzirem,terjio
a mmhn reprovnçiio.
Nilo ó, portanto, para combntm• n Indicação
do illustro Senador que venho occupnr a tribuno, na qual pouco domor~r·mo.!Jel. ,
Não comprellondo bem, o S. Ex., si lor pos·
sivel,me explienJ•it om quo sontirlo se entende
ess~ desafronta, como se póde entender..
Eu niio estive na Camara, não sou homem
para comparecer a Jogares om quo possa !ln·
ver eonflietos.
OSR. Jo:to CoRnEmo-Enlito jó. so snbi~ de
nlguma couso.
O SR, Jo,umr CATU:-iDA - Como V, Ex.
sabia.
O. SR. JoÃo ConnEmo-Mns eu fui.
0 Sn. JOAKIM CATUNDA-Foi porque sabia.
O SR. JoÃo ConoEmo-Fui porque tinhn
lá. amigos o precisava e.'itnr no Indo dollos,

porque niio tinham policia secreta p~rn do·
fendol·os.
O Sn.. JOAI\IM CATUNDA-Não fui, mns sei
que realmente houve, e dos ,im·nnes do hojo
consta, vaias quo1• a um, quor a outro grupo
do Congresso, quor nos quo votaram a tilvor,
quer nos quo votaram contra; o Isto rofore
um jornaltnteil•nmento insuspeito nos Srs.
Senadores.
O SR. RA~URo BAMEr.r.os-V, Ex. dnvld~
da pnlnvm do quatro Sonado!·es quo p!•eson·
clnrnm essas oecurl'Dnclas, para louvar.so
nos Jornnes.

0 SR. JoMO:'Ir CATUNDA-Nfi.o ponho cm

dnvidn a pnllwrn do nlnguem. quanto mnis
dos Srs. Sonnclore<.
E'ton dizendo que pod lnm os honrndos SD·
nndorcs cstur de um lndo o ouvir umu. cou~n.
e os rodnctot•es d'O Pai::: estar do antro Indo
o ouvir cousa. diVOl'f:O., (o1pnrttM.)
Porém o qne ó voc·dado, SI', presidente, ó
quo estas manitestnções merecem n roprovnçiio geral do todo; os homens quo presnm a
ordem o o respeito 1\s instltuiçües publicas.
(Apoiado.<,)

O Sn. ~ror.AF.S BA!Ulos-S<da por quem for,
se,! a cont1•a quem for.
0 Sr, JOAKI>I CATUNDA-Mns, Sr, jll'Csidonte,
on tenho o direito do estranha!• que no roeinlo daquella Cnsn se atirassem proposiçües
pouco dolictdns ú mngestndo do Senado, contra sou digno Presidente, em termos que não
silo toloraveis em um parlamento; e entretonto, tanto umn como outra proposiçiio,
tanto as n.ggrcssUcs no Sonndo como no seu
Presidente. pnssnrnm som protesto, ou nponns
bouvo protesto da mesa., que niio conseguiu
fazol·ns rotirnl'.
O SR. LerES TROvÃo-A satisfação foi cinda,
houve quem protestasse o o Sr. presidente
chamou o orador ó. ordem. ('IJ11f1'1cs.)
O SR. JoArmr CATUNDA - Sr. p1·esidonto,
nós estamos em uma situnçiio politica ver·
dndeiramonto cahotica; ninguom so entendo,
n. mln hn surpreza ó dinrla com relação aos
acontecimentos e ó. ntt.itude dos homens.
Os lllustres Senadores quo impugnnr•nm n
amnistia nesta Cnsn, prestam no governo do
illustro S1•, Dr. Prurlento do Mornos todo o
apoio compntivel com u momento nctunl ;
SS. Exs. siio governistas e tiio govornlstns
quo toem combatido aqui medidas om nomo
do governo.
Por outl•o lnclo, ó verdade quo a chefnturn.
de policia em todn a parto, principalmente
onde n populn~iio ó tüo numerosa como nesta
cidnde, do ngitnçües continuadas, do lll'runçns
c do bontos alnrmnntos qui!Si de momento· a
a momento, niio pódo doixcu• do se1• de
nteil'l1, lmmodintn o plena confiança do Po·
der Executivo, reprosentnclo niio só pelo sou
chato como pelo secreto rio da justiça.
E ó notavol quo os honrnclos So~ndm•os que
nccusnm o chofo do policia, tenham a mais
completa confiança nnquollo funccionarlo pU·
blico. (!la clivc•·.<os ap<~rtas, )
Como ó que nquo!les que confiam no secretario <ln Justiça, deanto do um facto tíio
gravo niio fizeram :chegar no sou conhecimento o·procodimonto'roprovndo quo censut•arti, ngol'a dn. trllmna·;
Sr, presidente, todo o munclo conhoco o
Dr. Andró Cavn!cnntl, snbo quo S. Ex. ora
!
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lncnpnz ilo tor um p!'Occdimonto tiio incorrocto.
OSn. Mor.~.gs BAHHos- Apoiado. E' um
mn.gistt•ndo muito integro.
· O Sn. Jo,\lml CA-ru~o.t- Podia no •lopnimonto dos honrados Sanadores oppor dopoimentos insuspeitos.
O illu~tr·o CholO do gstndo, quo o comcrva,
o o Sr•, ministro dn. justi~:~, amigo pu·tieuln.r
do muitos Srs. Senn.dorcs ( o si não lasso

I

...,,

.:.

indiscrcçiio ou dirin., a.cousado ntO do Jncobi·

nismo ) pre;tnm no digno cholo do policia a

consi1lornção do quc ollo é digno.
E o quo ó mais, o illustro lcarleJ·dn. Cnmnrn

dos Srs. Deputados, om quem os illustrcs So·
no.doros não podem. desconhecer insuspeição
no. mntm•in. ta.mhom nbnnda. no mesmo jnizo
a respeito dnquello runccionario.
O Sn. Esrm·Es JuNIOit - Che::a som pro
tarde.
0 Sn •.IOAKnl CATUXDA - Veom, pois, quo
no testemunho dos illustres Sanadores eu
opponho o testemunho do pessoas insuspeitas
o mais habilitadas pora conheceram da•
co11sas pela natureza do suas occupa~ilcs publicas.
O Sn. EsTEVES Ju:'>IIOR - V. Ex. é um solo
do Abrnbiio.
0 Sn ..IOAKI~I CATUNDA- Sr. prosidonto,
as autoridades siio muitas vezes nccusndns
rlo 1illtns 1lo quo realmente não cogitam, são
accu<ndns por procedimento que muitas vo·
zes ó o cumprimento rigoroso do dever o quo
nós, sogundo a situnçiio cm quo nos achamos,
conformo o ponto •lo vi•ta em quo nos collo·
cnmos, consi•lernmos do modo inteiramente
dlVO!'SO.
Prornotti sor bravo, Sr. prosidento, o em
resumo, acho inteirarnonto improcedente n
nccusnçiio feitu. no illusti•o Sr. Chore do Poli·
cia.
o sn. JOÃO ConoEmo-Si v. Ex. fosso
vlctimn do procedimento dollo, nüo seria cn·
pnz de dizor isto.
O SR. JOAIU!IICATUNDA-Nilo precisava ser
victimn, bostava sabor quo ollo tinha contri·
bllido pnrn que alguem o russo.
Estou convencido •lo que, si o racto fosso
realmente vordndoiro, li. esta llorn já e!lo teria deixado n secretaria dn Policia, nüo só
porque o sccrotnrlo da Justiça amigo do VV.
Exa. torio. rn•oposto n. sun. demissão, como
tnmbom porque o Sr. Presidenta da Republica, indopendcntomonto disso, jti n tor•in
d1ulo. (Ba di'I'Crsos apm·tos ,)
VV. Exs. lovnrnm no conhocimento do
SecratuJ•io •ln .Ju<ti•;tl o pr·occduncnto do chola
do Policia, poróm, nntm·u!mcnto aquello di·
gno J'uncclonnrlo julgou n nccusa~o tiio
Sonndo v.v
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:tpn.ixnnnda o tão cm dflsnccorrlo r~om ou trrtS
opiniões o pcssou..'i, quu nuturnlmentu ndinu a.
solução dtL ,qucstiio, agnnnln.ndo melhores
infoi•mo.çües.
St•. prosldonto, ó prcci'n nns convencer·
mos do umn. cousa: -sem J'Cspolto reciproco,

nilo lm respeito nenhum.
O Sn ..JoÃ.o ConnEIIW- Ora, isto ó velho.
O Slt ..loAHnr CATU:-.'DA-E' velho, mn.s lm
muitn cousa velha que ó preciso ropctir
sem pro.
E' preciso quo hnjn rcspolto reciproco, é
preciso quo, quando umn. das: cn.stLS do Congl'csso for injuriada nn. outra, a injuria. sojn.
cancelladn., o o Congressista. que ;~ pt•oduziu
SC\jtL obrigu.Uo nos tormos do r('gimcn to n. usn.r

,.

'·

'!i"

de termos mn.is decentes e dignos do recinto

em quo se acha.
Sr. presidonto, ou occoito a indicação no
sou tido do manilestar no Scnndo "sua repro-

'VIlçiio no deancn.to quo a Cn.mnra soffrcu, e

igualmonto thço um pt•otesto contra as nccu-

sa.ções dirigidas no di;:;-no magistrado quo so

acha ;, frente da Policia.
O S1·.

Coelho

Rodrl~ue"

Sr. presidente, <i ·desnecessario dizer quo
apoio 11 indica~o do meu honrado collega
polo Pnrnnn;' o não creio quo ella sotrrcsso
11 monor lmpugnaçiio nesta recinto, si ello so
tivesse limitado a apresentnl·o. ó. considoraçiio •ln Casa. (AJloiados.)
Não bo. nonhum do nós quo não sinto. quo
o desacato JCito n. uma Casa do Gougroso,
ronecto nocosoarlnmonto sobro a outra, o quo
no dia em quo uma dollns ti vor decnhldo no
concoito publico, a outra nilo pódo tor subido
no moamo concrJito. Nüo lJR mntorin. pnra.
essas exitnçüos. porque a C11mnro. dos Srs.
Deputados roprovuu uma omonlia que foi
daqui. Nilo !mverio. necossidndo do duns Cnmaras, si não rosso a possibilidndc constunto

,.
r
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'.

do urna deliboro.r em. sontitlo contrn.1·io no

ponsnrnento do. outro..
E' exactnmento nessa opposiçilo, no. possl·
bilidndo •lo uma restringir ou limitar o ponsnmento do. outro., quo consisto a ro.ziio da
coexistoncia dns duas cnmo.rns, o. necessidnrlo
da existoncia do sou ""to reciproco, oxorcido
por umo. cm rolnçiio :'ts doi!Loro.ções do. outt•o., estnboleccn•lo assim n barmonin dos dous
ramos dessa poder duplo, o Legislntivo, que
ó o prlmoiro podar constituído; o QIIO npezo.r
do >OI·o, tem um contrapeso no veto do Ex·
ecuth•o, o ontro cont.rapeso nn litculdnrlo quo
tem o P01lot• .Judicinl'io do nog11.r oxecuçilo tis
lois quo exorbitam <111 nossn competencin.
30
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Fui dos que votar~m n omon<l~ quo cahiu
na Cam~t·a dos Doput~ilos, mns nom po<' isso
Julgo-mo ngA'l'n.VILdo, como o.cho que aquclla.
C1~m1Lrn. to.tnbem nií.o so devo o.gdra.varqunndo
eu rejeitar ns suas iilóas,
Presnmo quo os ropt•esentnntos da Nn~üo
so componotrem da gravidado no suas funCt,!ÕCS, o·nüo se julA'ucm com o privilegio do.
integridade, que nilo tem nenhum de nós, o
por Isso l'eço apenas aquelles que commungam em tdóns contrarias !Is minhas, o m•·smo
respeito que voto a todas ns oplniúc<, cm·
bora contt•arias, desde quo sejam sinceras.
0 Sn, COSTA AZEVEDo-Porfoitamento.
0 Sit, JOÃo CORDEIRO-Apoiado.
O SR. At>INIO AFFoNso-Mas si v. Ex.
for olfendido, não por um capanga, mas pela
linguado um doputarlo1
O Sn. COELHO RODRIGUES - Protestarei
opportunamonto. Si por occasiüo de trntnr-se
do uma modld!L destas eu fosso pes,o<Limente
otrendido nn discussão da outra Co.sa. nüo
procuraria ajustur as minhas contas nessa
occnsiiio.
,
Teria a precisa impassibilidade e o preciso
songue frio para tratar desta ojuste de contas
mo.!s tarde, afim do nilo demorar este V<lto
devido por uma Casa do Congresso ó. outra,
que foi desncatada.
Sou um homem tüo pncitlco, Sr. presidente, como o seu 211 secrelario, rnns o.pczar
de ter ouvido dizer que na Camt<ro dos Depu·
tndos, haverio. manifestações de desagrado,
caso fo•sse r~jeitada a emenda do Senado, cuja
rejeição foi previamente annuncioda, .. (7'rocrnn-so varios apartes entre os Sr.~. Atmino
A(frmso o Lopes Tro'IJ,To. O Sr. Prc.~iacnte
'1'eclama attcnçao.)

Como dizia, npezo.r dos boatos que corriam

de manifestações hostis ó. Camarn do Depu-

tados, quando ali i cahisse a emen<la do Senado sobre a amnistia, cuja regoiçiio foi pro·
Viamente annunciada w·bi ot o1·bi, sahindo
hontcm desta casa, dirigi-me 11 outra, sup·
pondo chegar ainda a tempo do assistir ti vo·
taçüo, o quo prova que ou nilo tomava ao
serio os boMos de ruas quo tinham circulado
a respeito.
Na rua Sete de Setembro, fui diversas
vezes udvertido por tJ•anaonntes, alguns
deR"conbecidos, de que nüo devia. prosoguir a.
vingam, porque llavio. combt<to na praça
..
fronteira, no largo do Poço.
Eu t.inha curiosidade do sabor si havia
realmente motivo pn1•a o que se mo obsor·
vo.va..
Ao chegar t\ rua do. Quitanda, encontrei
um coliega meu, advogado, quo tom oscrl·

ptorio no n. 34, bom mo recordo ; olio
toz·mo sign~ti pnra que descesse o contou-mo
o que tinha havido.
Nessa occtLsiiio, ainda. nüo or•o.m 4 horas da.
tnt:do, cu vi passar ú. dispamdo. um piquete
rlo cavallaria do policia, scguir\o de outro do
lni\Lnto.ria. e logo após um carro. tnmbom a
rlisparodt<, com o chefe do policia, seguindo-se
outro piquete.
Do mor\o que, Sr. presidente. apezar do
que se tem dito. ou pouso que Sl o chefe
de policia so domot·ou do proposito, lingi u
bom, pot·quo mo parece que la com muita
pressa.
0 Sn. VICENTE MAOIIADO- Pois C)iOgOU
tardo, pois chegou ás 4 l/2 horas.
0 Sn. COEI.IIO RODRIGUES- Nilo oram
4 horas d~ tardo, quando cu o vi passar, e
creio que o contliclll ·nüo começar~ muito
antes,
O Sn.. Joi\.o Con.nEmo- Eu estive presente

e niio vi o Sr, chefe de policia no occasiiio do
confticto.
0 Su. COELHO RODRIGUE'- Eu nüo assisti,
pois dali! segui paro. a rua do Carmo, onde
tenho escriptorio; mas affirmo a V, Ex.,
pelo menos cato facto, posso attestar, que
ainda nilo eram 4 horas, quando vi seguir
piquetes de cavaiiaria e infantnria, c Jogo
apóz o carro do chefe de policia, seguido de
outro piquete.
Não sahl dnhi e por isso nüo posso dar
outra informação scn~o esta.
Dalli voltei som querer ver o que so pas·
snvo..
·
E' a informação que tenho a dar que mo
pareceu poJar interessar ó verdade.
Concluo como comecei, approvando a in·
dioo~ilo <lO honrado Senador, e penso que ena
passaria sem diRcussão c seria unanimemente
approvada, si elie na ju<tlfteaçüo que fez ao
apresentai-a, niio tivesse entrudo um pouco
no dominio da accusaçiio.
Tenho concluido. (Jl!~<ilo bem; muito bem.)

O Sr. VIcente ..Machado- Sr •.
presidente, nüo precisaria mais occupar a
tribuno. si nilo julgasse dever responder a aJ.
guns topicos do discurso do honrado Senador
pelo ceari\, o Sr. 2' sccrotario.
S, Ex. disse que não entendia o nosso estarlo de cousos. Conlil;so que eu ó que não
ontondi o discurso. dos .. Ex., que nos quiz
dm· informações om· relação aos factos quo
t\iram hontem presenciados pm• membros dis·
tinctos desta Casa, informações dadas, talvez
com o mesmo cuidado, com a mesma !oglca

.
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com que S. Ex. j{, um~ vez informou o Senado a roopoito do um requerimento apt·osonu:do pelo Sonadot• pelo Piauhy, sobt•c os
fucto; da Ilha da Trlndlldo.
A infot•mnçiTo que S. Ex. no; quiz d~r
ngor~ tal voz if•jn animada do mesmo esptrito govornamClitn!, que teve aque!la outra,
prestada por S. Ex. quando foi trazido í• dls·
cussüo ú requerimento do honrado Senadot•
pelo Plauhy sobro os fuctos já a!ludido• uo ~s
tar a ilha da Trindade occupad~ pelos ln·
glezes.
-~ S. Ex., porém, confessou que niTo assistiu
nos fl•ctos, dol!es teve conhecimento pdos
jornnes · e o que posso garantir no honrado
Sen~rlor ó qne ~ noticia d11rJa pelos jornaos
estl. mais que distanciada d~ verdade do que
se passou, (Apoiados rios. Srs. Jot1o COJ•deil'o,
Esteves Juulol" c ou:ros .)
Agora devo responder tnmbem no outro
topico do discurso do honrado Senador, Sua
Ex. vo!tou·>O par• mim que apresentei a in·
dicaçii.o e para. nqu·cucs quo com seus o.po.l•tcs

....

n.po1o.ram mais ou meno11 ns palo.vr;Lscom que
n. fundamentei, e nos concitou n scrmoH logi...
eos, a.leva.rmos'nossas accusn.çúes no Pt•esidcnte da Republic~ e nn ministro da j ustlca;
e pe1•guntou: porque accusuos ns autot•idn·
dos subalternas e não aquelle quo é o responsavol perante o Congresso 1 Respondo no
nobr• Senador: Eu disse quo sabia que o Sr.
Ministro d~ Justiça deu todas us providencia.
pura que aCamara dos Deputados niio fosse
desacatar!~; tenho a conviçiio quo o Pro·
sidente da Republica ha de proceder r!e morlo
a resguardar a dignidade do Congt•esso Nncionnl ; o si o Ministro da Justlr;a e o Presi·
dento da Republlca onm1mparem a desidla, a
inepcia com que a pollcia procedeu nessa op·
portunirlnde, lambem posso declarar q_ue as
nccusnçiles feltns ao chel'o de policia irao nt·
tingir nq uelles.
O quo rl notavel. o quo ó preciso ficnt• aqui
consignado é que, om momento em que a ordem.pulolicn.não hnvia receio do ser alterada,
pm• occn.siü.o do fuUedmeuto do glorioso exVice·Prcsidonte da Republica, n. policia cobriu do armns embaladas ns ru"" da Cnpi·
tu.J •••

( Otu.:am-sa apartes t]Hti m1o deixam ouuir o
orador,)
Naq uella occnsliio estavnm ns ruas da c!·
dade cobertas rio praças rle policia, armarlns
do clavinotes, com gt•ando a1frontu pura os
nossos fót•os de povo civilisu.do ; e ngorn. 1mvia trcs dlns que fullava-so "m ameaças Jbitas
nCumara ; dizla-so que, si u Cnmura no·
g11sso o vot.o ó. emenda do Sen:.du, seria dos·
acatada nas t•u:.s, como Jbl, e nenhuma pt•o·
videnci<L so toma !
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Quo oxquisita ditrorença rio pt•ocedimento
nnquello momento, em quo nã~Jtouvo altera·
çil.o do. ot•tlom, o esta. oc~asw.o cm que se
tornou evidente quo a perturbação se daria 1
Creio quo é digno de torln. censura o procedimento da po.lcia nas occurrencins do hon·
tem, ,Jí, quero pôr cm duvida que olln fosse
co·pnt•ticip:mte nnquelle crime .•.
U:\[ SR. SE~ADOU. (com ironia) - Isso por
muito làvor.
O Sn. VICENTE MACliADO... mas o quo ó
fórn rio duvida ó que ella o.ssi•tiu impassivo!
a toda a solva.gem n.ggrcssão feita por lndlvtduos muito conhecidos de todo mundo como
da proprin. policia. Na rua do Ouvldor,ouvin·se
gt•lfm•: -Mata jacobino ! -E r!eba.Jxo d~ssa
ameaça., querem matar todos os republlca·
nos ...
U~t Sn. SE:o;Anon-Deram morras ao Pre·
oidente da Republica.
O Sn. EsTEVES JuN!on dá apartes conti·
nundos. (Cru:am-sc muito.'1apa1•tcs, O o.rador
intt.:rromJuJ o seu discurso.-0 Sr. Prcsulenta
reclama a attcnçao.)
OSr.. VIcr.:><TE MAcnADo-Sr. presidente,
lamento os excessos que se teem dado o !lco
sntisleito vendo, pela voz dos oradores que se
manifestaram sobro minha. indicação, que o
ramo do Congresso Nacional de que Jàço parte
não onca.mpn., nii.o podia. encampar o. violencia. soL vu.gem praticada contra a Co.mn.ra dos
Deputados. Fundamentei-a rlo mo•lo por que
conheço e aprecio os acontecimentos, e d•tVia.
fuzel-o, porque ,julgo da maior necessidade,
em momento que todo; ncclnmnm da maior
grn.vidade para o pa.lz, quo os representantes
da autoridade publica cumpram severa se·
renamente o sen dever, e niio sejam co-po.r..
ticlpantes de masho,.cas Indecentes.
Creio que tenho tocado nos dous pontos do
rliscurso do honrado Senador. S. Ex. no sou
discurso quiz ver incoberench da nossa parto;
mas posso asseverar que nesse ponto não foi
tiio l~liz como quando deu informações sobro
o Jacto que todos conhecomos da Uha rln Trin
dade,
!!Ir. Oo1•1•ôa do A1•aujo Sr. presidonle, uma cit•cumstancln impor·
tanto relativamente aos tristes acontecimentos
de hontem foi omittida nos discursos quo
acabam do ser prot'oridos; julgo do meu dever
rofel'il·a, pois a omissão pódo ser projurlicinl
no jutzo quo mais tardo se tenlm .te l'n.zer a
res\•eito. A sessilo da Camara dos Dt•putados
do 1ontem cm•reu regularmente, segundo fui
intbrmauo pot· gt•nndo numero de deputados
No recinto da Cnmarn a ordom publica niio
J'ol porturbndn.
O
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Quando se achava quasi a concluir a votn·
çiio nominal a que so pt•ocedou ro!ntivnmontc
iL omonda do Sanado, comoçamm alguns olos
espectadores a retirnr·sc dns gnlot•ias. Nntu·
rnlmcnte,a rctit•ada de um gr11nde mtmero 110
espectadores ]lroduziu um tal ou qual mavi·
monto, um certo barulho; mas isto foi insi·
gnificanto o niio so considet•o11 abso!utnmonto
como desacato il ComM•a olos Doputodos.
Por occasiiio dn votoçiio, um inolividuo dos
que se n.chn.vn.m pro~cntcs, di~se quo nü.o crn.
de esperar outro. cousa. de umn. Gamara riu
bandidos, Esso Individuo Jbi preso pot• ordem
do Presidente da Camnrn, o ii noite achava·
so ainda preso. A vcrdndo, pois, ó estll: no
recinto do Cnmat·a dos Deputados niio hOuvo
porturboçíio alguma, não houve o menor 110·
sucata, nlóm elo prntlcaclo por aque!le !ndi·
vi<1uo, clovidamonte rept•imido pela pristlo.
Grnças,rpols, i\ prudoncht o onorgla do Presi·
dente da Cnmaro, e ils providencias nntet•iormonto por cllo solicitadas c todos satis·
feitos, nada obsolntnmonte occorrcu 11e nota·
vai no recinto dn Camarn.
Esta ó a verdn1lo. (1lpoiac/os.)
ACCi'edita\·a·se quo hontem llnvoria do·
sordcm, e que a Camorn. ou alguns deput.1dos
seriam desacutndos no proprio recinto ; di·
zln-ae que P•ra ns galerias da Camnm irinm
pessoas encart•egndos de praticar o desacato.
O St•. Presidente da Camara pediu provi·
doncins, o essas provldcncins fot•nm dadas,
fcz-so exatnmonte tudo quo ollo podia.
O piquete que costumnvn Ir pam a Comara
estava dobrado. (Apa,·tcs.)
Eu posso nssovorar isto, porque mo diasaram o Presidenta da Camnm o o Dr. Chefe
do Polícia.
O Sa. CoEwo RonmauEs-Siio informações
ou tllenticos
0 SR, ConniJA. DE ARAUJO - Tcrmlnnda a
scssiio, comaçn.ro.m n. Bnhir os Doputndos, o no.
run comccnmm n pronunciar contra cllca
pn.ltLVrns o1J'ansivn.s, in \Ul'iosn.H, vertlndeirn.s
vaias, ameaças do rowàivor em punho.
O pequeno numero do praças que nlli
l1avin ora insufilc!enie pam impedir scmo. lhontos factos.
Niio se cogitou do somelltante pronunciamonto no. praça publica.
VOZES - Ora 1 Ora I
0 Sll.. Comu~A DE An.\U.TO-VV. llllxs. me
ottondam. Niio so cogitava de arrunços
na pmçn publica. Cogllltvn·so de desor-

'lcns no l'ecinto dn. Cnmarn., tomaram-se
providencias partt it> ev!tiU'. o fomm evi·
tadas, Sem duvidn., ó muito doplornvel
oque hontcm so deu,ó deplorobll!ss!mo que os

quo pmt'Ol'om. voto quo ou tLCl'orlito conscien~
cioso o ro~pcitn.vel, sC'jtLm vaiados no. prnçr\
publica. Ain<IJt hontem, ou disso desta tt•i·
buna quo desejo t•ospolto para as minhas opi·
niüeH, o quo Jlln• esse motivo respeito oxtrnordinnrio.monto ns dos ontl'Ds. Procedendo
nsslm, 6 oviilonto que cu níio pos;o doix~tr do
condommtr que os t•eproAcntnntes da Nnçiio
s ·jom valados m\ praça publica pot• motivo
do voto que dilo . Eu disso hontom mesmo no
Dr. chefo do policia que " policia ilcvia im·
pedir somo!hnntos factos; disse-lhe quo sentia+
quo a policia não esti vosso pt•cpnrado. pom
reprimir lmmediat:tmcnto as valas que ao
deram na praça pubtica.
O Sn. At>IETDA. llARTtETO - No tampo do
marechal Floriono tombem a Gamara J'oi
VCLÍO.!l[l..

O Si!. Lorgs TnovXo- N[,o chegou a ser ;
houve quem evitasse.
(Jfa OUli'OS apai"ICs.)
O Stt. Conm~A. nE ATIA.UJO- Sonllorcs, OS•

qucçamos o pnssndo c Jemu•·cmo-nos oxclnsi·
vamento do presento. O que importa, para
julgar dns nrrunçns de hontom, ns :trruoças
anteriores 1 Nada n.bsnlutnmonto. Esqueça.
mos tudo. Eu nito defendo a nt•ruaca do hon.
tom, como nfio defendo as anteriores, como
ni•o defondm·ei ns de nmanllii, Qualquer que
soja a occnslüo em que ollns se derem,encon. ""
trarii~ sempre da minha parte a condemna·
çiio.
Sr. pt•esldente, o mau proposlto foi sómonto restabelecer circumstanclas, que mo
parecem Importantes poro o J\tcto.
Dadas os vaias, telephonou-so para o Chefe
de Policia e pn.ra o quot•tol mais proximo,
on•le havia força que se tinha mn.nda•lo pôr
do promptidiio. O Cllo!b do Policio. e o Dologndo compu.rccornm. Naturn.lmonto, com ...
parocorom tarde. Os Deputados quo tinham
tenta•lo snh!r e quo viram o prommciomento
voltaram pnra. o odlfic!o; mas logo depois,
incorpOI'n.dos, desceram, e assim rocebcrnm n.
vaio na praça publica. A policio c11egou um
pouco depois e, pertonto,.não podia de modo
algum prender, nem perseguir os chcfos que ~
capitnnea,·am o movimento; mas, agora
mesmo ouvi dizer a um honrado Senador
quo um dos chefes das arruaças f0ra preso
hontom, ns 6 horas da tarde. Pois bem; a
art'Unça dOU-SO ÓS 4 ·horas, O ns 6 horas a
policia eonsegulii.. prendar'um dos chefes.
Pódo dlzot•·so. que · ~ policia foi conni·
v~nte 1
' 0 Stt. LOPES TROVÃO -Quem OrJL OSSO
chofo1
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o Sit. Comui~ DE AitAUJo-Ouvi dizer que
em um Sr. Bnrboza.
0 'Sr., LOPES TriOVÃo-Eu vi O SI'. Bm•bozn,
ser preso om !rente da Camarn do< Deputado.;,
o ~oito lmmorlíntamcnto poiu propría policia
junto Ii. rua da Asscinblea. Se o PI'andornm
depois ú porque eiie, animudo pela impunldade, praticou novos disturbios.
O S!l, Ca~tllh DE AitAUJO-: Eu ouv! ha
pouco um honrado scnadm• <lizcr que as Q
hoi•ns da tardo, quanrlo o St•, R.aruoziL tomav~t
o bonu pam il• para casa, fora preso pela
policia.
O Sr.. LoPEs TnovXo -Depois de novos
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O S•·. lR:::uniJ•o D::u·ccuo ..Sr. pt•o,itlcnte, ncho que mat,·ria dessa ardom não se discute, vota·so,
Entretanto, como estamos apreciando o
fitcto, que úi\ logai' li inaicaç~o. preciso dizer
tombem o quo penso a respeito.
Sr. presidente, quo a Cnmnm rios Srs.
Deputados lbi liontmn desacatada, niio ha duvida. u.tgumo.; que o foi com n.:-tsontimento do
runccíonu.rios da policia, to.mbom niio ht1 duvida; que o Sr. Chei\l do poiicln tenha tido
I'
parte nestas :Lrt·unc.;u.s, a.bsoluto.mcnte não
acredito. (Jpoi<~~lo:~,
.Julgo quo o Sr. Dr. chefe de policia ó homem de mui to boa lo, mas, que um delegado
di~turbios.
d" Policia desta capital o agentes da policia
O Sr.. Conr3:A·DE ARAUJO- Este pt•o_cedí: secreUt,
capitaneados por indivíduo, revol·
menta dapoiicilLmostra,bell) que e!la nua f?I toso do hontom, que estti nlil sem processo,
connivcnte, e que est~ disposta a reprlm•r sem couoa alguma. quet•endo tomar vcndictn
essas arruaças.
pot• stto. conta o ri:;co, tb::;scm causadores de
Senhoi·es, desde 1860 que ou conheço o desacatos li Camara, ninguom pcldo negar.
actuiLi chefe do policia, ha trinta e cinco an- o Sit. 1!or.,\.ES BAuuos-Qucm foi ostc denoa, o :5empro o considerai llm hom~~l'!l ~o or- legado!
dem, de sunlimentos nobr~s e elevatltssunos.
O Sit. RA~nno B.l.ncEttos-Dizem por ahi
(..l!uita.S' apoiados,)
que ri um que tem um nome de ..• pennn de
Assevero ao Scmulo, sem receio de cn?testa· gallinhn niio sei bem. (llila•·idada.)
ção por pat·to do quem ~11er que sc•Ja, que
S. Ex., ó incapaz do tramigir com scmilhan· O que ú verdade, ti que foram reconhecidos pot• muitos Srs. Senadores e Dcputrulos
tos acontecimentos.
indivi•IUCJS pertencentes U. policia, que esta·
.-..
O Sit. LOPES T~taVXo - Eu t:tmbem sou o nm no gi·upo, quo foi desacatar aos Srs.
primeiro n garantir a honesticlado do Sr. Deputados, na occasiiio em que sahiam do
Dr. Audró Cavalcanti. Mas, o Sr. Dt•,Andró edificio.
ClLVa.lcanti, pot• si só, individualmente, não
pMe policiar a cidade inteira do llio do .Ja- Portanto, desde que houve olfensa de in·
neiro; S. Ex. tem ngoutos. (Ilá out1·os apa1·tc.~.) divirluos, ainlllL que secuntlaríos, mas que
pertenciam ó. n.llJninistração publica., ó pre~
OSn.. Cou.1~Y.ó\. nE ARó\UJo-Pcço nos nobres ci'o que a aúministl•a.ção sej:t muito solicita,
•enaclorcs que me deixem continuar.
ropirlamonte solicitn., no castigo <lesses inuiAssovcro no Senado que, assim como o chefe viduos, e, pot• ísso, crnqun.nto elJcs continu ..
dn I.rruaça,-ha pouco moncionudo, foi pro;o, arem no exercício rios respectivos cargos,
assim tambcm os oUtl'as o seriio. E' questiio a Camnm niio está <lcsalfrontada. (Apoia!los.)
de mais ou menos tempu; estou convoacirlo Quanto tL soiidat•iedade entre o Scnndo e a
úe qne o Sr. Dr. chefe rio policia ha ele pro- Cama1•a rlos Sr<. Dopuiados, isso niio se dis·
mover a prisão do todos os chofos elo ar- cu to, porque elln ó perfeita, ambossiio pnrtes
ruaças bontcm vm•íflc;túas cm frente ao do moamo Poder: atacado. uma ostit ntacn·
odlficío da Gamara. dos Srs. Deputados; estou da outra.(,\poiados,)
convencido de que cllcs hão do ser sovcr:t- A mniori;t da Camara doa Srs. Deputados
..,. : monto castign.do:-;, como d"vom scl·o. pa.ra. .iul~a
~uu IÜI·a am·ontad!L jlOl' agentes da auque tactos scmellmntes niio se rcpi'oeluzam. toridnde
publica, sem que o chefe desses
Estou convencido do que a policia não tran· agentes seja rcsponsavol J>elo litcto que se
si . . . irú.;l.bsolutamonte (apninrlo.~), o, si n. JlO• dou.
Jlcia t.mnsl .. it• si OS~i:tS nt'l'll!l.l;!ts foi'Cill ani· SI'. prPRidont(~, n. nprm:iaçã.o que fez o Hlus ..
mn.dns por~~~~. cu censurarei cmn f't•;tnquczn. t1•o Sei!adoi' por Pernambuco, niio querendo
o{1r. chefe Uc policio. e o g-ovel'no que o con· ndmittlr que a pnlieht pudes>O ovítat• tsses
Rot'VM' nito terU. o meu npoío. ()fuíto bam,)
acontecimentos, ou pudt~sse prevenir, nü.o ó
Estou cm•to de que olles cumprirão com os pt·ocedcnto.
RClUS deveres· e, ~sim limito·mo n. dizor:
Senhores, pois si a Policia Jili pro'o"cnida
do pioro os o.~úntncimontoii do hontom; mas, pelo Presidente da CilllliLl'll. ele que el'll preciso
voto contra. IL htt.iicat;üo,
tomut• co.utoiu, ufim do Ijuo, JJS mombrus
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ANN AES DO sgN ADO

dessa corpornçiio nüo fossem tlosncntn•Jos, 1 Ao§ 3" do nrt. I" acct•esconte-se: -o Pro·
aflm de quo "ordem niio tosse nltot•nda, se sidonto o os •lirectores cujas nomeações forem
isto aconteceu, o Policia tinlm ohrign.~!ÜO do n.pprovmlas pelo Sono.t.lo, por occasiilo de dn.r·
garuntit• u ordem externo.
BLl Íl cxccuçüo a pro::;onto lei, niiopodorií.o u.posontu.r-so
com os vencimentos rlu. to.belln. f1UB
Nesto.s condições, como pódc vir ugoro. n
policia dizer : cu niio subia, eu niio esperava, n ucompnnlto, antes do decorrido o prazo do
dous nnnos do dccretoção do mesmo tobolln.
cu chaguei turtlc ? !
Pois, si o proprio senador por Pernambuco Ao n. 8 do nrt. 3• ncct•esconte·se:-0 tempo
declara que o prcaldcnte do commissilo man· do durnçiio "" prisiio ndministrnti~n niio podou pedit•, pnr" o e•lificio, ondoellu funcciona der~ exceder de trcs mozcs, findo o quul seriio
força, o. consequcncio é que a policia csto.va os documentos que houverem servido de bose
ó. dccrotnçiio dn medido coerciva, rcmottidos ~
mais do que avisada.
no procurador gernl•lo. Ropublic" para !ns·
O empregado subalterno tem toda a culpo to.uror o processo por crime de peculato, nos
nos factos que se deram ; o o prova evidente termos do ort. 14 do decreto legislativo
de que isto assim ,;, é que os soldados d" po· n. 221, do 20 do novembro de 1894.
licia armn~u. quando os •leputodos procurnvnm defender-se, pucltuvom do revol vct• e os Ao n. 2 § 3• do art. 4' acct•esconte-so :
ameaçam, !lmitando unicamente o prender o O decend!o o que se refere a disposiç1io su·
Sr. Climoco Barbosa, que foi segunde consto.· pl'n. regulo. o pru.zo pnra interposição dos em·
burgos c niio pnrn suo aprosentnçiio ao Tri·
me immediatomentc solto.
bunul.
O Sr. Dr. chefe de policia foi victima da
Estn dcveriL ter logar no prazo muxlmo de
desidia de seus empregados.
seS>ento. (00) dias, sob pena de ficar prejudiO Sn. JoÃo BAnDALuo di\ um aparte.
cado o recurso.
0 Sn. RA~!lllO BARCELLOS. - Estou con· Ao§ 2' do art. •6' accreacente-sc : depois
vencido de que S. Ex., o Sr. Dr. chefe d~ dos pnlnvrns -presente lei -a suo indica·
policia ho de tomar todos as providencias, fn· çiic niio podem oxceicr de seascnto dias, con·
zcndo-o do modo complete. (Apoiados).
tndos do apresentação pelo responsa"\'el, seus
Sr. presidente, isto, entretanto, niio im· pi·ocm'o.dores ou representantes legaes, dos
pede este acto de soli•1ariedude c cortezia pura documentos e livros necessnt•ios paro tal fim,
cem a Camaro doe St•s. Deputados,corteziaque ou dos proccs•os prepamtorios organisodos
nos dev•mos mutuamente, é um •lavor que nas Delegacias Fiscnes e •las Alflmdcgns ; a
temes e mesmo puro que, no opinilio publico sua duração niio poderó. prolongar-se além
se consolide a crença de que o Poder Legisla· de seis mezes, pelo excesso deste prazo incor·
t!vo é um e niio se divide.
rerilo em responsnbi!idnsles.
Nestas condições, voto e applaudo a indl· Desse serviço ; ficam resalva~os o> cusos de
caçilo formulado pelo nobre senador pelo Pn· força maior, entre os quaes se comprcbende
l'llDÚ..
o do neces,idade de esclarecimentos, ou de
Nigucm mo.!s pedindo o palavra encm•rn·se npresentnÇJlc de documentos !nstructivos dos
verbas ou contos, por parte dos responsnvcis
a discussão.
ou dus t•epurLiçiies tlscaes.
Posto. a votos, ó npprovada u iudicoçiio.
Acct•cscetlle-se ontlc convier :
Não poderiio ser conjuctamentc mem·
Art.
ORDEM DO' DIA
bros do Tt•ibunal parentes consangu!necs ou
nlllns na linho ascendente ou descendente, e
Ccntinúa em 3' discussüo o projecto do Se- até 2' grtio n" colhl!ernl.
nado, 11. 20, de 1805, ~ue reorgunisa o Tri- Art. A nenhum membro do Tribunal é
bunal de Contas •
pcrmittido iutervit• no. discuS3ilo de negocio
Silo lidas c posto.s conjunctamente em dis- seu ou de algum sen parente até o 2' grilo
cttssilo ns seguintes emendas, olfet•ecidus pela inclusive.
Commissilo de Fino.nr,n.s.
SubstitUil·SO peln seguinte a to.bella do nu·
Ao§ 7' do at:t. l',uccrescentc·se depois tlns mDI'o, clnose e vencimentos do pessonl do
palnvras-l'uncçiio publico-: cu commissiio. Tribunal de.Contus :
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ASNUAT~

E~IPHEOOS

Ordanndo

Total
Grntiflcnçilo do emprego

Total
da classe
",,

·"
'

I presidente, ... .............. , ..

1·1: 400.$000

7:200.~000

21 :000~000

21:600$000

3 directores ..... , ..... ,, ..........

11 :200$000

5:800$000

16:800$000

50:400$000

retf~~e.~t~·n·t·o· .~~ .~.i~.i~~~:'.o..~~:

11 :200$000

5:000$000

1o: 80o.:;ooo

16:800$000

} SCCl'Otu.rio, • , , , , , • , • , ", • • • , • • • • •

7:200$000

:J:000$000

10:800$000

10:800$000

3 sub-directores . ... , , .. , .........

8:000,$000

·1:000$000

12:000$000

36:000$000

1•1 1°• escriptut•arios ..... ..........

5:200.$000

2:600,,000

7:800.$000

109:200,,000

20 .2' ditos . ... , ... , ..............

3:000,,000

I :800.~000

5: ·100.~000

108:000$000

16

se~

ditos ....

o o ••••• o ••••••• o •••

2:800$000

1:400$000

4:2008000

67:200$000

lO

4~•

ditos ........... ............

I :000,,000

800$000

2:·100$000

24:000$000

I cnrtorario, •. ·, , .. , ..............

3:200$000

1:800$000

4:800$000

·1:800$00o

1 porteiro . . , .. , , , ................

3:200$000

1:600$000

4:800$000

4:800$00o

4 contínuos ..... ... o.• o, • o.•.. o. o

1:800$000

800$000

2:400$000

9:800$00o

1

1
'

-

------

463:200$00o

75

..

,,

. I
'

·I'

.

j.

~

•r

'
;
I

Sala das Commlssões, 20 do setembro do 1805.-Coslt< kaccdo.-Loopoldo da Bul,üas,
relo.toro- Gomes de Ca:w·o.-Jo Joaquim de Sou:ct.- Leite o Oiticica.
E' tombem lida, e sendo apoiada, posta São successivamento approvadns as cmen·
das da IL!Iudida Commissão no n. 3'do nrt. 3',
conjunctnmonte em diacussilo n seguinte
Sub-emonda a emenda d!L Commissíio de 11.0 n. 2° do§ 311 do art. ·1 11 , no§ 2°do arto Qo
as addltivns e n substitutivo da tnbelln.
Fln<Lncns no nrt. I'§ 8',
Em vez do dous annos, rlign-se-10 nnnos- E' o projecto assim emendado, ap~rovnuo
pnr!L ficar rlo nccõrtlo com o qu• o Senado o sendo adoptado, vao set• enviado " outra
ultimamente votou quanto nos magistrados. Camnrn, indo antes ú. Commissiio de Rednc~iio,
-+. SIL!n das sessões, 26 do setembro do 1805.Continua cm :JA discussão, com a emenda
Joao Bcwballwo
olferocida, o projecto do Senado, n. :1:1 de
Nlugucm pedindo n, palavra, cncet•ra·se 11 ISO:;, que mnndn ontrnt· novamente em viA'Dl', com altornçúos, o decreto n. 2.827 de 15
discussão.
do maio de 18i0.
Proccdo·se {l votnçiio.
E' npprovnda !L emenda da Comrnissito de
O tila•. Leite e Oltlelcn impugnn,
Flnn.nça.s no~ 7' do UI'~. ]u,
E' npprovada a emenda dn. mosm:t Com- constrangido, ns opiuiUcs tio nobre :senador
missão o.o § s~~ do re10ioii1o n.rt. Jo, sn.Ivo n. por S. P~ulo. S. Ex, tllntrnnsi~cnto; antigo
sub-emondn do Sr. Joiio Bnrbnlho, a qual ó companheiro do luctas, tendo estado sempre
do accordo com o oradot·, nccusa-o hoje do
lambem approvndtt,
1
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uão ho.voJ' lido o projecto cm discussão, só 2" dlscussiio das proposições da Cnmom tios
pm•quc uivcrgc das suas opiniões.
Deputados:
O prolccto seria um monstrongo nn. leglsN. 40, do 1805, que nutorisn o Governo n
laç[o do. Itopublicn, ~uo j1i tem bastantes lois at:r!t• o ,credito supplornontat• do 2B:OOO.S no
ostravngnntcs; o pro,jooto ó !nsust.onto.vel ~lmlstorto da Fazenda pn1•a occoJ•ror 11s dosporque ó inopportuno, inconveniente e pro: pezos du t•ubrimL n. 11 olo ~trt.7" du lei n.200,
jwlicin.l, contendo tlispo:;içúcs obsoloto.s, nlótn do 24 olo olezombro do !8\J·l (Caixa de JlmOJ•tl·
do violar " ConstitulçtLO diL Republico..
sa,!r1o);
O orador o considOi'O. pelo lodo fino.ncolro,
N,- 4\l, de 1805, que n.ut01•isn o Governo o.
pelo doutrino rio o pelo ludo rcgulamon~w. o ~tbror no M!nistorio o!,, Guero·a o credito oxtmcombo.to-o litrgn.mentc.
orolmorio do 3.000:QOO,) para occm•rcr ás desA n.ntig:a cscrn.vidíio cmba.l'n.c;n.vn. o. intro- pczns do l'CSto.uraçu.o dns nossas ti:lrtn.lozo.s no
ducCilO do colonos immigra.ntcs, npczu.t· do actual o futuros exercicios ·
. .l
excesso do população que vinha do. Europa Discu.ss[o uni,co. r~o pn.t·o~or dn. Commlssiio l'
o do viver alli uo. misorio. o prolctaJ•io ; c o de Just1çn. o LegJslaçuo n. 122, do !805 opi·
projecto vem cstobolecor csso. cscrtLvidiio ~~ndo pel11 !'e.io,lçiio do veto oppo;to polo'Pre·
po.r:L o colono, restabclcondo leis que tin·•rn 1o1to ~o Distt·lcto li'ed~lrO.l 11. rcsoluçito do
nbnlidos pelo. Republica puro. fo.ci!i tnr·lhc o. respecttvo Con,olho 11uniclpal. que ostnboleco
immigr.,çü.o.
r~grns plll'a o trafego dns companhias de carDopo!s do abolidas as lois, quo so ~uer rc- rJs
urbu.no:;;
sto.beleccr, começou n. o.filuir o. immigmçii.o 2a cliscu:isüo do. proposição da Cn.ma.rn. dos
]la.rn. n. lavoura, o o nobre cona.tlot• por Sii.o
n. 4·1, do 1BU5, que fixo. vcncimon·
!'nulo pódo dar testemunho disso pelo alnr- Doputnolos
tos
nos
ofi!ciacs
dos corpos o brigago.mento qno teve o serviço om suus fazendas. dos do mnt•inbo. infcrioros
;
Jtesto.belecido.s agora essns leis, o colono re'!nico. tlo ~:1raccr n. 135, do 1895,
cuará de novo, e isso será pJ•ojudiciul uo poiz. daDiscussii?
CommtSsuo
do Fmnnçus, opinando que
O orador mostro. como o pro,jecto resuscitn nudn lm a resolver
so'.l!•o.o. poticuo em que "
lois revogadas e disposições obsoletas o l'ldi- Compo.nhilL Lloyd Brnzi!oiro
Jled~ credito para
cu!us d~s Ords., mp.ndan_do no ,seu ur\.2" que P•'lf;<monto do qunntius que jUI!?a lho serem
as Iocacucs de scrvaços nu.o ug-rlC~olas se regu- d.ov1dus ,Pe!o Gov01·no e que declara terem
lem por essas disposições. Purece-lhe iuutil s1do.
o1mttttlaa no. Monsagom cm que o SL'·
semelhante artign, desde que o pr.jecto só re- Prcs.tdonto
ola Republica pediu o.b8J•turo. do
gula ns relllções do colono com o agricultor. crodttos oxtraordinarios
pnrn po.mtmento de
A' vista do art.l' da Joi do li do outubro ft•ctes o reparos tio vapores
do. mesmo. com- ~
de 1837,0 oradm• considera o antigo modo dos pnnhin. ;
contr•n.tos, que só so faziam com o colono cs ...
trangeiro o por• escripto, c compa.ra-u com o i" ~i~cuss[o do p~o.iecto do Sono.do n. 37,
quo es\o.beleco O projecto, que atJmi\te O COn· do Isa.,, que n.utor1sn. o Governo n. i'und:n•
tr.tcto vm'bn.l, ou o cscripto u.:ssi~nallo u.rogo umu. colonia correcciontLl no archipeln(l'o de
do colono, que ftcn desarmado do provas .con- Fer·nando lle Noronha o o. indomnisu.r o Êsto.do
tra o lavrwlor; n!óm de sujeitos a muitos do !?erno.m buco pelo valor actuo.!, as bomfei·
ahusos por puJ•to do contractunto, que pódo tortas que alie houver feito no mesmo urchi~provolto.i··Se da ingenu!dndo do colono que ~elngo.depois do decreto n. 1.371 do 1•1 de
lcvereu·o de 1801 ;
'
nilo sn.bo lei' nem cscrovot•.
Depois üo outru.s considorncüos, termina. 2" discussilo da proposição do. camnrn dos
pedindo que llie so,ja consorvlldu o. pnbLVra Deputados:
paro. concluir o sou Uhmurso na so. ~sü.o so· N., 5, 1lo ,1805 quo concolle ao D1•. Joii.o
0
guinto.
F'icn. :L discussü.o n.t\1n.•lu. polu. ltorn., cont.i.. So!VCJJ'<L<le.so~r.u, lento ,jubilado da l'ucul·
~1L1i~ d_!l Dll'Otto do ltcc!tiJ mclhoriu. de su<L
uuttntlo u St•. Leite o Oiticic:L corn u. rw.la.\'r:L JUbtluçao;
paro. concluil· o seu discurso.
'
N. 20, do 18\J5, que nutorisa o Governo o. -f
O ~~·· 'Pl·(~IIOI,icl..,nte t1o:o.ignn. pn.l'a. ot'· nLt•n• rw Minist.erio dn. ,Justiça o Negocias Intor!orc< o CJ'O•llto supplomontOLr do 104:030$
tllllll tln di1t. tliL aosRfio :.;og-ninto:
Continun.çti.o do. 3' L1iscnusii.o do projecto 1lo p:trn,occm·~er :t. dcspoztL'-1 do n. 13 tio 1\l't, 2"
Senado n. :n, do !H05, >UiJ;t!tutivo olo ola du_lm n. 2'>0 ,olo ~·1 do dezembro do JSOt (!'O·
n. 15 que mnmla O!Ül'tLr novttmento em vip;or, hcta do DIStrtcto l'cdei•nl);:·
com tL\tertwú~, o Uocrcto n. 2.8:!7, de 15 do
N. :lO, do !895, .quó; concede o. D. M~tria
L!u~ _vel!oso da Silve!m, ll!hu. legitimo. <lo
maio ilo !8U5 ·
311 t.li~cussü.d du. propo~ic;iio r'tln. Cn.tnnra. dos c~p1tno do :\1'\ilhnrla,·ja fullccido Pedro Ivo
DopvtJLdos, n. 25 ilo lôO•l, que difino o "•- Volloso do. Silveira, o. ponsiio do '100$ mon·
litLCSj
l'ante os direitos autoraes ;
"
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3• dita da proposição da mesma Camara, J. Gatunda, Gustavo Richard, Francisco Ma- mont, severino Vieira, Quintino Bo::ayuva,
n. 16, de 1895, que releva a D. Francisca da chado, Costa Azevedo, Antonio Baena, Ma- Aristides Lobo, Gonçalves Cha\"es, Joaquim

ó

~R. ) 0 SECRETARIO

ciel e Ruy llarbosa.

0

Ofllcio do 1., Secretario da Camnra dos
Deputados, do hontem, transmittindo, para
sez· presento ao Senado, a emenda do mesmo
Senado, substitutiva da proposição (1aquella
Camara. que amnistia as pessoas que directa

.

~
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"'a:
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."'"'

mento3 politico.:; d~ Alagôas o Goyaz, emenda

ã. que a referida. Gamara não ponde dar o seu
nsseutimcnto.-A' Commisso:'io de Constituição

e Poder,·s.

-
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.. ...... ... . . .......... .

4:~

6:000~00

.•

20:000$000
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~o

2"25:312.}000

partici-1 remettendo
Outro do mt.>smo Secretnrio c de igual data.
a seguinte

JlmcJ·ica

b"stados Unidos da

Um enviado extraordinario e ministro pleni.(X>tenciario :
Ordenado •••.•••.••.••
Gratificação •••••••••••

--

Represe o tação•.•_•••••••

·--;-_,--:-;.~:.:"'".~,~-.-.--:_-.. '·:"7"·=~-~~~:..~_..:,.-_s---;.·_.:;~.-~·~·~ ..... ~~.::O.
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ou in•lircctamente tomaram parte nos movi-

EXPEDIE:<TE

dfl conta do seguinte

serra Carneiro outra a pre5cripção, em que noel Barata, Gomes de Castro, Pires Ferrei- Fellcio, campos S•lles, Generoso Ponce e Ar·
tlmr Abreu; e, sem ena, os Srs. Leandro )fa-

I

incorreu, para perceber a differença. do meio ra, Cruz, Coelho Rodrignffii, Nogueira Accioly,
João Cordeiro, Almino Affon:m, José Bernarsoldo, a que tem direito, de 1871 a IBn.
do, Oliveira, Gaivão. Abdon }.lilanez, Almeida
Levanta-se a sessão âs·4 horas da. tatde.
Barreto, João Neiva, Correia de Araujo, Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leite e Oiticica, Messias de Gusmão, Rosa. Junior, Goelho
e campos, Virgilio Damasio, Eugenio Amo111• SESSÃO Eli.27.DE SETEllBRO DE J8P5
rim. Domingos Vicente, Gil Goulart, ~lanoel
de Queirez, La per, Lopes Tmvão, E. WanPresidencia do Sr. Malioi!l lriclorilw
dcnkolk, C. Ottoni, Paula Souza, Moracs
SUMMAHIO - Abertura da se~'>io- l.eilura Barros, Leopoldo de Bulhõrs, Joaquim do
e appr.1oação d3. acta- t;xr•EDIE:O.TE- P~~.rece SOuza, Aquilino do .Amaral, Joaquim Murtir~s - Di;cul;ão do requerimento 1lo Sr. Go~lho nho, Vicente Machado, Raulino Horn, EsteItodrigues. offci-ecido na s •ssio du dia 25- ves Junior, Julio Frota., Ramiro B:ucellos e
Discuru do Sr. OJeJbo Rodrigttes- Adi:nnanto Pinheiro :\lncbado.
da di;;cussã.o- ÜRDEY DO DJA- 3a discussão
dÔ projecto do SenadO.- n·. 33, de 189:')- DisAbre-se a sessão.
cursos dos_ Sr;. Lt'ite o Oiticica. e Coelho ltodrígU.-.'s -~ .Adiãmento ela di;:;cu·,;.;:;io- OrJem
E' lida, post.1. cm di~cuss1o o sem det·at9
approvada, a acta da sessão anterior.
-4? dift 28.
Ao -meio-dia comparC«-m o3 48 seguintes
Deixam de comparecer coz:t ramu
S_rs. Senadores: João Pedro. João Barbalho, pada, os Sr-3. Joaquim Murtinho, Justo Cher-

--~~-:-::~ ,•,

pregados da secretal'ltOPOSJÇÃO N. 66 DE 1895
ria de Estado por
tempo de serviçoctfe·
O COngresso Nacional decreta :
ctivo
••••.••••.•••••
A:rt: 1.~ Ú Presidente da Hcpublica é nutorisado a despender pela
2.
Legações c consulaRepa.rUção do Ministcrio_ dag Rcia~ões Exteriores, com os ser\·içoi
dos, ao cambio de 27
design,ado.3 naS s_egU_intes 1'Ubrica.s, a f:omma de 2.043:012.$1JOO.
d. sterlinos por 1$000.
A saber:

1. Secretaria de Estado,·
moeda do p:tiz-Deduzidas as seguintes OOnsi~a~: tle 9:000$
wra,~ràtificação a um
·ronsuuor jurispcrito;
de: .16:;710$ para as
gratificaç&cs ao.. em-

.L:-·.~::::.:-~-:c·=--:-.-:::::- =-::~·:__

z.o secretario :

Um I" secretario de
legação:
Ordenado .•.•.••••.•••
Grati11CI\Ção •••••• : • •••
Um

-Ordenado. •..••.••••..
Gratificação •••••••••••

Um consul geral de
11 cWseemNova York:

OrJenado... ..•••.•• , ••
Gratificação•••••••••••
AIU,."llel da casa para a
c)!an"':llaria da legaçaoaté ............ .

Expediente da legação.
Um vice--consul em
Baltimore:

Gratificação até ••••••••
Um vice-consul em
Non Orleans :

em

<HnltiftcaçãO ate •••••••
Um cbanceller
Nova York:
Ordenado ••,.,; •• ,., ••••
Ol"dtificsção ••• ' "'· ••••
JJexico

Um oonsnl em Vera.

Crm:

Ordenado•••••••••••.•
Gratifica~ão .......... .
Expediente do consnlado

3:000$000
3:000$000

-·

2:

"·=
4:000$000
8:000$000
2:000$000
500$000

4:000$()00

4:00$00

500$000

2:500$000
5:500biJOO

2:000$000
2:000$')00

~r

f

67:5'J0$0(lo}

8:500$000

•

-~

Vene.ruela • · ·

Um enviado extraordinario e ministro plentpotenciario :
Ord.enado •••••••••••••

Gratificação .••••••••••
ltepresentação •••••••.•
Um I• secretario de
legação:

da le,oa-

Aluguel de casa para a

Ordenado ........... ..
Gratificação •••.••.••••
Expediente da legação.

c~an"':llaria

taoaté ............ .

4:~

6:000MOO
lO:OOOi'J()O

3:000$000
3:000~
500~000

2:000$000

6:0~05000

"':;:"_--~-..,.

28:500$()00
C.olombi~ e Equador

10:000~000

Um enviado extraor·
dinario e ministo plenipotenciario :

Ord•nado ............ .
Gratificação •••••••••••

I :C00$()00

2 :5'J0::,'900

2:500$0()0

3:000$000
3·000$000
2:0_X$000

4:000$()00
Rept1:sentação ......... .

Um 1• secretario de
tega<,.·ão:

Ordenado ••.••.••.•••.
Gratificação .•••••.••••
Representação ......... .
Um 2• secretario :

Ordenado •.•••••••••••
Gratiflcatão •.•••••••••
l!xpedien te da legn~o.

+

·~

--

__ .......;.

g

>

~

g;

g

rn

~

z

~

~
«r

__:.~.-.....::

I

I

ii

Iuguel de casa pam
a cbancellaria da legação até ••..••••..•

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario :
rdenado ..•.•.••.••••.
ratificação•••.•••.••••
••••..•••

.~?presentação

Um 1• secretarii) de
legação:

de

rdenado..•...•••.••• ;
ratillcaçã o •••••••.••.
em !quilos:

Um consul geral
elas._""

-~ena.do ............... .

oW.ftcação••••••••••••
us vice-consules ......
pediente da. legação.

~

2:000.~00

-Perú

ü:OOO,)JOO
4:00~'000

IO:OJ0$1)0J

:l:0~0$00J

3:000$000

3:010$00~

7:000$000
ü:OOO.>I)JO
500$(100
200.~0:0

2:0IJOV)OO

------

Chile

G:OOO$'l00

4:000.;ooo

20:000.0~0

36:000$(100

.
Um I• secretario de

legação:

Ordenado.••••.•.••.•..

2~

Gratifica~ão••.••..•.•..

Um consul geral de

classe em Valparaiso :
Ordenado ••••••.•.••.••
Gratificação .••••••••••
Expe 1iente lla legação.
Aluguel de casa para a

I

chanceUaria da lf'ga~
~ão atê·:·····: ..... .

Vm enviado extraordinario e ministro piE'nipotenciario :
Ordenado ............... .
Gra. tiflcac:ão ........... .

Representação ..•••..••

3:ooo:;:ooo
3:000..)000

3:000.o/)JJ
7:000.9)00
500$1)0~

2:000$()00
----Bolivia

ü:OGO~I)O()

4:000.$/)J:J

I O: 000$000

3:000$I)Oll

3:000~000

Um 1" eecretnrio de legaf;ão:

Ordenado..............
Gratificação............

500$')<)1)

3:000.5000
i:0()(),3iJOO

Um consul geral de 2• cJa~se em La Pa7:
Ordenado ..•.••••...•.•

Gratificação ••••••••••.•

500$úOO

2:000$000

-----

•

48:500$000

39: 000$()00

;'.i.-.•:: ..,!..' •.,,.;;_ -:.:...'.!: :_._ ·-·-~ ',c_,:_:!7. ">_-~ ~ :,-.-

.. '

Expediente da legação ..
Dito do consulado geral.
Aluguel de casa poro a
chanccUaria da 1E'gtu;-do
atê ....••••••••••••.••

·.~:::--:--:-:-: ~7 -:.:.~~--"...~-_:. ~~.~-<~ ~:--·~-·~··'
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.,., do consulado em
ima •••••••••••••.•.
guel de casa. para
a chaoCeUarja- da le- ·
gaçioatê : ••. : .•• :.:

Jm enviado ex.traortnario e ministropleni:>tenciario :
lrdenado ........ ' •••.•
tiftcação••••••••••••
, ••••
~epresentação ••••
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&ptt,/JliOtJ. Arg1nlina

3: ()()()$000
2:~

2:50{$>o0

8: ()()()$000

4:000~

5:-

-·
9-=

....

..

OrJanado ............. ..
Gratificação ......... ..
Quatro vice-oonsules ..
Expediente da le&"ação.
Aluguel de casa para a
chanoellari& da legação até ......•......

Um consul em Salto : ·

Gratt.fl~ ... .........

Um consulgeral de J•
classe em Montevidêo ;
Ordenado •• : •..••. ·... .

Ordenado ............. .
Gratificação •.•••••••••

Um zo secretario : ·

Gratificação ••• : ........ _

Ordenado .............. .

Um J• secretario de
legação·:

.

Representação .......... .
.
..

Gratiflcaçio ... ............ ..

Ordensdo ............. .

dinario e · ministro·ple-nipotenciario : ·

Uruguay
. ·' ' :. ;
Um enviado extr&or-

. JUpslblica. -OritmlaJ do .

ção &té ....... ,•• ;•.•••-.-. ·

Est>ediente do oonsula·
d'o em- Posadas.-.-.•-.. ·
Aluguel de easa ·para a
chanoellari& .·da leg&·

6:0<JOY)OO
4:000$000

·--~-.1·~---,

76:000$000
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!21·

ti·

g"'

0·
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!;!!

3:000$00()
3:0<JOY)OO

tl8:600$000

"'"'
"2:500$0{)()

4:000$000

.8:000$000

~~=
5;~

2:000$000

-,I.-

2:500$000

20;~

2:000$000

50<l$lOO
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m .envia-lo: extraor-

'.

rio e ministro pleniIicial'io : ·
.. - : ' . . .
t!lll&do • .•• • • ~-~ "~- • •-... •

'8.~iflca.ção;• .-.· ..'~ .... .; .•

tiflcação ....... : .. ..
4:
~presentação ......... .
20:
Um I• secretario de l~ :
lrdenado. ·• ;, ·. ~ ~ ·• ·;. ·•••••
3:000$000
Um 2'> secretario :

rdenado ..... •.• ~ ...... .

&e'raCtie

rr&tiflcação. ~ •.•• ~" •• •

Um oollJlii.

· Clas,;e em BuenosJres :
-. :tt .
· nado ...:.... -.. ·... .

.. 'ficação .......... .

Um coDBUI · em Posa;

do,& :
rdenado ..•. .••-.-••..• ;
r&tiflClçâo.: ~ =• •: ·-~ ...

4:orotooo

. Um vioo-oonsul em
.S. Thomõ : · · • ·

:Gr&tiflcação até •• ,' ....
Um vice~n&UL ·em

4:000$QI)0

vice-consul no

4:=

Libres :
Gratificação até .......

Um

RAlljllrio :

~

Gratificação até., .....
bpediente da legação.

~c

Republica do Paragtca}/

um enviado· é:<traordinario e ministro

plenipotenciario:
~enado .••..•••...••

Represeola~-ão ••.•.••••

Gratificação •••••••••.•

,um_l' secretario:
~enado ..•...•......

Um consul geral de
clas..<e em AIBUIII-

..

o~tillcação ..•.•. · •• · •

~

~:

Ordenado .••••••...•••
l!raliftcação•.•••••••••
Expediente da legaçãO.
Aluguel de """" para a
ehanoellarta da legação ate.~ .......... .
~

Um enviado extraor--

dinario e ministro plenipotenciarlo :

Represental,áo •.•••••.•

Ordenado ............... .
Gratificação .. .•.••••••

Um 2• sooretarloa
Ordenado ••.•. • .. • • · • ~ •

Gratificação ••..•..••••

...

6:~
4·
10:000$000

3:000$()()0
3:~

3:000$000
7:~00

500$000

2:000$000

6:0<JO;WOO
4-~

10; õOOl/)()1)
2:~~
2:~.1\J\1

38:50<$)00
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Um consul geral de

2• classe em Genebra :

Ordenado ••••..•.•••..

3·~

7:~~

Gratificação ............ .

500$000

Eipediente da legação.

Dito do consulado geral .•...•.•••.•••••••

6:=
4:

2:000$000

--

5·~

4:000$00(1
8:000$00(1

s:õiióJõOO

3:~
3: 0""'l'UW

20:

Aluguel de caaa para a
cl•ancellaria da lega(.io até ...........•.

Gran·B•·etanha

Um enviado extraor-

dinario e ministro plénipotenciario :
Ordenado ............ ;.
Gratificação ••••.••.•••
Representação .......... .

Um I• secretario de
legação :
OMenado .••.•••.•••••
orati Ocação •..••.•••••
Dous segundoe ditoe:
Ordenado .........•••.
Gratificação ....•..••••

Um consul geral de
1• classeemLiverpool :

Orden&4o •. •_. _.• ·-·~ ~-t:-"-.
Orati tlcaçãó••• -• •••••••
Um consul ein· 'Oêórgetown:
.......
Ordenado ...•....•...•

2:_500$000

2:500$000

·;1--J~-,.- ...;, ._ ,... __

Gratificação:. ;~.li~·· • .'~!;.

·_:_ ~ =-~_5-;-~..-:_..;:;_;;..;-;:-- ~;;::..:o:.~;.;,.,. ..:.-.;.

..

-~~:-.

----~ -~

38:000$000
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··Um consnl ·em Mon'
treal :
·rdenado •••••••••• -.••

ratificação •••.•••••••
Um-oonsnl em Lon·

~rdenado . ...... ~ ....•

dres :

2:500$000
5:500$(100

2:500$001
5:500$000
2:500$000
5:500$1.100

>ratificação ••..•••••••
Um consul em carilf :
Ordenado .•.•••.••.•••
Gratiflo:açã~ ••..••••..•

2:000!000
2:00J$001l

2:llNitM)

·

" ·

··um- ... seet"çtario: ··ae

lega.ção :

Ordenado •••••••••••••
Gratiftca~ão ......... • •. ·
Dons segundos secre-

tarias:

Ordenado ............ ..
Gratificação •••••••••••
Um consul em Paris :
Gratificação ..•..•.•...

Ordenado •••••••••••••

no

Um consul geral· de
I• classe em Yal"!lClba :
Ordenado •.••.••••.•••
Gratifita{".do .•••.••••.•

Um coo; ul
Havre:

OrJenado •••.•••••••••
Gratificaç-ão ........... .

em

Um c o n s u 1
Bordêos:

500$030
2:000$()0J

6:000.,'000

4:000$()00
20:000$000

I

I

•o o

e1n Ca.yenna •••• o

••••

Um oonsnl em Ca. yenna:
Ordenado .•.•.•.••.•••
Gratific.tçãoo ••
o. o..
Expel ientedo consulado

Gra ti 6cacão ..•..•.•...
Expediente da legação .•
Alnguel de rasa para a
cha.ncellaria da legação até .......... .

500$000

~

Ordenado .....•.......

100: 000$0:l0

.

50tWJO()

2,~iíõo
I : 500:;.'000

Um chanccller em
Londres:
Ordenado ..•.•••...• , •
Gratificação ••..•.•.•..
~•-

' Um dito em Liverroenado •••• -~ ••.••••
ratificação ... -. ...... .

J<pediente do. legação.
J<pediente do consulado em Georgetonw.
Dito do consulado em
-Yontreat •.•••.·.•...•
Dito do dito em eardilf.
Aluguel de casa para a
chancellaria d& legação até .•••••.••• •
]trança

Um enviado extraordinario e ministro

plenipotenciario :
Ordenado •••••••••••••
Gratificação •••••••.•••
Representação ••••••••.

~~--

3:00;)$000
3:000$000

5:000$000
5:000$00)

2:500$030
5:500;ooo
4:0JO~

8: co )$'.)00

2:500$003
5:~0~0

2:500~000

5:500SOOO
2:000$000

2:000$000

2:500$001
2:500$000
500$000

-~

91:5:J0$(100

•

l-:>

"'

,.
z
z,.

o

~

.."'
."'

õ

z....

I

Porl1tgal

Um enviado extraorinario e ministro pleipotenciario:
rd.enado .••••.•• , •••••
ratificação ..•...•...•.
:apresentação ......... .

Um I• secretario de

Ie~o:

ratificação .......... ..

rdenado ••••••.••••••

Um 2° Eecretario :
rdenado ............•

ratificação ••.••.••••••
Um consul geral de 1•
classe em Lisboa :

-rdenado ••••.•••••••••
ratificação .•..•••..•.

Um chancellerem Lis·

boa :

rdonado ..•....• •... ,.
ratificação •••••••••••

ra.üfi~ .•.. o .

o o ••••

Um consul no Porto :
rdenado .•••••.•••.•••

-+--

6:001l$000
4:000$000
20:000$000

3:0JO$JOO

3: 000:,'00 ~

2:500$000
2:500.~

4:000.MOO
8:000.$000

2:~~0
2:uuu:z>w0

5:

I:

2:=
68:000$000

~;:::_-~::~~ ;.~. ~

2:000$00()

....... . .:_.. ... . ,. ._.,._ -- ·_-':·_.::-::t7.;,.--;._:;-

gaçã.o até ••••••••••••

-tpediente da legação.
_uguel de casa para
a chanceUaria da le-

-~--=,.-.~

. , ~--·

-~-

"'
Impcrioallcmifo

Um enviado extraor·
dinario e ministro plenipotenciario:

Ordenado .•••..••..•.••

Representa~o .

...... , .

Gratiflcac;-do •••••••••••

Um 1• secreta·io de
legação:
Ordenado ..•....••....
Gratificação .....•....•

Um 2 1 dito:
Gratificação ............ .

Or.lenado .•.•.••••.•••
{jm runsul geral de
]a classe em Hamburgo:

em

Ordenado •.••••••.•••.•
GratifiMção •••••.•••••
Um vice-consul
Francfort fl/m:

Gratificação até .••••••
Um <lito em Bremen :
em

Gratificação até .••.•••
Um chanooller
Hamburgo:

~-~~:;_~c:~_.;_._.,~._

6:000$000
4:000$000
20:000$000

3:000$000
3:000$000

2:500$000
2:500$000

4:000$000
8:000$()00

4:000$000
4:000$UOO

2:000$000
2:000$000
500$000

-~

.. '--.
. ..
.. ____ --:.-··-·-

67:500$000

.

~--o~._._,.-~_

_....

2:000$000

.... .::.:-,.:...~ ;.. ....

Ordenado •...••••••.•.•
Gratificaç-ão ..•..••.••.
Expediente da legação.
Aluguel de casa para a
chaneellaria da: lega·
ção até ........•.•..

- -·=-·___.,.--,--:..~---

..

"'
"'

11:

~

."'

~

Iii:

a:

.."'"'

lilo

1::0

-.

~

~

Russia

Um enviado extraor·
nario o ministro plepotenciario:
4:0'~$000

10:000$000

6:00!M;OOO

rdenado •••••••••••••
ratificação .••.•••••••
.epresentação ..••.••.•

2:500$000
2:500$000

2:500tfl00

6:~

2:500$000

-~

2:500$000

15:000$000

4:000~000

2:000$000

'500$000

"· 500

-.=-.:=

Um 2° secretario de
legação:
rdenado .•...•.•••.•••
ratificação .....•....•
Um consul em Odessa:

rdenado ...•.•••..•.•.
--tificação ..•...•....
pediente da legação.
ito do consulado em
Odes~ ..... :~ .•. -• ...
Aluguel de casa para a
cbancellaria da legação ate .•..•.•..••.•
..-lusll"ia~E(ungria

Um enviado eitràordin&.rio e ministro pl~
nipotenciario: ··.~

. ·eu ado •••.••••••••••
ratificação .......... .
..eprEs.entac;ão .•••.•..•
Um 2~» secretario de
lpgac;ão:

Ordenado ............. .
Gratificação ........... .

36:000$000

Um consul geral de
2 11 classe ein Triesto: ·
Ordenado ........... ..
Gratificação ••.••.•••••
Expediente da legação.
Dito tlo consulado em
Jludapi'Sth ......... .
Aluguel do casa para a
c~ance!lal'ia da le,-a-

çao ate ...•...••••••

Belgica

Um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario:
Ordenado ............. .
Gratificaç.'\o .......... ..
Repr.,..nta~ão ..••.••..

se

Um 2" Eecreta.rio de
legação:
Ordenado ......•. ~ ... .
Gratifica~ão .......... .
Um consul geral 1le
I"' classe em Antuerpia:
Ordena,lo •••••••••••••
Gratificação •••••..•• ~ •
Expedi<!nte da legaç.~o.
Aluguel de casa para
a cbancellaria da legação ate .......... .
Santa

Um enviado extraordinario c ministro plenipotenciario:
Or.:lenado.~ •••••••.•.••
Gratificação••••••••••••
Representação ........ .

·.500$000

3:000~000
7:000~00

200$000
2:~'000

42:700$000

-

00

-~

~

8

m

"'o
"'z.

>

z

000

15:000~

4:

6:=

2:000~000

. 8:000$000
500$000

4:000$000

2:500$00t'
2:500$00)

4:000$000

6:00Q$()0o.i

"'"'

39:5(1($.100

10: 000$0XI

~-

I

Um

2~

secretario de

a cbancellaria da legação nté .......•..•

legação:
Ordenado . .... ".......•
Gratificação ••••••••••••
Expediente da Ie,oação ••
<Aluguel de casa. })3.:1"&
:::

ltalia

Um enviado e't.tra.ordinario e ministro 1Jlenipotenciario:
Ordenado ••••••••••••••
Gratificação •••••••••••
Representação, . ..•....
Um 1o secretario de
legação:
Ordenado... ...•..•.•••
Gratificaç-ão •..........
Um 2' dito:
Ordenado •..••••••••••
Gratitlcação •••.••.••••
Um consul geral l~e
1• classe em Geoova :
Ord~nado .....•.•.•..•
Gratificação •••••••••••
Um •li to de 2• classe
em Napoles:
Ordenado .........•..•
Gratificação •••••••.•••
Um cbanceller em Genova:
i€ Ordenado •.•...••••.••
Gratitlcação ....... - .. .

-·

--

.;.

2:~

2:500.,000
500$000

2:000$00(1

4:000~

6:000$•)(]() •

20:000$0<)0

3:(l()MOOO
3:000$0()0
2:500~~

2:500;:>.1\N

4:000$')00
8:000$0(10

3:000!000
5:500$000

2:=

32:5()()$00J

-~-~--·.

-- .. --·- --

2:000
500

-- "'--··'·--'-~'--'----

Expediente da legação

--·-----·------

\.,f

AI ugnel de casa para.
a cbancellaria da legação atC ......... . .
Hesponho.

Um enviado extraordi~ario e ministro plepotenciario :
Ordenado .•.•••••.•••••

Gratificação._ ... _.... _

Representação ....... .
Um 2' socretario de
legação:
Ordena·!o ••••.•.•.•••••
Gratifkac;ão ......•...•.
Um oon~ul geral de
za classe em narcellona:
Ordenado ...•.......••.

Gratificação •••••••••••
Um vioe-consul em
Vigo:

Gratificação até .•••••••
Expediento da legação.
Dito do consulado em
Teneriffe ..... •......
Aluguel de casa para a
c~ancel}aria. da. lega-;ao até •..•• ..•.••••

....
2:000$(100

6:~

68:000$000

""

~

~

"...."'

~

;::

..."'"'

g

I__,
<I

4: OOO.,'IMJ
15:000$0(10

'.

,..=
"'"'o

46:900$000

.. --

~

500$000

.. __:. --~---.. •.

10:500$000

,:_;-

.

-·

2:

'>·=
3:000$000

7:000$000
4:~

500,;DOO

400$000

Baixos

2:000$000

-'~-

7:000$000

3: ()()($)00

Pai:es

-. -:._: -·

..

Um consul geral de 2•
classe em Rotterdam:
Ordenado.•••••••• .•.••
Gratificação •••••••••••
Expediente do consulado
geral ............... .

_: ."_:--:--_·.,.~·~---,-. ::--:--::~~..:-.:..:~ __...__ ........... _j,_'

Dinamarca

Um eonsul gerol de

2.. classe em Copenhague :

Ordenado .. , •....•...•
Gratificação•..•..•..••.
Expediente do consula-

llo .geral .•.....•••••

Suecia c .Yoruega

Um ronsul em Stockol-

mo:

Ordenado.••.••••••••••
Gratifieaç;:1o ••.••••••••
Expediente do consulado •••••••.•••..••.••
Dito do dito em S. Thomaz .•••••••• , •••••.•

3:0J0$0DJ
7: OOJ.o/)00
500~10~

2:500-:.000

5:50[~JJ

50J$)JJ
50J$000

10:500IOJO

9:000$000

...

9

li-

Impc1·io àe Jiurrocos

interior~

de

("1· I.cn1 ) ••••••••••••••••••••••••••••••••

Co:nmis...~s

.
pa1z

400:~'000

Exjledienle do consulado em Tanger .•.••.•
1:300$000 1.117:700$000
I :300.~00
3. Empregados em disponibilhlntle, moeda.
do paiz (de ac~ordo
com a Jlrop3Sta.) •••••••••• , •••••••.•••.•••••••••.
60 :OOO~'lOO
4. Ajudas tle custo9 ao
cambio de 27 d. sterlinospor 1$ ide1n) .••••••••••••..••••••.••..••.•••
130:00~0
5. Extraordinarias no
r-xtorior, itlem (idem)•••••.•.••••.•••.•••••..••••
60:00~'000
6. Extram·Jinarias no
morda do
50:0J0$(100
•• •• ••
7.

miles, idem (idem)...............................

de Finanças:.

Depois d::ts palavras: gabinete de physica o

.....

Reduza-se a Yer!!a a 12.732.! IOO.o/.K)O.
..r\o n. 15. Praças dc.pret:
Em vez de s.roo volnntaríos, diga-se:10.000, augmentando·Ee 91:2.5')$ à verba correspondente•

- Ao n. 14. Corpos orrcttimeJ1tot/o$:

os ltembros do Supremo Tribunal ~lilitar,
que til'orem o posto ile )larecbal. a perceber
em Yez da grdifiea{"ã.o ele commando do exercito9 do art. 2-1. c.1p. 5° da lei approvada
pelo' decreto n. 916 A. de I de no,.embro de
1800, a gratificação de comma.ndo de corpo3
do exoocito Ue que trata o mesmo artigo.

Ao n. I~ -Estado-)faior General-REYluzase a 571: 12&): a verba de 59:5: 12&~. passando

chimica da Escola ~Iilitar da Capital Federal
-elimine-se todo o resto do perio1o.

Carnara dos Deput..1.dOS 9 25 t!e setembro de ISDS.- Francisco de
Assis Rosa c Silra. prcsidcnte.-Thonra.; Delfina, JQ Sccretario.-Au·
!tusro Tavares de Lyra (3<1 servindo de 2' Secretario).-.\' Commissão

N. 146 de !895
O Sn. 2' SECRETARlO lê c fieam sobre a
liOia pa.ra setcm di.ecutido'i Hi\Ecssão seguinte
depois publicados no Diario d:J CongresS"J, os
Rcdacçl!o
final dtts cmcJUlas elo St:mr.do ri Jn·oEPguintes
posirao dn nuna,.t! dos Dcputtrdu, n.-"13, de
1895, que {t.:m a dcsrc;(t r/o Jlini.,tcrio dlt
PARECEUES
Gr.tcrra p:wa o c.rcrcicio ele JSYG
N. 145 de 1895
Ao n. 4-Dirrotoria de Obras ~Iilitares
Redacção ii~iirl da tmcmla do Senado d p;·c,posiçao da Camm·a dos Deputados, n. 72, lle ReJuza-se a iiO:OO:l$ a vorLa de 100:000$,
189-1, que aulorisa a abertura do crtllilo de pedida para a Esoola SupPrior de Guerra na
2.096:135$872 pcira JXlgamcnto de <lc5pe- Praia cfa Saudade.
.;as po1· canta «1a y;erba-Te1·ras Publicas c
EleYe-sc a 100~000!; a Yerba de 75:000.::.9
destinada ás obras do ·novo quartel-ty~
ColoJlisaçiio
para cayallaria, em oonstrucção nos terrenos
Ao art. I ... Em 'l:ez de 2.096:135$872, diga· da Quinta da Boa Vista.
se: 1.2~6:372.$4-U.
Ao n. 5 -Instrucção lfilitar-Retluza·se a
Sala das Commi~:sões, 25 do Eetembro de. 300 o numero de alumnos internos do Colle1895.-Gil Goulart.-Manoel Barata.
gio Militar.
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Supprima-so a vorlla do 100 :000.~ ,lcstinatln liador approvou, violando n disposiciio dn
a (Jremios.
'
Constltuiçiio que garanto n propriedade do
Ac~resconto·so: «AS Prnçlls voluntarins ou cldadiio o a regra olemontnt• da moral que vo·
engn,tadas porcobllrJ1o as gratificações que lho.• 1in llO mnntlatario nbusar do mandato para
competem de accúrtlo com n lei n. 247 do 15 defraudar o constltuiulo.
do dezembro '!" 1804, sr,\n qulll fc•l' o seu Sun queixa toi por~~nto muito legltlmn o
tempo de sorvtço.»
o seu obJecto do notm·cza publica.
Ao n. 17. Farrlftmento.
Seu requerimento ó trmto negocio pn.rticuln.r
move-se a verbn a 300:000~ pnra nttemler de um Sona•lor, como a guerr11 do Rio Grande
ao nccresslmo de !!,l\00 prll(;n.~.
em relação n.o seu n.ntn.gonlstn., o o orador
Sa.ln. thtS Commlssües, 25 do setembro de não rcccirt untes P.rovocn. o exame rlo S. Ex.
1885.-Gil noultwt.-Mímocl/JaraJH.
sobre o aou p~o~edlmonto no ,sono.do o pello
t
Co t'
, .,.
<tuo o tlonuncto quando o Vil' promovendo
n IOUO. n. tll~eus:-ollO l!o l'~quonmento ofT'!!- intnrcssc pessoal sou como Senador.
~cc~io ~~lo Sr; Coelho Rodrigues, na. sessuo
o melhor meio IJUe teria do lazel·O seria.
0
1L ...:~.
·
concilio.r o eett com OR dos outros, mas desse
privou-se espontnnenmcnte ha um quarto do
O lila•, Co"lho nolll"lgll"'' - socuto, desde quando começou a sustentar a
O Sr. Rn.miro Ba.rcol!os, combatendo sou ro. illegitimidndo, o perigo o o abuso das leis
querlmcnto do hontom, vorborou 0 descalabro lndi vtduaes.
Unan,coi~o resultante das reformas do governo
Neste mesmo negocio do Banco rla Republl·
proVJsor!o• lembrou ~ opposiçiio que lhes ca., si o sou collcgn examinar a. neta da scssilo
tlnba fetto o de tudo tsso concluiu illogica. em que foi votada em 2' discussiio a lei de 23
mente que o orndot• ern um dos infolizcs joga.. de setembro do 1893 vcriL que o orador votou
dot-es do tempo o que o Scnnrlo niio podia. a.p. contm o projecto o contra todas ns emendas,
provnr sou pedido: 1", porquo versa >obre exceptuada uma quo t·eduzia o juro do tnstro;
mtet•esscs p:wticulal'es 1!0 11 m Scna.dor; 2n, pois bom, ncs:;c mcstnn llin. on no outro,
porq~e vao do encontro lis leis Cllmmcrcinos, depois de cnmprit• o seu dover jlublico, foi
_Dutx:nn.do~ po1• ora.. 1le pt~rto u.a causilim•lt· trntn.r· dos seus negocias pnrticuln.res, mont;ues prehrnmares o inconcludentes. ,•no pro- dando comprnr 1lnzcntn.l:l ncc;ües into::rndn.s
testat• contra . n ouppostn conflsoiio quo 0 dnquolle Rnnco á t~txn iofcriot• ú. média das
collegn lho attrtbulu r;uanto lis inl'elicida•!cs qu~ possuía com 50 "/, uo entradas.
do jogo da. bolsa e con\l'a. as ra~ílcs que oppoz Foi induzido a Isso pelos extrnot•dinnrios
ao seu rcquerimont<J.
favores que \•lu conce•let•-sc-lhe, mas nem
O orador niio !'Ji infeliz no jo•o da bolsa esses mesmos tem podido resistir ú. incapnciporqtte niio jogou; a pt•ova ó que u'!.s cspccies dadeda directoria; contra a qual nada podem
do tl tu[os, quo enWo adquiriu, conse 1·va·o• 1t os ncclonistae, porque n lei armou-a contra
oxcopç11o do ti'CS, um" das qu~tes só pos<lliu olles de um modo Inepto ou cruel.
lllll'llnto 48 hnra."i; níi.o sub:;c1·ovcu um titulo
Apezn.r de tudo, fosHe o aro.dor o unico Pl'C·
qun cnhi"o cm comm:sso, nunca abriu siniio .indicado o niio tratnrianlli do caso, mas siloum crerl,ito sob cauÇlo do Jibl'lllS esterlinas, no millmres •lo orpltüos o viuvas, que vivem
quo llqllulou dous mozn.; depois, para com- dnque!ln ron•la o que veem esta retlmindo.,e
Jll'ltl' lllll jll'Cdio q11o nlnd~t pn,sue,
constnntcmento o, o quo ú pelar, desappat·e·
Tondo, JlOI'ÚIII, do portlr pnt',L o est 1•angoiro cendo psln <lcsvntorisnçiio o proprlo Cll·
rluranto longo tempo, julgou conveniente pitn.l.
.
omprcgnr suas economias crn titulas dignos de Si fosse o uníco otrondido no seu di roí to flL·
gll:Lrrln e na occasiiio, era opinillo goml que ria mais uma voz o que foz a proposito do
fl~m:avam entre os melhores os do Banco do codigo civil; cujo contracto foi abortamento
Bt•iL?.ll, o quo parecia confirmado pela SUIL altn. violado pelo Governo ·em prejuízo do orador
cota~ão, tt1o alta que o orador só Jt<ido obter que opportuna.mente ln ró. valor seu direito
~s de moia entrada por uma muu;a de 184$, por uma acçuo que não ncnbara nn primeira
tsto,ó, qunst o dobro do valor nominal.
mstancia o todavia o seu collcga s~tbe que
Em sua ausoncin o (;ovct•no metteu.se com ninguem ó mais exigente do que o ot•ador
o bJLnco f.,z.se de protector ou de soclo delie quan•lo se tmtn de appt•ovar nomeações de
o o resultado ó o quo se vli, nquclics títulos Ministros para o Supremo Tribuna\.
nno valem hoje nem iOsOOO
Outro set•ia sou procedimento si alli o pro·
' Nilo é put•tnnto elos isat•cs de um mllo 110• occupnsso sou intCl·csse; nilo ó portanto este o
gocio pnrtl~ni!Lr que so quclxn ó do um ct'l· objecto do sou per! ido.
mo commelldo veJo Oovm•no contt•JL sun pro. Niio se demorarlvmuito a contestar a lllepl'iednde, contra a propriedade do toei os qunu. galidnde do pedido o a incompetencin cio Se·
tos tc~m alg~ma coua1L a por1lcr nest.n tcrm, un.~o n.rguillns pm• v. Ex. que nesta. mn.to1•\n.
crime que llllO dol:m do sol·o porqtto o l!:g;,. só disse novidades, como vno provar lendo·
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ANNAES DO SENADO

lhe os artigos do Codlgo Commorclal (18 os
arts. 18 • 20). Cita varia• outras disposições
do direito naolonal o pandora quede quantos
codlgos tem noticia os mais ilooraes na matorta siio o nosso, o portuguez e o hollan·
dez.
Esta resposta bastaria para justificar sua
protenção no folro commum; ma• na hypo.
these trnta-88 de um estabelecimento publico
que deixaria do sel-o, si o que nelle se passa
deveose ficar em segredo.
. A respeito daquoile Banco os poderes pu·
bllcos podem IILzer mala <lo que .Podo o orador,
podem mandar-lho commlssoos de exame
r.on'to jó. mandaram e hão de ser obrigados a
mandar, talvez multo brovo.
Em resumo não se trata do interesso par·
ti cu lar de um Senador, nem de um estu bele·
cimento particular, nom de uma novidade;
trata-se de um negocio publico doo mais lm·
portantes e de um estabelecimento publico o
ile um requerimento semelhante no outro ap·
provado, ainda ha pouco, e otrerecido pelo
sr. Olticlca.
Resta ver o guo contém o requerimento
que o orador relê analysando para mostrar
quanto foi oomodldo, calando ou omittindo
a relação nominal e os parcellus a que se

roforem os 211 e :1 11 quesitos, nrnissão calculadl\
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e suggerida pelo proprio ox·dlrector, o
seu infeliz coliega Thomaz Coelho, quesitos
que interessam tanto ao Congresso, como
D.O Governo, como ao accionista., como ao contribuinte sobretudo quo é sempre o holiandez,
que paga o mal que niio fez.
Por que, pois, aconselhar ao Senado a rejeição do peclido I Para dar J!llStD á maledi·
clencia tão gulo1111 da reputação dos homens
publico& e pretexto para cocblcbar·se que a
maioria do Senado tem interesse nos segredos
do Banco 1
A Impugnação fio requerimento foi impro·
cedente a tal ponto que chegou a irritar o
orador de modo que julga uma fortuna o
adiamento da discussiio; porque aftlgurou-se
lhe ao. primeiro momento que o coilega
tinha interesse no Banco, ou que e.•to havia
dado fundos ao castllhismo ou que S. E:a:.
votava-me tal má vontndo que. para faliar
contra, baotav<>-lbe que fosse do orador o
requerimento.
Felizmente o temJ>O <lissipou-lhe o•sas sus·
peitas injustas e detxou-lhe · vor claro os mo·
ti vos da impugnação, que teve uma parte
contra o Banco e outra" fu.vor dos estatutos.
A primeira tove por fim mais uma variação sobre o thema da administração ft.
nanceirn do Governo Provisorio contra o
Sr. Ruy Bnt•bosa.
A segunda loi a analogia que ha antro os
ostntu tos quo perpetuam a dtroctoria o annuilam o voto do accionista o a Constitulçiio

do Rio Grande que, por sou turno, perpotila
a dlctadura e annulla o voto populo.r.
.
Aquolla Constituição é a menina dos seus
olhos, e por amor dolla, S. Ex. SIIJitidca
to<los os despotismos passados e presentes,
desde o do Pernambuco até o de Sergipe.
Em conclusão, pensa quo S•. Ex. perdeu
uma excollonte occasiiio de ficar caiado, e
que o Senado acoroçoarú. os desmandos do
Banco da Republica, si tomar seu oonselho e
rejeitar o requerimento do orador,
Fica a dlocussão adiada pela hora e com a
palavra o Sr. Leite e Oltiolca.

.

ORDEM DO DIA
Contintla em 3• ,discussão o projecte tio
Senado, n. 33, de 1895, oubstitutivo· do dd
n. 29, que manda entrar novamente em vi·
gor. com alterações, o decreto n. 2.827 de
15 de mato de 1879.
O Sr. Leite e Oltlelen- Vem á
tribuna combater o projecto que considera
um verdadeiro monstro. JustUica a oua opi·
niíio apontando as condições em que fica col·
locado o colono, condições de verdadoiro servilismo e que só podem ser comparadas á
ignominiosa institulçiío abolida pela lei de
13 de maio. Além dioso, para combater e pe·
dir ao Senado a rejeição do semelhante pro·
jecto bastar-ihe·hia sustentar a sua inconatitucionlllidade e as verdadeiras anomalias
constituidas pela revogação de· leis já revogadas, e que nilo obstante vem ao lado de
dispoaiçilos reivindicadas.
Firmado nesses e outros argumentos nega
o seu apoio ao projecto em dlscussiio e, o que
mais : entende que o Senado deve acampa·
nhai·o neose procedimento e aoredita quo
assim o raril.
O 8r. Ooelho Bodrlgue• vae
procurar responder ao honrado senador pelas
Alagõas par summa capita, e espera provar
que a maior parto <las su~ criticas lbram
impe<•tinentes. . .
.
Primeiramente ·Jembraró. a S. Ex; que o
projecto primitivo foi o restabelecimento do
decreto legislativo de 15 de- março de, 1879
com os emendas o1rerecldao pelo honrado· senador por S. Paulo.
Foi o projecto !\ Commlssiio de Justiça e
Legislação, que entendeu conveniente adiar
a mataria para. quando oe tratasse do projecto
d9 Codi~o Civil, que estava pen~onto do pal'ecor de Umfl·,Commissiio Mixta, ondo a ma·
teria seria tratada em ~lobo, o do modo
completo, porque niio ha contrncto quo exija
mnior numoro·do modfliidfldos, o mais com~
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plota_regulamentação do que o contrncto do
locaçao de aervlços,
o· projecto do honrado senador teve sua
razão de sorno. dlsposlçüo do decreto n. 213,
de 22 de fevereiro do 1890 do Governo Pro·
vlsorlo, relativo &locação de serviços.
O orador lõ a eJllgrapbe do decreto, orefere·•• iL exposição de motivos que o precede,
po.ra moatrar que ó um decreto de natureza
reatrlcta, e rela ti vo aoa contmctoa de locação
de sorvlço agricola ; lô o art. 2• e refere·se á
Constltuiç[O de 24 de fevereiro, que fez mnteria federal o Codlgo Civil, do qual taz parte
integrante to•la a mataria de looaçiio de
· servlçoa.
O art. I' do doere to n. 213 revoga VIL as
leis de 1830 e ~e 1837, llilllm como o decreto
do I~ de m~rço de 1879, na parto relntiv" ao
serviço agriCola ; ora, estando já revogadas
as lois <le 1830 e de 1837, pelo •lecreto de 15
de março de 1879, era escusada e inutil a
diRposição daquelle artigo.
A revogação da lei de 1879 niio Importam
o restabelecimento das de 1830 e 1837 ; além
disso, a revogação não foi de toda o. lei, m"s
sómente do. pnrte della rei11tiva ó. locação do
aervlço agrícola; continuando em vigor a ou·
tra po.rte, assim como o Codigo Commercial e
o.s Ordflnaçaes, a que a. mesma lei se refere.
Foi, pois, lnjuata a nccusi!.Çlio feita li. commiasão de haver restabelecido aa Or.JenaçM<,
quando ollaa nunca deixaram de estar em vi·
gor na leglslaç[O do Paiz, continuando o. ser
o n038o Codlgo Clvll,com as modificações espe·
claes que teem sido Introduzidas.
O honrado Sen&Gor por S. Paulo aprosen·
tou o seu projecto restabelecendo o. lei de
1879, com as emendas, que tambem apreaen·
tou e que foram o.pproVndaa em 2" discussüo;
a Commissüo,acceitando quasl todas as emen·
das, entendeu que niio podia estar a ti1zer
referencias repetidas a uma lei extravagante,
de 16 annos passados, e composta de grande
numero de artlgoa, pelo que prefe1·iu tazer a
coosoli•laçio dessas emendas com o texto da
lei de 1879, que assim ftca restabelecida,
menos na po.rte penal, e na po.rte em que fol
substiluida pelas emendas.
A Comm iRBiio niio reatabelecou as Ordonaçae• criticadas pelo· honrado Senador po1•
AlagôllS; o Codigo Commerclal, na parte rela·
tiTa á locaçiio de serviços continúa em vigor:
o que ha aqui de novo é a parte relativa á
Jooação de serviço agrlcola. A Commlasão encontrou a maioria da locação do serviço agrl·
cola sem lei, e restabeleceu o. lei, que deixara
de vigorar em virtude de dlsposlç[O constitucional.
Justificada aCommlssilo, entra o ora•lor na
apreohtçiio da mataria das emendas, justifi·
·cando a aua adopi;iio· e depois de largas con·
sl,leraçoos sobre o es!ado do serviço agricola,
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dllllculda•les que o cercam, assim como o
do transporte, concluo f11zendo votos para que
seja mais prOBpero o futuro do palz, em bem
do qual toaos devem trabalhar.
O Srt. PnmsiDENTm declara que estando
multo adoanlafla a hora e reduzido o numero
das Sr>. Senadores presentes e tendo pedido
a palavra o Sr. Moraes Barros, fica adiada 11
discussão e designa para ordem do dia da
sessão soguinte:
r.ontlnuaçiio da 3• discuasiio do projeoto do
Snm•do, n. 33, de 1895, que manda entrar
novamente em vlgoJ•, com o.lteraçiies, o de·
CJ'Illn n. 2.827, de 15 de maio de 1879;
3·• discu;siio da proposlçiio da Camara dos
Deputados, n. 25. de 180•1, que define e garante os dirtlitos autoraos;
2• dila •las propusiçoos da mesma ca-

mo.rn.:

N, 46, de \895, que autorisa o Governo 1.1
abrir o credito supp\ementar de 28:000$ ao
Minlstorio da Fazenda p tra ocoorrer ils des·
pezas da rubrica n. 11 do art. 7" da lei
n. 266, de 24 de dezembro de 1894 (Caixa do
.~1mortisaçt1o)

;

N. 49, de 1805, que autorlsú. o Governo a
abrir ao Mlnlsterlo da Guerra o credito oxtraordinarlo de 3.000:001l$ para occorrer ó.s
despeza• de restauração das nossas fortalezas
no actual e futuro oxerclcios ;
Discussão unlca do parecer da Commissüo
do Justiça e Legislação, n. 122, de 1895, opl·
nando pela approvaçiio do ..lo opposto pelo
Prefeito do Dlstricto Fedoral ó. resoluçüo do
respectivo Conselho Municipal, que esta·
belece regras po.ra o trafego das compo.nhias
de carris ut•banos;
2' discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 44, de 1805, que fixa vmicimentos aos olllcines Inferiores dos corpos e
brlgadn.s de marinha ;
Discussão un!ca rio parecer n. 135, do
1895, da Commissiio de Finnnças, opinando
que nada h• o. resolver sobre a petiçüo em
quo a Companhia Llcyd Brazllolro pede credito para pegamento de quantias que julga
lhe ser•lm ilevldn.s pelo Governo e que declara
terem sido omitidas na Mensagem em que o
Sr. Presidente da Republica pediu abertura
de credltos extruordinarios para pagamento
de f•·etes e reparos de vavores damcsmaeompanhla;
I" discussão do projecto do Senado, n. 37,
de 1895, que autorlsa o Ooverrlo 11o fundar
uma colonla correccional no nrch!pelago de
Fernando Noronha e a lndemniBllr o Eoitado
de POI'nambuco, pelo Vlllor actual, as bemfoitot•los quo lhe houvm• foi to no mesmo archlpelago depois do docrcto n. I .371, de 14 do
rovm•eiro do 1891 ;

~.~.
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N. 5 do 1805, que concedo
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Comparccom. rlurantl' n sossfio, ma.is o:;
Srs. ~cão llarball10, Manco! Darata, Piros

Dr. ,TlJilO Fm·:ou·n, Gomes do Castro, Cruz, Almino AJ'..
fonso, Abdon ~lllane~. ~or,rea do ~raujo,

Silvolm1 tio Souza, lente Jubilado da Fnculdado
tio lleci!e molhoramento do"''" jubilnçiio ·
N. 26, de 1895, que autorlsiL o Govm·~o n
abrir ao Mlnisterlo da .Tustir;n o Negocies ln·
teriorcs o credito supplomontar ~o 104:030:'
para occorrer a dospcztts do n. !.I do art. ~'
da lei n. 266, do 24 de tlczcmbro do J8U.J (Po·
licin do Dbtricto !'cdornl);
N, 3:i, de 180õ, que concede a D. Maria
Llns Vclloso dJL Silveira, Iliba legitima do ca·
]liti\o de at•tilbat•ill, j~ Jii.Jiocido, Pedro Ivo
Votloso da Silvoirn, n pensão do 100$ mon·
saes ;
3" dita da propo!içilo da mesma Camara,
n. IG do 1805, que releva" !l .. l'J~Lncisca da

,I
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Jonqulm Pernambuco, Vtrgtllo Damll.SIO, Uomingas Vicente, l.apet•, Lopes Trovão, Leu·
poldo do llulhaos, Aquilino do Amnt•al.
. Deixam do co;nparocer com caus:> p1rti·
c1pnda os Srs. Jq•anclsco Mnclmdo, Autol1io
Baena, Justo Chermont, AlmeidiL Bnrreto,
João Neiva, Severino Vleh•:~, Gil Goulart,
Q, Bocnyuva, Aristides Lobo, Gonçalves Clmves, Joaquim l'olicio, c. Ottonl, r.ampos Sal·
los, Joaquim do Sou?.a, Gcnm'Oso Ponce e
Arthur Abreu ; o sem olln, os Srs. Leito o
Oiticica, Leandro Maciel, lluy llar!Josa o
J011quim Martinho.
O Sn.. 2" S~:cJtE1'Atuo sm•vindo do I" dr-

Serra Ca1•ucu·o Dutra a }>l'~SCI'JJl\'iiU, r.m ql!o cln.ra. que nilo llo. expcd\iento.
iucol'rou, pu.ra. porcobor a dilfl•l'cru;u. do m01o
, ~ ,
.
.
soldo, n que tom direito, do 1871 a 1877.
O S•~· 3 .sr,~n.ETAmo, set•vmdo do 2", lu

11

vao 11 tmpt•tmu• par11 entrar n11 ordem do.<
Levanta-se nsessilo ás 3 1/2 horas da tarde. trabalhos, o seguinte
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SUJ\JMAHIO- Alwt•lm·n Ua Rcssiio- Loitura o a11·
Jtt•ovaçii.o dtL ttctiL- gncot•ramcn to dn ditfcu~sii.o
o ;uliamc!ll Lo da \'Otuçii.o do I'OfJ11Cl'imon t.o elo~~·.
Coelho rtodt'lguc~, o!lhrccido na IIORsiiu dn dia
25 -I~ncorrnmcnto dn diRcusRt'io o ndlnmcnto dn.
votnçti" daa t•odacçúel! dtu:l ornandnR do Senado
c'~s proposiçõcf! d;L Cnmarn. dos Ucpntndos m1. 72
dll i804 o 33 tio 1805- Ou mm no nf,\ - 31• disI:URa:i.o do /'rojoctodo Son:nJu, 11. i:l, Un 18!15Dtscut•fln • o St•, ~lot'<LCFI Bttl'l'(l~- Jtectuol'imcmlo verbal do Sr. Lllpor -I!:nctH'I'ILmonto
da discUftaüo o votar,1to do p1·~jecto -:311 discns..
111~0 dt~ prOtlORil,~tto dn Ctunn ra, 11. 25. do i8\J4
- EmondnK- Adinmonlo da discus!\110 - or..
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., Ao melo-dia comparecem os 25 seguintes
St•s, Senarlores : Joilo Pedro, J. Catunda,
Gustnvo Richard, .Joaquim Sarmento, Costa
Azevedo, Coelho Rod1•i•ues, Nogucil•n Accioly. Joiio Cordeiro, JosÓ Bernardo, Olil'olra
Gaivão, Re:;:o Mello, Messias de Gusmiio,Rosa
Junlot', Coellto o Campos, Eugenio Amot•im,
Manool Queira?., E. Wandenltollt, Paula
Souza, Moracs Bàrros, Vlcento Macbndo,Raullno Horn, Esteves Junior, ,Julio Frotn, !tamiro BarceUos e Pinheiro Mncbado.
Abre-se a sessiio.
E' lida, posta cm dlscussiio o sem dobatc
approvnda a octa da sessiio •mtot•iot•,

A Commlssiio de l'inançns havendo cx•tminado 11 proposiciio da Camnt•a dos DCJlU·
tndos n. 51 de I 805, orqn ndo as 1! espczas do
Ministet•io da Mat•lnlm, para o proximo
exercício, confrontadas as respectivas I'Ubrlcas com ns dns tabeJJas cxplicatlvns, orça·
mentnrlas, da proposta do governo, o estudando o ll.SSllmpto detidamente, reconheceu
necessidade do llitotw;ücs 110 sentido de sorem
melborattendidos os serviços e 11 obsorvancin
de disposições legacs esquecidas. Dahl JI.S
emendas que offercco il mesrna proposição,
Antes, porém, de pnssnt• no n,ssumpto, soja
licito á Commissiio prevenir do seu proposito
de niio admlttlt• como regular, o habito
conli•abido pelos legisladores do tempo do
imporio.,iil.largamcnto radlcndo no Congresso
Nacional da Republica, de, nas lois do
orçamento, cre~tr Ret•vlços, estipcntliill-os,
augmentnl' voncimontos do funcclonarlos,
antes fixado; por lei, assim aggravantlo encargos do Tbesouro da Unliio, por moldo mo·
nos regulai' de legislar,
Consel)uontomente~

no sou tt•abn.lho, a

Commlsstio teve do submetter-so a esse pro·
gt•amma, respeitador da ati douti•ina que o
determina.
A Commissiio expoi'ÍL sou estudo na ordem
dus rubricas da lll'opo;ição, quo recebem
omendns.
I

A sommn Ot•çtith\ paro esta rubrica supel'ior ti votada p~trll o oxet•clr.lo corrente sobe
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a 150:052.$; quando n. pt•oposln. do governo
ó·do 154:25~~000.
Provóm 11 dlfToronça entre a. proposta c a
proposição do h11vor a Cam11ra luc!Uldo:
Verbo pom pagamento 11 um o0ici11l do
g&binctc na lmportancla de 4:200$ · o nu·
gmentndo de I :200$ os vencimentos d~ secre·
t11rlo.
Nenhuma lei attincnto li Marinha n.utorisa
esses occrcscimos. E' certo que n. de n. 232,
do 9 do dezembro elo 1894, no§ I• do art I•
d~ n.o Ministro dn. Guorrn. um oficial elo 'ga.
binete, que podcrt! $dJ' cluU ou miUtar, com o.
gJ•allflcoçiio especial de 350~ monsaes, peliL
verbn-SecJ•etnria.
'
Nessa loi que attcndeu Iam bom aQ.ajudnnlc
· ~cneral o no quax•tol·mestre gcnm·1Ll do eX·
ore! to, niio h11 d!SJmslçiioolgumll que tmto do
Miulstro da Marinha; nolln niio se di' n.o
MinlstJ•o d11 Guerr11 secretario, para auxilio
do sun. administração.
Pot• quo, pois, n11 proposta do governo, que
serylu do base 1'< proposie;iio, se incluo socrctarJo, abonando·so·liJe 11 gmtificaçiio do
3:000~ annuoes I
Por' que a prop03ição, nlóm disso, inclue o
augmento de I :200~ nos vencimentos do oOI·
cío.l do gabinete 1 '
Observado strictamonte quanto por lei eslú.
decretado, este <Lggmvamcnto de dcspeza de
5:400$ concedido poJa Comam. nilo póde ser
acceito.
A Commissilo olferoce emendo. do conformidade.
!I

Co>JScllto Naval

...

Antes do t1•ntar tlosta. rubrico., a Commis·
silo n/Lim'Olmouto ó levada a rccorilar• um
tu.cto occol'rido no n.nno proximo passado,
quando considerou o Senado pJ•oposiçiio identica e do. mesma procedencia.
Para não deixo.r entffo o Poder Exocutlvo
sem.lei do orçamento das despezas du 11inlsteria da Marinha, de que preeisuria no exerciclo corrente, o SenadQ, fot•cndnmontc, teve
dere.leit.arsuas propriasomendas; porquanto
insulllciente era j~ o numero ele rnem~ros da
camara para quo pudesse constitucionalmonte. d~J novo, considernr ns mc..;;mns cmen·
dns que não havio.m sido acccltns por olla.
Desse facli> n11sceu a declnmçiio lusorida na
neta da sessão do dia ll do dezembro, asai·
gnnda por 19 membros,
E' a que transcrevo-se de seguida.
c Decln.ro.mos I'ejeitar R!fOi'tt ns omcnclns do
Senndo ao orçamento do Mlnlsterlo d~> Mn·
rlnha, por preferir o;se procedimento n concorrer pnra que o Podet• Executivo fique som
orçamento,pols pódesucceder que na Camara

swmMm:o ng ISDti
dos Depu tndos niio !Jaj1t numero puro. UI·
tim<Lr os lt•abalhos orçomcntorios,porvcntura
alterados no Senado. •
Assim lbl ~ue, nn lei elo orçamento dos
despczos do Mmistorlo da. Morinb~t, do oxcrc\cio corrente, na rubrico., dons nccresclmos
do gro.tlllcae;ilo so deram, sem fundamento
legal. som ,just!Ocaçilo alguma.
A Comrnissiio se explical'l\ do seguida.
J.n GJ'atifica~:r1o do membro pai:ano do Con~
solho-0 o.ugmento lbi do 5:800$ pam O:OOOS,

ficando n.sSJm maior do que IL gmtificaçüo do
Vice-Prcsldento, que substitue o Mlmstro na
direcção dos tro.balhos, em 3:000$000.
Historio.riL a Commissão qunnto houvo a
respeito.
O decreto n. 380,•lo 13 do junho de 1801,
nltol'ando n.s gratiflcnçõcs tlxndo.s pnra. todos
os membros do Conselho No.val, dou a de
5:600:~ para. o mcmbl'O•pai:ano, fazendo do
8:000$ a do v!cc-presidente. Elevou assim em
mais I :500$ a gro.tificaçiio então em vigor
paro. osso membro do Conselho.
Logo depois, a lei elo orçamento de 30 de
elezcmbro do mesmooanno, primeil'lldecretada
por trnbt•lho do Congresso Nacional, alterou
essa grat1fico.çiio do membro paisano,
I~Stimclo quasi assentada (1. extincc:1o do
cargo que exercia no conselho, por ser supposto ju mesmo ao tempo da monarchia, prescindível, e no intuito de sustental·o, c Con.
grcsoo Nacional deliberou fazer com que {cq
funcçõcs propJ·ias classe membro no Conselho,
fossem nccumuladas as do ~ecretariado, ex.
tinctas pela lei n. 2792, do 20 de outubro do
18i7.
Compensando·o peloaccresclmo do serviços,
concedeu :LO cargo a faculdade de elar aposen~1ção : ató então n;lo havia este beneficio.
Como si já não fosso bn.stante o. t·emuneração, o governo, pot• um a.viso tlo JS93,
m11ndou quo f<J>so a gmtitlcaçiio do o.lludido
t'uncclono.I•io, accresci•la da terça parte, vindo
a tlcn.r em 7:·l66$06G.
.Justificou·secom a disposição regulamentar,
id sem {orça, do decreto n. 2208, de 22 de
)ulho de 1858, a qu11l determinava que a
qualquer dos membros elfectlvos que 1ccid""'
talme11t• substituísse o secretario lhe fosso
abonado um Qccrescimo elo terço da propria
gra.tiUcn.c;ão, duranteasubstitui~ão.Ma.scnmo
nem secretario o nem secretaria tlnl1a o con·
solha, por vlt•tude ela lei cilada do 1877.
A' secretaria do F.stndo, desde essa época, o
porque nssim dispoz aquello. lei, coube o serviço da repartição cxtincta.
Nestes tei•mos, a. ,::ro.titlcncão que manos ú·~
•·cyularmcntc compota ao membro ]1111zano do
conselho cl do 7:·166$600; foi a attondidt< n:1
proposta do govot•no do 1894, e na omcn•la cio
Senado, niio •ccelt" pelaCamiLl'a,

''
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Gratifloaçtto dos membros d,o

co~asclho.

Xll

ongonhoiros nauao•-0 augmento fol de 000$
Ar.~enaos de marinha
fixado no decreto n. 380, de 13 de junho de
1801, ultima. gratificação estabelecida, ficando
em 5:600$ a.nnua.es pela. propnslç1io da. Ca.mara Som desconhecer o. justiça que assiste aos
que veio a ser lol c vigora no cxoroiclo que patrões-mores dos arsenn.os dos Esto.•los e aos
corre.
officinos das secretarias desses ostobeloclmen·
A emenda do Senado contra esse nugmcnto, tos, de terem augmontados sou• vencimentos,
ontao não na proposta. do gove!'Do, deixou de quando não fora.m contemplados nas tabollo.s
ser nccoi ta.. .
de 13 do dezembro ultimo, ~uo melhorou os
3•. Conc!usao-Mantendo as emendas allu· dos outros funcclonarios; tiLo pouco a justiça
didas, a Commissiio otrerece occiUiiilo a que se com que a p•·oposiçilo Igual monto a.tlon•leu aos
observe niio só a. sã doutrina de niio cnxorta.r· :::uo.r.las •I e policia quer elo arsenal da Capital
na lei de orçamento dcspcziUI com func- ~'ode•·nl quet• do; que r.xist••m nos Estados, a
clenarios, niio provistas por lei expressa cm Commiss"o ontenclon•ln não ser ca.bi vcl na. M
vlgot• como quanto sobre a quost!Lo ostavo. do orçamento a satisfltção dess11 justiça o sim
disposto regularmente, ou monos irregular- cm lei ospcciul, otro1•eca emenda suppresmente.
siva 1iesses augmentos' concedidos pol11 pro·
Ello.s reduzem o.s gratificações desse• func· posiçito.
clonarias do conselho ó.quollo.s da proposi11 do Desconhece. porém, o. Com missão a justiça.
govet•no de 1894, ~ro. que fossem attendidas da concessão de abnnar-se em dinheiro, como
no presente exermolo, isto é :
concedo a proposição, aos porteiros do a.rsenal
a. do membro paizano, fixada em 1803, de desta capital, o aluguel de co.so. para suas mo·
7:406$066, e
rodins.
a dos engenheiros navaes do conselho, a fi· Ahlm do mo.is. seria. isto uma inobservanciiL
xadn pelo decreto n. 38Q, de 13 de junho de do quanto dispõe o regulamento vigente dos
do 1891, de 5:000$000.
arsenaes no seu ort. 304. que os obrigo. n
terem residencin no ostabelecimento.r•r.~·to dos
VI
porMes, e não fóra. deUes.
Por tudo isto a Com missão apresenta emen·
~" ao quanto •lispõe o. respeito a. proposição,
Commi11ariado GaraZ da Armada
eliminando todos esses a.ugmentos de des·
Desattendendo a proposição ó. doutrina ha. peza.
pouco clta.da, a.ugme1_1tou os vencimentos do
XIII
porteiro desto. reparttç~o em 500$ ao anno; ce
ilemais empregados que, como esse, tem no
CaJlitanias dos portos
decreto n. 946, de l do novembro rle 18YO,
fixados os vencimentos, niio foram lembrados.
A proforenola que deve ter tido especial Dos o.ugmcntos concedidos pela proposiçiio,
motivo escapa 11 Commlssilo.
nesto. rubrica, para. melhommonto das vanta.Do exposto decorre o. razão da. emenda que gons do pessoal, a commissão só acceit& os
á verba otrereco o. Commissilo.
que não entendem com o funccionallsmo das
repartições: os qua.es só devem variar por
virtude •lo lei especial e não pelas de orça·
VII
mentos, de no.turezo. transltoria., o.nnua..
Auditoria
Não estilo lncluidos nesta regra os vencis
ns.
e
!!25,
do
do
dezembro
de
montas,
o.s diarias, os salo.rios dos marinhei·
30
26
As lei
ros, remadores, patrões do saocorro no.vn.l,
0
Õ
l
.1801 e 30 de novembro de 1804, mp em a.u· mncbi nlsta.s, niio su,jeitos ao corpo, fogulsta.s,
gmentoqueaproposiçi\o conc~deaos voncbuen- carroeiros, etc.
tos do auditor do marinho. nu.o c~ntelllplados Qbservnn·lo esta resolução otrorece a Comna proposto. ~o governo, o que nao foi rego- mlssii.o emenda ó. verba, suppressiva dessas
lar. A CommiSSIIO o ncceita.
d
ns
Outro ta.nto não p6ilo 1\\zer nos augmentos espez ·
que o. proposição concede aos vencimentos do
XIV
escrivão e do meirinho serventuarlos da auditoria: o. cate de 600$ e {lquelle de):800$ por Mc~ho1·amcnto, coruorvaçl1o o balisamento dot
.porta.v
anno. porque nenhuma dispos1çao le~a.l o
IIU toriBIL.
Razão biUitante para a. emonda apresentada. Niio tendo sillo proposto pelo governo aui> verba suppresslva. desses. accroscimo• de gmento da vorbri. decretada pat•a o exercicio
corrente, a Commissilo, tondo em maior cul·
dospozaa.

SESSÃO EM ~8 DE SETEMBRO DE

dado a urgente nBcessielade de adiar despezas,
pelas apertadas circumstancias do Tllesouro
da Uniiio, nutre a I1sperança de que não seja
menos bem interpreTada a resolução de offel'ocel', como offerece, emenda no sentido de
manter a verba prupo~ta que é a mesma decretada para o exerCTCIO.

Reparliçt70 da Car:a llfaTitima

Não dá a Commissão seu assentimento ao
aggra vamento elas despezas pela concessão ele
14:000$ para remonta e es;abelecimento de
estações semaphoricas e meteorologicas; e
porque ainda está convencida que, na proposta do governo, acha-se rasoaüelmente attendido, ao presente, o sel'viço desses trabalho; iniciaes das estlções, para cujo pessoal
consignam-se meios.
Tambem discorda com a distribuição de
1:000$ para. compra e1e mappas e roteiros
destinados aos navios da Armada.
O regulamento vigente da Bibliotheca da
Marinha previu a necessidade des;e Sllpprimento, e determina que por alli se o atlenda.
Náo assentiJldo ne,Sil concessão da proposiç:t.o, a Commissiio o.lferece emenda suppressi va de< despeza.
XVIII

Escola Naval

Coherente com o proposito com que 'entrou
no estuelo da proposição da Camara pam que
se não decrete na lei elo orç:1mento das despezas doMinistel'io u" M"rinba.. augmelJto de
vencimentos fixados por anter-iores (lisposições lcgaes. a f'unccionarios de repartiç'Ses
creaclas, não dá a Commiôsão seu assen timenlo aos accrescimos concedi'1os pela proposiçií.o que elevam os vencimentos do amanuense, porteiro e guarda destacldos na Bi bliotlirC,t e Museo da Marinha.
.
ülferece, portanto, emenda suppre~siva de
taes accrescimos.

L" O augrnento do salario do mest.re aI"
do Commissal'iado fia Arllla'Ja de 5$ a
8.i; não é impugnado pela Com miEsão, porq ue
uão funccion:, como operario ; mas COlll <.liaria sem fixação no regulamento.
Impugna., e por isso mesmo, a denominação que llJe da a pl'oposição de « Mestre da
oillcina de corte do Commissariado Geral da
Armada.»

~aiate

Senado

V. V
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No futuro, por esta nova denominaçuo, reclamações po 'eriam surgir onerosas do orçalllento uas despezas.
Conse5uintemente offerece a Commissão
emenda de re:1acção a este paragrapho.
2. 0 Concorda a Commissão com autorisar
a reol".janisaçiío dos arsenaes, tendo-sa em
vista as consi r lerações feitas no relatorio do
Ministerio da Marinha, do corrente anno: e
mai~ :
I", que por causa clE1>sa reorganisação não
se aggravem, antes decresçam as despezas,
respei tados os direitos adquiridos:
o) pela diminui<;áo dos vencimentos, gratificações, salarios e jornaes e'o novo pessoal
que ti ver entrada no serviço;
b) pela diminuição de pessoal, daelo vagas,
quer da administração, quer artistico ; e
2", que não se considere definitiva, produzindo todos os effeitos a nova organisação,
fazendo-a depen'iente de approvação do Congresso Nacional.
No sentIdo exposto a commissão offerece
emenda.
4. o Não elá a Commissão seu assentimento
para que o governo seja autorisailo a applical' como entenda e no melhoramenlo do material da Armada e reforma do material da
rep<1rtição do Conselho Na vaI, as sobras do
cre'1íto e~e 12.00Q:000$ concedido pelo decreto
n.140cle28dejL1nbo de 1893, como dispõe
a proposição da Camara elos Deputados.
E, não assen le em tal autorisação, porque
não a pede o governo, sendo ignorado até se
sobras ha e a quanto montam.
Neste sentido apresenta emenda.
7. o Por III timo, a Com missão de Finanças,
pondo termo ás suas idéas em referencia
áquella proposiç,iio, dirá quanto a este pltragraplJO que, como experienda, emb"lra a impropriec111de do assu'lJpto p"ra a lei que deve·
de;l'etar-se e da qual setrJh, acceita a orga-·
nisação do q uadl'o da criada,~ell1 para os n,lvias da arm"da, estabelecido na proposiçuo.
ürrerece emenda apenas p,1ra substituir a.
denominaçã.o dada de «Tait'eiros» para a que
acceib a Legi~laçã.o Portugueza, e que quad l'a bem <lO seI'viço.
Na teclrnologia naval nio encontraria o
lermo ta i/a signi licando a reunião de creados:
pelo con t,l'ario, e!le significa-o conjuncto das
praças disponiveis da artlillaria, quando está
gU1rnecida e prompt:, para combate.
A emend~l dir<Í. s2I'viço da criadagem enio
da tai/".
Sala c1a~ Commissões, 28 de setembro d€l
1895.- O relator. Cosia A.:;evedo (Barão do
Ladario). - Ramil"O Barcellos. - J. S. Rego

IMello.
-Leopoldo dl1 Hulltõe:s. Castro.-Leite e O:licíca.

Gomes de
33
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Emendas supprcssil:as a que se 1'C(Cl'O o parecer A' rubrica 17 -Repartição 1la
Carta Marltima- reduza-se
Stlpl'lt
n. vorb:t a.................
Pela ellminnçiio do nccresclmo
A' rubrica 1-Socrotnrln doEs·
tndo-reduzn·se 11\'ct'bn n.. 154:252$000 do 15:000$ para remonU: o
esl.ttbclecimontos do est11çocs
Pela o!i1ninnçiio <ln. despcz~ do
somnphorlcas
o mctcorolosi·
5:-100$ destino.tlos n pttg'IL·
monto ele um omclal do ga·

binote o ao nugmento do
vencimentos do socrotnrio

'

.I
'''

I'
''

'

!I

I

1

cm 1:2VD$000.
A 'rubricn2-Conse1ho Na vn1-

reduza-so a Yorba n .. ,,....
Pela <llminuição do I :533$334
da g1•atiflcnçiio do membro
paiznno concedida na propo·
siçüo e igunlmcnto dn. grati·

flcação !los membros cnsenhoiroa nn.vaes á rnzüo Uo
000$ por c:ul a nm.
A' ruL1•icn. n- Commissn.rin.tlo
Gemi da At•mnd~t-rcduza-so
a vorhn a..................
Pcln eliminn~olo da th spcza, do
1

500S cl<•stitüulos n.o o.ug-mca to

dos' vencimentos do porteiro.

A' l'Uhricn. 7-AJHlitoria-ro-

duzn·so 11 vorb:t a... . . • . • • •
Pela eliminação tln despeza do
2:·100$ destinados ao pagamento do I :SOO.~ porelovnção
dos vencimentos do escrivão
c tlo GOO$ po1• cleva~iio lnt~·

bem dos vencimentos do m01·
rinho.
A'rubricn 12-Mscnaos de Ma·
rinlm-retlu>n·so n verba a
Pela eliminaçilo do augmcnto

.'''
I

dos vencimentos do pessoal
indicado cm 30:430$ c da con·
cessão do 2:400$ para aluguel de casas para os JlOr·
teir•os.
A' I'Uul•icn 13-Cnpitanins dos
Portos-roduzn-se a verba a
Pela olimillllç.iio <la dospez11
dc!:itinn.do. no augmcnto de

voncimcntos dos tunccionn·

rios tm somma do U:Ooo;:;, no
tio e~crevcnto 1lo. dclcio.ciiL
dc1 S. João du. Har!'a. na. som·
ma. do ·18ll$ e, Unnlmonto, ao

dos patrGe!:i·llll'Wt!S t.las li cu.~
pitanias c:itnllas na. Jli'UllüSÍ·
1;:i.o, nn. ::iOtnlUil t.lo 2:2QO.~'IJOO.

A' rnlll'icu. 1·1-M{dhoramcnto,

conservaçiio o unlisnmcnto do
portos-1•ed UZII·SO 11 VOl'biL a.
Pela. elimino.~!ÜO Uo nccrcscimo
do 30:000$. não pedido pelo
governo na sua propóstn.

528:074$000

cas, compl'O. do mnppn.s c

roteiros para serem forneci·
dos nos navios, do quo não
co~itou o governo.
A'rÚbrical8-Escola Navnl42:260$006 reduza-so a verba a........
Pela ellminnçiio das despezas
com o augmcn to dos vencimentos do porteiro e guarda,
na importancio. de 2:840$000.

244:830$000

Aos patlt!Jl~llpltos

!.•-Corrija-se a denominação • Mostro do
oalcina» de cúrto do •Comnlissll!•indo Geral di\
41:280$000 Armada•• mantendo a q no existo : •mestra
aU:tiato do Commissarindo ».
2. •-Substitu11-so este porasrnpho do pro·
jecto pelo seguinte :
§ 2." E' o governo 11utorisado areorganis11r
os arsennes de marinha, tendo em vlstn as
13: 150$'000 considerações feitas no respectivo retatorio
do corrente a.nno, e m[Lis:
1", que nessa reorganisnçiio ae não oggrn·
vom, mas antos de01·esçam as despezas, raspei·
lados os direitos adquiridos:
a) pela diminuição dos vencimentos, grati·
flc11ções, sn!orlos o jornnes do novo 'jlossoal
quo for adquirido 'jlal'a o sOI'Viço, e
G.352:326$040 b) pelo. diminuição do pcssoo.1, dado vo.ga~,
quer do. administração, quer do artlstico;
2', que se niio considero deftnitiv11 11 nova
organisaçiio para produzir os seus efl'eitcs
complcla•, nntes do approvada pelo Congresso
Nacional. »
4.'-Supprima-se o § 4' da proposição.
7.'-Substitua-se do§ 7' da proposlçiio o
314:2G0$000 termo ta ifi' p~la expressão crcctdagcm; no
mais, como no paragrnpho.
Sala das commissoes, 28 do setembro de·
]805.-Cosla Azevedo, relntor.-Ramlro Bar·
collos.- Loopoldo de BulMes .- Gome.• do
Caslro.-Lcilo o Oilicica.- J, S ,Rogo Mo/lo,
Continua o. diseussiio do requerfmonto do
S1•, Coelho Rodrigues, cfl'erecldo na sessão
do dia ~5.
Niio cst11ndo presento o St•. Leito o Oiticica,
quo so o.chav11 com a palavra e nln~uem
mnls 11 pedindo, eneerrn·•a o. dlseussiio
50:000$000 aúlnndo·se 11 votação por litl\n do quwum,
Seguom·so _cm .discussão que se encm'l'tL
sem de bnte, lldinnJo-so 11 votaçiio por ia! ta
<lo 21101'""' ns rodacçües das emendas do

SESSÃO BM 28 DE SETEMBRO DE 1895
Senado âS proposições da camar.1 dos Deputados:
N. 72, de 1804, que autorlsa o OoverRo a
abrir ocredito extraordinarlo de2,096: 135$672
para occorrer nos pagamentos nilo sô das
despcr.ns renlisadas o a renlisar p~r conta da
verba -Torras Publicas e Colonisaçõo - o
que foram feitas de accordo com os contractos
celebrados, como t11mbem llS que dizem re·
speitc à ftscsllsaçilo dos burgos agrícolas, mediçilo e discrlminnçiio de terras;
N. 33, de 1895, que fixa a despeza do Ministerlo dos Negocias da Guerra para o exercício de 1806.
ORDEM DO DIA
Contlnu11 om 3' discussiio, com a emenda
o1TerocidtL o projecto do Senado, n. 35, de
1805, substitutivo do de n. 15, que manda
entrar novamente em vigor, com alterações,
o decreto n. 2.827, de 15 de março de 1879.

.,

~

O 8r. Morae• Barro•- Sr. presidente, ó ingrata a tarefa de responder ao
l1onrado Senador por AlagôllS, cuja ausencla
lastimo neste momento.
E' ingrata, porque s. Ex. ocupou-se long!lmente do projecto, tanto n11 segunda discussilo como na terceira.
Na segunda discusoão, ficou manifesto que
S. Ex. passava pelos ramos do projecto ee1n
pelo menos o ter lido.
Todos os que ouviram o seu discurso proferido na 2• discussão conheceram perfoitamentc que S. Ex. fallava sem r.onhecimento
da mataria, sem nem ao menos ter corrido os
olhos pelo projecto.
"Para a 3• dlscussiio s. Ex. trouxe conhecimento do projecto, mas ainda não lbi mais
feliz, porque o leu com a Ideia preestabeJ•eldn de achar tudo ruim, tudo errado, tudo
mal feito.
~. Ex. Jou o projecto com os olhos vesgos
de um zollo, com o proposito de condemnal·o
de ante-mõo,desde a primeira atá a sua ultima
palavra.
·
Si, s. Ex. talentoso como ó, tiio per>plcaz,
tivesse appllcado a sua lntelllgencia no estudo cnlmo, desinteressado, sob1•etudo imparcial do projecto, niio Jilria tantas accusaçiles
injustas, como tez, nilo viria dizer ao Senado
que esse projecto reduzia o colono a sel'VO
da gleba, jungldo ao poder!o do Jllzendeiro,
alimentando nsslm os preconceitos da Europa
contra a emigraçilo para o Brazil ; nilo teria
folto semelhante 11ecusaçilo, porque S. Ex.
teria conhecido que o projecto foi l'edigldo
exactamente como uma medida de reacç:io
contriL as leis antoriores,que regulavam a 1~
caçilo de serviços agrlcolus,leis que produzlruo
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essaantlpathla, essa guerra que quasi todae
as naçoes ria Europa. fazem à emlgraçiio
para o Brazil.
. Foi esse oesplrito do projecto: fazer dispo·
Blçüesreaglndo contra o csplrlto dn legislnçr"io
ILntorlor, llbortanrlo o colono das medidas
violentas o coercitivas consignudns nessa
legislaçiio, trazendo, emfim, o contracto de
locação de serviços às regras de direito commum, conforme tive occasiiio de explicar no
pequeno disc~rso que prol~ri,ao fundamentar
o mesmo proJecto.
O Intuito da legislaçüo anterior, Sr. presi.
dente, era garan&ir ao patrr1o Jocat11rio a ef·
fectlvidacle do serviço do colono ou locador.
O colono fazln. o contracto pelo qual se
obrigava a trabalhar p:~ra o locaturio e a lei
tomava como ponto de empenho fazer etrectiva
essa obrigação do colono, niio podendo conseguir esso resultado, anilo ser por medi·
dllS violentas, a não ser e1Tectunnrlo a pri·
silo do colono. Desrle que este se recus~va no
trabalho, conservando.,e no Jogar onde ora
obrigado a prestai-o ou fugia para outra
parte, a lei autorisnva n sua prisão o fitzia-o
voltar para. o serviço. Não havia outro meio
para conseguir essa. eiJ'cctlvidndo do serviço,
a não ser violentando, prendendo o colono ;
er:1. essa. a disposição, nilo só d.. lei de 1830
como da de 18~7 e lambem da de ISiO.
Diz a lei de !3 do setembro do 1830,
art. 4'. (L8.)
E' este o principio que domina cm toda a.
legislação; condemnação correccional por tres
vezes, e si isso fosso inemcnz. co!Hlemuu.c;ii.o a.
trabarho em prisão 11tó indemnisa.r o Iocamrio. Esla. lei foi feita tanto pum nacionnes
como p>ra estra.ngeh·os.
A I 1 de outubro de 1837, foi promulgada n
nova lei sobre locaçilo de serviço, o c•lll especial aos locadores estrnngeiros.
Ahl a mesma idéa da. prisão se acha ainda
mais desenvolvida,
Oart. S•dn lei diz o seguinte. (U.)
O art. 9' di1. o seguinte (L8,)
Esta. é a. Joi de 1837, estJeclal aos estrangeiros.
Estas dlsposiçúcs pnssornm para a lei do
1879, cujo art. GO diz o se~ulnte (18) :
a) o locado!', que sem justa causa ausen·
seu tar·so i
b) o que,pcrmnneccntlo no cstnboleclmonto,
não quizer trnbuihat• ·
c) o que cedor ou sublocar o prodio da pnl'•
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ceria;
d) o que o retiver a. titulo do dominio ;

etc., etc.
lnco!'l'ei'ÍÍO na. pena do prls[o por cinco a
20 dius.
Art. 73. A sentença quo condemna~• o Jo.

,.
.:;'

do cumpl'lda a pena.

"

e)

cador, obrigal·o·bu. a volto.r o.o serviço depois
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Art. 74. Voltnndo o locndor na serviço, mntcrin do locação do serviços n~l'icoln< 1\
dOJiois de cumprida ou pcrdont!n a penn, e compctencin dos poderes estadoncs, locnli•on •.
rolncldimlo em u.usi:mtm·-se,ou om niio querer prouuncialisott n. locn.çii.o agricoln.;

trnbnlhnr,ser-ihe-hn impost~npenn de pri"ão
pelo dobro do tempo da primeira.
E•la dispo>içiio compl'ehcn•lo o caso do niio
quorot• o locador volto r no serviço <lt•pois do
cumprida a pena.
O legislndot• enveredou pelo c11minho dns
\'iolcncills c condcmnou o locn<lor. j>Cia pri-

pcnt~~nmento

multo rnzonvol c nccrta•lo, porque nesta im·
mensn t·cgifio, que constitue o !ll'nzil, os co<·
tumcs varlnm muito de um estado pnra ou·
tro.
O Slt. CoELHO CAMros-Ha muita <livcr;i·
dado de circumstanci:ls.
O Sn. MORAES BAn.nos-0 modo por que o
meira vez que fugisse u.o ser\•i.:;:o, numn. 11 .. nn
do cincon. 2Udlas de pri!:-.110; condomnou-o poln. Rio Grande do Sul crlu rezes, cavnlios c hcs·
<eguncla vez. no dobro. isto i•. da lO a ·40 tns, niio ó o mesmo pelo qual o Ccnr1\ fitz "
SUIL crlo.~ii.o; o modo, os costumes o os ~ystc·
dins.
mas
porque S. Paulo lavra ns su11s terras,
l\·tn.s,chegou a. um cot•to ponto,onllo est:1cou,e
comprchendeu que niio podia continnnr nesta niio sii.o os mesmos porque tn.z n sun. ln.vou\'a.
sút•ie lle vioJenciU..'l. No cnso do tl:ll'Coirn fo.lta., o estado do Rio do .tanciro; si nesta proxhnio legislador dou esta sob ida: o contracto con· dade, os costumes variam tanto. quanto mais
sitlera.r·se·ha. ip.w {;1clo l'esdvido ou rescin- nos estados mais distantes uns dos out.J•os.
Por isso. foi uma snbia,disposi~üo esta do
dido.
·
Sabid~ oxtraordinari~. sabida absurda,pot•· decreto do 1890. quo entt•cgava"a .locnçiio do
que o colono •tu c commottos'o plimeira e serviços nos Est:L.:los que i:Lm ser orgn.nisegundo. falta., e fusse punitlo por umba.:1, sn.dos.
Nn Constituinte, Sr. pt•esidentc, n idóa do
er~ induzido pela pt•cprin lei a commctter ter·
coira, porque esta liVI•ai·O·Ilin do servir:o c decreto foi lombmtla. O Sonn<lO!' Josó H,vgino, que tiio brilhante mcmot·h• deixou ll:\S
do contracto.

i
'

'
I

I •

Mas. dcslle que o le::tislador cnvci•odon por cn.tleira.s do Congresso Constltulnto o dc!-!t.a.
esta via estreita, injusta e violenta, niio ti- C'l.Sn (apoiados), e que bojo nbt•iiilanta UllliL
nha. outra. sn.hidn.; ou havia. de ir ató {L con- das c:~dcirns do Supremo Tribun:.l Federai ... ·

domnaçiio perpetua do locadorrcl'rnctario. ou O Slt. Cor.r.no CA~!Pos-Apoiado; 6 um fios
bnvia do recuar, como J•ecuou, deantc do ter· seus luzciros.
coira e mais grave falta, n qual, cm vez do
O Stt. MOMES B.umos... apresentou
sm· punida mais severamente do que n. jlri· emenda.
no.Constituiçüo a mesma
moira e a sogund~. ora pelo contrario prc· dispollçiioconsignando
do
decreto;
a materia •lo lomiada com a libertação do serviço c do con- cac~o de serviços era que
da
competcncia dos
~Jncto.
Estalei do 1870 nunca foi cumprld~.nunca poderes estadoaes.
foi obset•vn.da, porque os pJ"Op!•ios interessa· Mas, infelizmente, essa emenda foi rejeitn<ln
dos, nqueilos que Jll'ecisavam do trab•lhadc· e a materia continuou a ser da competencin
rcs, comprchendcram que esta dispo;Içiio,que federal ; e sendo da compctencia federal. 6 ·
era feita no intuito do gnr.<ntil·os, mais a nós, ao Congresso, que compete legislar n
mal lhes vinho fazer, porque nl'ugentava t•cspoito.
.
aquellos que estavam nas ctrcumstancias do Sr. presidente, abolida a escravidão (e hoje.
pJ•cstar serviços li. lavom•a pelo justo J•cceio é uma datn memornvel destn revolução o~
<lo ficarem sujeitos, de virem a set• victimas rnda em nosso paiz, 28 de setembro, quer.:
de tilo duras e draconianas disposi<;iies.
dizer que faz hoJe 24 annos o. lei de 28 de se·
A doso do t•emedio f01 tão fot•te e tão ener- tembro de 1871. que tilo profundo golpe deu ·
gico., que mo.tn.va o doente, afugentava os nessa instituição, verdadeiramente ominosa),
a locnçiio de serviços ficou sendo a vida da la·
prestadores de serviços.
voura e é o contracto vital,essencial,que con·
O Sit. COELHO CA>tros-Produziu clfeito stitue toda a vida da lavouro., porque o sou
oon trario.
serviço consiste cm um locatiLrio, dono do.s
O Sit. MottAES BAititos-Sim; produziu cl~ terras e nos trabalhndores contrnctados para
feito contrario.
·
lavrarem esSILS terras.
Pot• isso, ella cahiu cm abnndono, niio foi Portanto, é o contracto que constitue a
obsorvada, niio obstante ter sido promulgado. mesma vida agricola ; e 6 passivei que cs·
em 1870 e foi revogada mui te ncertadamcntc te11 contractos continuem sem lei alguma,
pelo Governo Provisorio, em 22· do (e vere iro revo~adns como foram todas as que haviam
de 1890.
relattvns ~ materia ! ...
Este decrete revogou niio só a lei de 1879, Pat•ccia que niio ; era •de toda vantngem,
como as antet•iores de 1830 e 1837. E revo- de toda convoniencia termos. leis a respeito
goU·IlB com este pensamento: de entregar a de' mataria tüo Importante ; mas eu conhe-
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ela pcssoalmontc os desastrosos resultados
desta lcglslal)lio anterior, via os posslmos rosultados que dava.
. Peço llcenc;a no Senado para contar como se
Jhzia dantc• a colonlsn<;iio.
Alguns fazendeiros mais importantes c mais
illustrados de S. Paulo, cntondcmm que po·
dlnm promover o servi\•O livre, mesmo a par
do serviço escravo, e então impot•to.ram mui·
tas Iam iii a• elo colono; para suas fuzendas c
ahi ns lnstallaram.
Pagavam a passagem dos colonos da Europa
a Santos e faziam toda a dcspczn da vi:Lgom
do Santos " suas fazendas, para depois roho.ver dos eolono; cm serviços toda essa avulta ela despoza.
Alóm disso, costumavam os que tinham hra·
ço! livres cobmr juros desse dinheiro, alu·
gucl dns caso.s, cm que moravam os colonos,
foro dns torras em que plantavam, •lo pasto
cm que croavam, de sorte que os colonos comPçavam sua vida nova sob o jugo de uma
divida relativnmonle enorme.
Assim mesmo, Sr. pi·csidente, destas fiL·
mllins de colonos, qunsi todns allcmiis, mui·
ms, a maior parte mesmo, conseguirão vencer cstn. divida, pagn.J .. a, emancipar-se. E
hqic estes mesmos colonos ou descendentes
delles silo cm geral lnvrndorcs abastados, c
alguns n.tó muito ricos.
Um por exemplo, filho do um colono da
fltzcnda do S.Lout•ençc, cm PII·ncienbn, vindo
rlit Allomanha cm companhia do seus pais, ú
hoje fazendeiro cm Ribeirão Preto, anelo pos·
'uo 1. 700.000 pes de caro, quosl todos novos.
dos qunes espemva colher este anno de 70 a

fugido, evitando o contracto, com a sobrocnrga de alguns centos de mil róis, que lhe
trazia o processo c a condcmnaçiio, tlcnTa
com8lctamcnto acabrunhado c reduzido a um
esta o desesperador.
Em Isto sempre o que acontecia. Erom
multo communs e repetidos esses processos
dos locntarlos contra os locadores.
Esta Jcgislnçiio violenta, essas repetidas
acções c repetidas prisões, cchoaram dolorasamente na Europa. ~'o i ent[o que lá se lo·
vanteu a grita, a propaganda mais que justi·
ficada contra a omlgmçiio para o nossopaiz.
O povo bmzilolro o comprohondeu e, com·
Erehondcndo-o, não accoltou o presente que
10 quiz fuzer a lei de 1879, que continha os
mesmas disposições, nutorisava ns mesmos
violoncins que o.s anteriores.
Compenetrado disto, Sr. prosidente, formuloi um projecto, que significasse uma
I'cncç[o contra todo esse pnssndo; que a esse
despotismo do locatario, a cssns violencias do.
lei trouxesse cm substituiçiio um regimon
intclmmentc livre, onde o colono estivesse
do tollo a. sou gosto, ató mesmo com o
direito do abandonai· o serviço no momento
em que o quizcsso, impondo-lho como unicn
condição, si estivesse devendo, n de pagar o.
sou patt•iio.
Pódo·o fe~zei' o ii• pnrn onde quizor, comt•nto que pnguc a diYida, si a tom, certo de
que, si sahir som pagar. apenas flcn.r{l, sujeito
a n.cçoão puramente civil para ohrign.l-o n. esse
P.nA'all)Onto pela penhora dos bons, que tiver,

mo ello, qunndo estivo cm sua fllzenda cm
abril ultimo, espero que minha colhcitn não
será menor do 150.000 arrobas.
U~1 SR. SENADOit- Ainda que fOsse do
100.000, já era respcitavel.
0 Sfl. MO!tAES BARROS- A pessoa a quem
mo refiro ó o Sr. Francisc l Se hmi• It, e CI'eio
que não so oncommodarú, contando cu que
m·a um nnalphabeto... .
U~! SR. SENADOR-Pelo con'I'ario,
O Sn. MottAES BAn.nos-Hojo sn.bu n.sdignai'
o seu nome.

colono, nem ao monos a ponn ele multa. Quer
oi!e celebre o contracto poresCI•ibto, quer este
contracto sojn simplesmente ver nl, ello con·
trn.bc n obt•ignçiio moral. plo.tonicn., do cumprir o contracto, do prestar o serviço ; mos
si o não presta, niio lhe vem dahi mal algum.
Si nüo deve nada, púdc sahir no momento que
quizcr, muito nntcs mesmo de se vcncet• o
prnzo do contracto, pú•lc ir para onde lhe pn·
rccor; si devo, o.indn pôde sn.hir, niio por
direito, mns tom a facuhlado mnterial de sn·
hir, de a.bo.ndonnr o serviço a. quo so obrigou,
de niio pagcll' a seu patriio. Ordinariamente,
nndn po<suc, o o patrilo tlcaril som sou di·
nhoiro, mns este quando o adiantou jú. sabia
p!'CYinmento o risco qno corrin., j{t, sabia quo
essa dinlloiro tlco.vn iutclramonto des~mtrno·
ciclo do toda c qualquer gamntin.
Como provin isto, niio scr{L umn. surp1•ozn.,
pordcriL sou dinheiro como ostilo ncostumndos
11 poi•dol-o todos que. impollidos pola necessi·
dndo do servlç", fuzom ndiantarnontos n ho·
mons som fú, quo fellzmonto niio são todos.
SI o colono, snhlndo tndlvldado, for contrn·
ctar seus serviços com outrom,ontüo nada mais

st osttvcr.

Eis to•lo o fundo do meu projecto; Não lm

r

.,

''

..i
'

..

o

'

,,.
..
,c

,<

~~·

,..,

I.

~·

t:

'

.

L

80.01JO n.rrob:ts de eafó. Plll'n. o o.nno. disse- ncllo uma unicn. mcdi1la. cocraiti'\rn. contrn. o

·•

o~to, nit11l:L
(l;(t..ttern muito~

Muis ou menos ncompanhn!Hlo

rruo em maior disto.ncia,
colonos; mns nom todos oro.m '':tlentcs
muitos desn.nimn.vnm com n. tliv1do,
roconhociam·f:O impotentes pn.ra pagal·n., o
1'uftin.m das fnzondus. O pa.t1•iio, pr~r(L evitar
os miLOR cxc nplos, propunha acção cont1•a o
fugitivo, obtinha sua condomnnção, obrl~...vn·o tL voltl\.r pnr1\ n. ftLzenda.
Ora, sl o colono com a tlivillu. do UOO$ ou
SOO$ jc\ tiqha dcsnnlmaqo c pot• isto ti <lha
dt~stos
n~t~im,
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justo do que p~g~r este ·segundo p~triio
'nqullio quo o colono devia ao primeiro.
O prinJeit·o tez ~dinntnmontos no colono
pura o unico fim do obtCJ•-lhe os serviço>, quo
são o unico objecto do contracto.
Pois bem, o colono abandona 0 serviço dnquollo do quom recebeu o dinheiro parn pro·
stnl'·lho esses •erviços, 0 vai prestai-os a OU·
trom; uma voz quo o objecto do contracto
nnssa do primeiro para o segundo patrão,
,.
ó t
d
uma vez que es 0 segun o, quem vao
nproveitat• esses sm•vic;os,na{lo. mn.h; ra.zon.vel,
nada mais justo do que este segundo pognr ao
primeiro o quo o colono ficou ,. dever a este,
Estu respons~bilid~do do segundo p~triio
pela divida do colono niio existo em nossa
Jcgislnção, uma voz que foram revogadas
todas as lois relativas a locação de serviços
nr;ricolas, mas ó indispensavoi creal·a, esta·
belecel·o. do modo certo e livre tle toda o. duvida, e ó isso o que faz o projecto nos arts. 63
o 6·1. E' esse o fim, o objectivo principal do
projecto, o ó essa a sua disposição mais im·
portanto para cohibir o abuso muito commum
entro os lavradores do ser um o que tom o
trabalho do ir a capital do estado provcr-~e
do colonos, fazendo despcms e soffrcntlo lncom modo;, para, uma voz chega<los os colonos
a f~tzonda, serem nhl seduzidos, nlliciados,
:~ttrahidos por um outro, que vne aproveitar·
lhos os serviços, som ter a mornlidlide vulgar
de pagar os adiantamentos o dospezas, de in·
demnisar esses trnbalhos o incommodos. Sem
moias do garantir directamente os direitos do
pat1•ão sobre o colono, o projecto procuro. sn·
·rantil-os lndircctamento, responsabiiisando o
segundo patrão pela divida do mesmo colono,
o pelas custas e dcspezns. E' este o sou obje·
ottvo principal.
Si o colono abandonn oserviço, levando bens
app1•ehensiveis por penh01n, porque cllo pÓI!e
tovnt' dinheiro amoedado; st ello leva bens
que possam ser renhorados, o unico melo quo
o projecto concedo ao patrão sobro ello, ó pro·
poJ•·Iho a acção summnria, pummonto ctvll,
para rohaver os adiantamentos Mtos; acçiio,
que depois ua sontenca,só daiogar á penhora,
o cujos tramites todos conhecem-tom a po·
tlçiio Inicial do credor, n contestaçno do réo;
as dilacüos do provas,communs numa e outra
pa1•to, rnzoes tinaes o sentooça, a qunl ó em·
ba,·gnvel o nppollavol. Abi tom o devedor
campo vasto para defender-se da acçiio do
oredot•. Si nfionl for condomnado oa sentença
JHLssar em julgado, entiio turiL do soffror a po·
uhorn om seus bens pnm pugamonto de seu
ct•mlot•.

uma multa por ter faltadonsobrlgaçüos, que
contr~hlu.

SI o colono vno contractor os seus serviços
com outrem, ontiio esse outrem fica obrlgodo ao pogamonto do sua divldn,
o projecto reconhece, confessa t'mncamonto
que nüo pi>do garantir a ob;eJ•vancla do con·
tracto pelo colono, que niio dispüo de meios
•
b
para o r1gal-o a cumprir suns obrtgaçüos, a
prest~r os serviços a que so obJ'ISOU, sem
sujeitai-o a prlsiio, sem recorrer a violenclns
cont1•n. ellc-o que Dllo quer, não devo fazet•.

Entiio recorreu ao melo Indirecto, muito "'!;
razoavel e multo justo, rosponsabilisando por
essa divida o segundo patriio, com quem o
colono vno contrata!' os seus serviços.
Pois bom; ó de um projecto que só dit estes
resultados, entro os quaes não ha a menor
vlolencio., nem siquoJ' a peno. do multa ; ó
deste projecto que se pódo dizo!' que elle reduz o colono a sm•vo da gleba, que o junge
"" dominio do (liLtrüo, que o torna quasi oscravo do patrão I
E' desto p1:ojecto que se vem nllegar aqui
que vae alimentar os preconceitos da Europa
contra nós 'I
Não, Sr, presidente; isto foi uma mó1•a doJ·
clamação, sem o mono!' fundamento.
Para destilzer os preconceitos da· Europ11,
converta-se ~te proJecto em lei, e publiquese<O, espalhe-se, o por todas as populações da
Europa, para que ella• saibam e vejam qual
ó a lei, sob cu)o regimon vem viver o colono t
neste paiz Americano; e to'los hiio de reconhecor que nilo é passivei haver lei que seja
mais libero!.
Na uusencio. de lei, o que acontoco I
Primeiramente, nlnguem acredltariL que
um pnlz cuja vida economica consisto nos
contractos de Jocaçiio do serviços, niio tonh&
lei que regule esses contractos.
Depois, o quo se deveriL concluir da ausen·
cia do loi I
Naturalmente, que o colono vivoriL aqui
sujeito ao livre e despotico arbitrio do
p11trão, no livre e despotico arbitrio das nutoridades, pois que não ha lei nenhuma que
ponha um limito ao nrbitrlo dessas autoridndes.
·
Sm·a esta a conclueiio multo Joglca multo )..
natural, porque onde não ba lei, domina o
arbitrio.
Façamos, pois, uma lei liberal como esta,
ou fuçamos outra, mas fuçamos uma lo i, para
que os estrangeires s&ibam em que lei toem
de viver.

.

l'úrn disto, niio lhe t•csuita mal algum por Approvado este pro,jeoto, cilos lliio de recoter violado o seu contracto; o credor não tem nhecer que não ó possivel ilnver lei que seja
ncçiio alguma nlóm desta pa1·~ indemnizar-se m•ls liberal.
·
do seu prejulzo.~
A responsabilidade do segundo patriio que
O colono niio fica sujeito nem ao menos a oontractou os serviços de um colono jiL oori·

•
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gado a outrem, ó cstnbelcoldo om deus "''ti·
gos tio projecto, o art, 03 o o nrt. 6-1.
O PI'imciro ó rchLtivo áquollo que allicla,
que Reduz activamente, por si ou por interposta pessoa, o locador obrigado a outrem
por• ront.racto verbal ou cscrlpto, c que o
leva para o seu scrvlr.o.
.A esse o pt•ojecto condcmnn. a pn.gnr no pri·
moiro p~t1•üo o dobro do que o colono lhe osti vct• devendo, além Uns ctu:tas do pl'oce.,:so,
com n clausula do nilo podor lL!icgar dolosa
alguma antes do ctucionat• o ,iuizo.
No art. 0;1, figut•a.-so a. l1ypothcse de ocolono pm• si, sem

in:;tigt~ção

203

1lo locu~i'io do sm•viços prcstn.veis nfL mesmo.
comarca, sem o :cttestarJo, do que tratam os
nrts. 27, :30 o 32;
c) o que, etc., Gt.c.
Pagarão ao Jocntai'iO, alem ~as dcspozas e
cnsta.s, a que -::.ivorcm cindo cn.ustt, o Uobro Uo
quo o locudm• lho dovot•,

u lltio :.'11/'lio mlmitti~

tios a allC!frJ.r fjllalqwJr tlefrJsa Cli~ jHi;o .~mn
rlapo.'>{ita~· c:um qrut11lia.
Esta <lisposiçiio da lei <lo 187\l conl'unt!c as

!

pns~o que o projecto distin~uiu

'•

'·'

duas ilypothcses muito <litrorcnte<, multo
mais grave urna. do que outra, condomnnn1lo
om ambos os ca.sos o segundo pa.tt•:lo n. Imgar

estranha. nbando· o dobro; no

nnr o serviço de sou patrão, e ir otrerccL·l·o.s
o. ontl'om. que, simplesmente. o ncceita o o
püo a tmbaihol' om su:c lavonr.>,
Este, 6 clal'O que é muito mono< culpado
do que o primeiro; o,portunto, o pro,jocto con·
domna-o n.penn.s a pagar simplesmente
nquillo qne o colono estivei' dcvontlo no pl'i·
meh'O pntriio, nióm das dospeza; o custos,
DitO podendo tnm IJem allegor q ualq ucr dcle;a,

1895

'·

o separou as duns hypotheses. pot•quo aqucllo
quo.alllcia e seth~z o colono, ó mais cuiJ"tt!o,
O Ó JUStO qUC 'Otll'O. ma1or pcn:L-qUnJ ll 1\0
p:Lg!Ll' 11 divida cm dobro, ao paS<o que uqucllo

quo n.pono.s recebo ou accoita. o colono, C]ue

vem se lho otrurcccr, e menos culpado c llca
t·e.~ponsavol

peln. dividn.

t~implc~.

Eu tinhn. consignado no projecto que nj•rosentei a obrigação <lo, n:L 2• hrpotheso, pugar
a importnnci:L <la divida o mais metade.
sem primeiro caueiono.l' o juizo.
Aqui estó. a portn. trunca por Otllle o colono Ent1•etnnto, concordando do lJOa vont~tle
sahe, abandonando o sou contracto, para ir com os illustt•cs membros Un. Commis~ão Ue ,',
LegislnÇ(1o, suppt•imi esta. p::trtc-mn.is metade,
contl'llctar os seus sor,·icos com outrem.
O .colono pódo ir otr•recer-se 11 outrom ; ~de sorte que nesse segundo caso. o segun1lo
esse outrem ncccitn-o uo IJoa tii, porque oco- pa.triio fica responsavel unicamente pei:L imlono pude dizer-lho que tom taes e taes quei- po!'<ll.ucia da divida.
xas, .JUStas ou Injustas do patrão. O segundo E<ta c~uçáo, que consigno. a. lei do 1870 est~
patr1io pergunta-lho: quanto deve 1 Tacto. tambom na do 18J7, (LJ.)
l'orncce-lhe o dinheiro para pagar ao p1•i· Vu-se pois, que es<a cauçiio do juizo não ó
melro pntriio. e o colono fica inteiramente nenhuma novi•lnde do p1•o,jecto, porque jiL "''"
livre pni'a passar para o serviço do novo pa- consn~radn. nas leis n.ntoriorcs.
tt•ü.o. Si este não ti vet• essa. delica.dezn, c:3se
E nii.o é só c::mcionar o juizo com dinheiro,
o;orupulo tão '"'tural em todo o homem ho- ha. muitos casos em noss1. lcgisln~;ão, cm qno
nesto, e acceitar o colono ~om pnga.r n. divida. o devedor ost~ su,ieito a caucionar o ,iu!zo
deste, t!ca cntiio sujeito ii. aociio civol, p:<rn com SU[l. pt•oprin. pessoa, .que U l'ocolhidn. ú.
se1• obt•ig1ulo o. pagai• aquillo que o colono de- prisão para. segurança. do Cl'C!lOl'.
vin. o.o primeiro pat1·ií.o. Parece-me que m1o
Refiro-mo i1 dctcn<;ilo pessoal do devedor•,
hu. rm1lu. mu.is fiLcil, ma. is no.t ura.l, mais j usto fLL-cultrtt.ln. pol' nossas leis om circumstancia.s
do que isto.
tU versas.
.
E<ta cau•;iio a que nas duas hypothescs fie~ O regulamento n. 737 de 25 de nevem bro
sujeito o ~ogunúo pn.triio, ca.usou corto. estra- de !85u, :u·t. 3•13, consigna o seguinte (lú):
nheza a al~uns honmdos Senadores, que por
•A detenção pcssool tem lagar nos casos Se·
isso vota1•am contra. estu. disposição. :Mas essa gu!ntes:
impressão tombem toiLO ú ,i~sta, porque silo
multo frequentes cm no;so p01z os casos dos\!" § 1.' Quando o devedor niio domicilinrlo incauções, o mi.o só cauçü.o pecunitLriu., como tenta nusontar-so sem paga.1• a. divida.
§ 2." Quando o dovedot• uomiciliario intenta
ató cn.uçii.o pcs:~ou.l, o. Uotonção, a prisão do
devedor. Alóm 11lsso,esta cauç•in ta miJem niLo ausenta.r->e l'ui•tlvamonte, ou mudar de do-é novida•lo do projecto; e!llL os tiL na lei do milio sem scloncia dos crodol'CS.
§ 3.' Quando qunlquet• commcrc!nnto, ma. 1879, art. 8" (IJJ :·
a) aquelles que sc,luzil•cm pnra sou ser- ti'!CUindo ou nilo, intenta au,ontar-se furtiviço, c adm!ttil'CIIl cu consentirem om suns vnmonto, nbnndona o seu ostabo!ccimento, ou
casas, tlLZendas ou ostnbolecimentos, indil'i- se occultn., ,
ducs obrlga•los IL outrem por contracto de § ·1." Qunudo o commorcllmto niio matrlJocnçiio de .serviços prestaveis em qualque•· culu.do cess[l. os seus pa.go.montos o se nü.o
apresenta, ou dolxa. do l'osistir pessoalmente
porto do linperio ;
,
b) aquelles que tomnrcm paro seu serviço nos actes e lll!igoncins do processo do quebra.
indlvlduos obrigados 11 outrem por contracto § 5.' Qunndo qunlquer.•dovcdorz contral!e
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dlvldns e empenhos oxtraordlnnrios com manlfcsUI mít fé, etc .. etc,
Hn, pois. muitos casos do caucionar o juizo
por meio do dctoncilo pessoal. Os Cllsos de
caução por meio dos bons :;iio innumeros.
Todas as acções excnutivns conhccidus no
nosso fôro comC(:nm polu. cnnçlio do juizo,
quer dizer, poln penho!'IL ; só depois rln pc·
nhora feita o que o dovcdot• executado podo
ullegnr qualquer defesa, por via do embargos ó. pen hDl'IL.
Na nc~ilo civol de deposito, o uopositnrio
nilo pódo ser ouvido ames do dcpositiLr em
.iuizo, quantia cquivnlento ao vnlot• do uoposito paio qunl ó Mmnndndo.
A Ordenação do Reino Li v. 3" Tit. 31 esta·
bolece (lê) :
«·Si o !t.utor rnovct• Uom!Lndn. contrn. o róo
sobro cousa movei, dizendo que lhe pertence
por direito, intonronrlo 'obro olln acçiio real
ou pessoal, e o réo niio possuir bons de rai?.
seus, que ''alhn.m tanto como n. couso. movel
demnndn.rln., sendo o .iulg:ndor pn.rn. isEo requerido. constranger(Lo réo que sn.tislà.ça com
penhoros ou t!ador·os bastantes, quo estn.riL n
juizo sobre a cousa demandada, c que n não
desbnrntnrít, ntri o Joito set• findo por sentencn. definitiva, do maneiro. que, S(lndo 11 cousa
julgado. no autor, lho posso. logo ser cntr(lguo
som outra detença o diJ!Jouldades.»
Desde que o rco ó demandado por bens-mo·
veis, niio tendo no lagar bons do r1dz, quo
garantam n execução do Julgado, ri obrigado
a dar penhores ou flndol"os bnstantes, isto ó,
n ca.ucionn.l' o juizo, a depositar va.IOI'Cs que
gn.rantnm n. promptn exccur:ü.o da sontcnçu..~em nwi.~ dmençn o difficutdaclt!S, como diz a
Ot•denaçiio.
No mesmo regulamonto commercio.J, do 25
do novembro de 1850, hn um capitulo sobt•o
o emb~rgo ou arresto.
O SR. REGO MELr.o-Por alri vno !Jom.
0 SR. MORAES BARROS- Com rolnçiio t\ detenção pessoal tnmbem não ia mnl.
. Como ad vo~ndo, ,iú. tiyo occ:t..~iilo de fazc1•
pt•andei• um devedor, que pretendia nusen.
tat•·se para Matto Gros;o,
. 0 SR, REGO Ml~!.LO dú. um 11plrto.
O SR. MoRAES BARROS-E' civil. O dovedo1•
cujtL fraudo so conses:ne provn.r nn exrcur,ila
ou (}UO t~nt:\ fngil·, rwde sel' Pl'CSO.
O Sn. R1~oo 1\Imr.r.o- No. oxecuçü.o do sontonçtt, <JUando occuita os bons.
O SR. Mor:Al~s H.,nnos-l\us ternos n doton·
çiio civil, }JOI'tnnto, nrg-umento mutto bom
c'Om olln.
O St<. REao MEr.LO dú. urn np~rto.
o SR, MaMES BJ.rmos-ou que fogo,

Ern um dovctl.or negociante de bestns o rtnc
fugiu. com sun. tropEL toda.
OStt. l~Eoo MELLO - Ncgocinnto, cstú. di ..
I•cito.
O SR. MO!!AI~ BArmos-~ra" no civellra IL
deton~ilo, dcsdo q uo so provo a Ji•uudo do dL~
vedar.
O SR, REoo MEr.Lo- V. Ex. ostr\ ongam•rio
nesta po.t•t.o i ó umn. cxccpr.ii.u.
O Sn. Moruzs BAnno:; - Ha casos cm quo
no civei opcrmittida IL pri<iio do devedor
quando se demon•tra n fruudo tios to •
O SI<. REr.o MllLLO- Quando o depositaria
se l'otil'IL o nilo ontregtL o deposito. No mo.is,
n<i.o.
O SR. MonAES BAtmos - Ernnm, deixemos
do parto esta quostilo, que pouco importa ao

caso.

O SR. REoo Mgr.to-No comrnorcial, sim.
O Sn. MonA>;s llAnnos - O embargo ou
anesto, isto ó. a segm•ançn. do juizo por cs-:c
meio, ó permittldo cm muitos casos por nossa
lcgi~nçii.o, tnnto no civel como no commcrciai.
O Sn. REGo MEI.LO- No civol ó rnnis nm·
pia por uma. ro.?.Ü.O, porque u. provo. niLO Ol'•L
tal qullnto no commorcio, porque Jh.z depen·
dor do prova documental.
0 Sn. MORA!~S BARRO.l - Tnnto no civol
como no commorcial ó indispensrwol provr•
littet•nl dn divida, pr·ova cscripta (la): I(Og"U·
lamento n. 737, art. 321.
O cm!Jargo ou arresto tom Jognr:
§ I .... Nos cnsos expressos no co~ligo ni'ls.
23U, 3i9, 527, OIU o outros.
Esto nt•t. 239 ~" lrypotheso de um ornprel·
tmro do obrati nuo pagut• n :lous opurar•ios.
Estes toem o diroitn Ull ombargn.r• nn. mão
do propriet.~rio da. oiJro"L tL quantin noccssnria
I1aro. pngar• O.l jornacs vonctúos (IG;:
« § 2.' Quundo o devedor sem domicilio
COl'to intontLt nusenlnr-so ou vondct• ol'l bons,
quo po~sue, ou não p 1gn. n obi•ig.wlo no
tempo estipulado;
'
~=i 3,n Qunnrlo o Llo\·odot• domicillfu•lo: 1''
inLL·tltn. uusoutnl'.. so fUI'IivnmJjnte ou muda
du domicilio sem scicnci::l. dos crcdot·os; 2",.
I'JUilntlo mud1t do estndo 1iJ.Itnndo n seus lHI::tll·
montas o tentando n.lrenrn• os bons, quo JlOS·
sue, etc. e alntln. bo. o:; g§ ·1" o 5
No civol oxiste loglslaç,io >omolhnnt.c.
Portanto, senhoros, níto foi novidmlu nl·
gumn., foi pelo contmrlo mrdld1~ muito untu·
rul, muito ju::to. ostn. IJstu.l.Jclecir.la no !\!'til'"
de o segundo patriio niio pudel' dofcnuer.~~
sem p!•imclro caucionar o,!ulzo,
11
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O Slt, C01~r.no RonlttOuEs-E.' n. disposlciio
mais l'i:;oros:~ do pt·c~oeto IJ osso. nü.o se rcJCro
u.o colono.
O Stt, Molt.\ES flArrnos-Não RO roforo no
r•cJJdno, como b:!m di~o o honrado ROJH1dor.
J-Iuuvu um aJ•goument·J into!'c:;s·111:c, C/11-:'I'a.·.n.r\o

mesmo do hom·udo somulot• pm· Al11gú;L~ POli·
tt·:~ csf;n. disposiçJio. S. l!:X". llis~o que estn.
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O SIL. R>:ao Mt~r.Lo- No norte tambom ó
nssirn.
O Sn. ~lollHS IJ.umos - No Estado do
!tio do .rnnoiro, hn. n. parcorln. como regra
gorai entre o p:Ltriio c o colono; em S. Paulo
t·cgulam fts pequenas cmproitn.Uas, ninguom
lL!i:iÍg'OIL COIUpl'OIOÍSSO

algum,

Ainda que os patrões (}ueir·:Lm o contracto
c::cripto.os colonos não acccítnm,nilo n.ssigno.m
prtpel ILignm 11orque toem medo, proveniente
das leis anteriores.
O SJt. CoEtrro RooJuam~s- E' exacto.
O 81~. ~IrmAES BAm:.os- Em S. Pn.ulo ,,
aconteceu isto- um litzentleil·o intelli~ento
rez um11 cspccie de rrgulnmento pn.ra ns fa.zonda.s de ln.voul'n. do cn.fú com disposições
muitlJ salutares sobx•e as rcluc;ües entro pa..
u·õos c colonos. o um livreiro mn.nclou imprimir cst'HI not•mus de contractos no principio das catlcmotus, rtuê- vendia aos ru.zon ..

1lispo:;il;üo VJO!u. o nrti~o dn. Con~tituir;ii.o, flllC
gnranto IL lll~erdndn !lo dofosa nos HCt.msados,
Valo n. pena ler o nrtig-o da Constitui~;ã.o.
O Sn.. lt1~no ?\IE:r,J.O - O n.rgrJmonto O rcn.lmento cngr.:1çado.
O Sn, Mor.AE3 BAimos-A cnu~~rro q no o st·
gundo pu.tl'Jio ô, pelo prqjecto, obrigndo a
prcstm• parn. podor nllc:;:.n• rpmiC]tll!r r1c.•li>SJL
~m juizo, ll!L Olliniii.o do honrado !-if:lnador
pola.s Alogon::;, vtola esta disposiçü.o constitu·
cional do art. 72 § lO :
«Aos nccusndos so nssogurnrá nn lP-i n mn.is
plena deJesn., com toLios os recursos e meios dCÍl'OS,
Eu o muitos Jhzendeit•os tenturnos vêr se
('S~cncines n. clht, desde n. nota. tln culpa., nntt•cguu <'m 24 homs ao preso, com os nome~ os colonos as,.;ign:wnm osso; contractos o nüo
do accusl.l.dor o das testemunhas.>-.
consC'guimos, ninguem quiz ns~ignn.r. tinham
Hasta. ler. não ó preciso Jitzet• m;Lis com- medo dn. legislação passnthL ; mn.~ nern por
mentttrio algum.
is3o temos som·itlo cousa algumn. por esta
lnfolizmento, qun.~i todnsns r.onsuras fcitn.s lltl t~ o
pot• S. Ex. ao projecto regul:Lm·Ne por est.n.
DeseJo que n:1o lm meio effic[Lz de obrigar ..
s,. Ex. fez ,tão :.:rando escnrceo, porque o de tornn.l' elfec~ivn. a. prcstar;tLn du sorvi•:os ú
pro.lect.o porn~tttc Ctlrttrnctos puramente ver .. pcrfllitnmcnte dispcnsavel todo o popol do
haes som oscr1pto algum, publico ou parti- conll'acto, par·tlcular ou publico.
cular.
A oscriptura publica exigida nn lei do 1870
O projecto nutorisn o contrncto pm• cscri·
ptnra pnrticular nssignutln pelas partes con- era ra~orLvet o tambem o reg-istro, porque
tt·nctn.n tes, por• nlgu~m a rogo de lias o por essa lei tinhn. o. sun. penalidade se\·ern. de
mflis duns ttii'Jtcmunhus. mas isto ó til-culta· pri::ão contrn. o colono, o 111'ísão 1!obrada no
tivo. Si as partes qulzorem, não n.ssignnrn ca.EOO rlo reincidoncin..
pnpel 1Ligum e a CuUS!L Yno pol'!Oitamcnto, Então. sim, cranecosmJ•!o umn base solida,·
I'OIIl toda n ro~ularidnde, som quo essa pupcl certa, firmo um que o ,juizo podosso firmarse p:Lra impôr usttL pena.
Jilça~tmenor• Jillta.
Disso S. Ex. qutt cs:m. disposição reh•ogl'ndn. i'nt.i\o, era nccc.,nrio a oscriptura publicn,
m~rito d11 dispostci\o d~L Je1 de 1879, IJUando mas dcsdo que essa penalidade dosnppnreceu
. ox1,:;'1o. como substancw. do contracto eseri· do todo e flUO o colono por mais quo falte
pturn. publica. paf.lsntla pelo osm•ivüo do 'mz o no~ seus compl'Dillisso~ niio sotrr·e o menor
l'l\gistr·adtL nn. Secrctnr:o. tlu. Caomra. Muni- incommo!hl om f:ltlf1. vida, pn.rlL que esta os ..
criptum publica, pun. qne rcgoistrn.l·n na sccipal.
crctaria da Camara Municipal 'I Para quo
S. Ex. tcml1tvouru em Alngün:-;, mtts .••
estas f01•mnlidndos dispendiosas, t••abalhosas
O SR. Co&Lito RoontauEs - Creio q"" ó o intoiramonte inuteís?
nmudor• da lavoura,
Quanto '" rolaçüos tlo dinheiro entl•o o
O Sit.. MOH.AES BAtmos-!\c:n a.mador: pltt•J"io o o colono, o pl'ojecto pt•ovidencin. do
S. ~x. ig~OI'IL complctamento os pt·ocossos modo sn.tisfntorio, quo ó esbLelecendo n os~
ngrwolns; 1gnora n vida que !ovn.rn usno::sos criptnr:t\•iio dupla dcssns trunsac~aos Ioda~
ltL\"l'tLdorQ~, os costumes ontt•e o pntrii.o c os no livro do contns cm•rontcs do fuzendciro,
colonos.
com cndn. um dos seus t.l'ttbnlbndorcs o nn.
caderneta
dostl•s, om quo são lançadas todns
l'nll~ espocinlmente de R. Pnulo o c••eio quo
as
\'Cl'u.s do debito o credito.
poss:L ltLlhu· tnmi.JC'm no Rto !\o .Jn.nciro.
Ltl.w;n.-sc tn•imriro no livro o cm se~ntido. n11
N1L lu.vou1•n. do S. Paulo o llo lUa llO Jn- cndet•uctrL 1lo colono . .:-i esta so.bo Jêr, vô o
neiro, niio se thz contracto algum pot• os... quo ostó. Janvado o accuita ou rccl11mn immoprlpto.
dintnmente; si niio sabe Jür, niio custa ir. po.
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1lir a qualquer quo leia o f[UO estl\·na ondcl'- despedir o colono no caso fio casar-se fórn da
fro:,ruczia,
nota.,u on tlca. sn.tisl'oit.o ou J•ecltLma.
Si a reclamn.~ü.o ó o.t.tonclidlt, tnllillll' fJ"c~Uoi
W umn. concessito excessiva u. fn.vor do loRi U llesn.ttondhln. pot.lo usa.r do ~uu.libol•,hulo Cildor, o mio como po.rcccu no }Jont•a.do Scnndo fncto, abandormndo o pa.trii.o que com- dül' 0111 t:L\'01' do locn.tn.rio. 1~' uma. concessão
in,iust~t. pois que ollc contrnho a obrignçiio de
JUl~tton uma. lujustir.n, no sem ontcntlel'.
v. E,.:. diz niuito'JJom, ~í o pnt1•íio rür um pt•ostm• !o;Crvfço3, co.so·so Jú. ontle quizet•, mns
1

n

-.-_,,
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homom sório o í'stivm• cm oontli~ties l'cconhe· venha cumpl'ir o

cítllls do honestídndo, o colono confia ncllc
cegn.monto ; si o patrão ní\o cstíL ncstns l'On·
dit:tícs, o colono estó. pleno.monto gn.l'antitlo
pot• sua caderneta.
O colono devo trn.r.er comsigo essa. cn.dorncta, porque nhi ostil oscrlpto o seu debito e
luLver ; mas, como i.liss,o o honrotclo :-:ienn.dor
pot• Aln~ôo<, o sr. Jtego Mello, quando cllo

~;eu

contmcto.

Por isso,eu trn.go nas minhas cmon~as uma.
suppr·imindo esta faculundo dada aos colo·
nos,
S. Ex. entendeu tnmbcm que o nrt. 205 do
Codi60 Penal dispcnSIL os al'ts, o~ e 04 do
~rojocto,

E' outl'a observaçiio do improceiloneia intuitivo.
tem con~a.nt;n. no pn.trão. ~ern.lrnente dolxa.
O art. 205 o~tabcleco uma disposição penal
as ctldcrnctas no esmntcdcstc porn poup:cl'·So p>t'a punit• nquellesque seduzem trubalhndo·
ao tmbalho de cst11r conduzindo-a.
rcs do outr•o•, pot• meio do promessas ou
a.mcni';ns.
O S11, REGO Mmr.r.o-No nm·te, o colono tem
o sou livro e faz nlli os assentamentos de O Sa. REGO MELLO-Estt\ alterado este arrcecbimentos do dinhei1'o o nUa se enga.nnm. tigo por• um dccr·oto do Governo Provlsorio.
o sr,, MORAF.S BAil!lOS- Supponhn·SO que o O Sa. MonAES BAttno.s -Aqucllo que por
colono cnconr.ra um pntriio do mi• fé que nmbi<;ito do serviço destinado a out.ro ou ac·
quct• pre,iudic:tl·o, que quer levar• a seu do· <lu~ o colono ou limita-se a acceital·o cstú.
bilo o quo cllo niio tlcvo; o que acontece ti sujeito puramente numa ncçiio civii,no pnssJ
'1 uo ollc o n.ccustt, o o.bu.ndonn. c vac embora que o cadigo, dcllnc o crintc, o commm11 tJ.
pena.
I:!Cm 130ifl•cr comm. 1tlgumt1.
S. Ex. fez tambrm commcntrll'ios sobre as Nós, não queremos criminalidade, quero·
,iustn, causas do despcdid:~ <lo locauor, tnes mos responsabilidade llU!'amcntc civil,
Diz S. Ex. que o projecto vem provocar
como a doença, imperícia e insubordinaçiio. con!lictO«
cntt•c l'&zcndetros,
No caso de doença, niio ó o pntnio quem o
dcspc<lc, ó a doença que o impossibilita de o Sa. R~:ao MELLO-Niio posso compreben·
der como.
tr.•lmlhnr.
Ri o prLtrü.o O11r.;; homem cnricloso, ti•,tto. do
OSrt. Moaus B.~nnos -E' incompt•ehcn•icolono a.té rr,stabclecer·sc o pnd(ll' voltat• no vel !
ser\'iço, mas n.lel ó quo nii.o pOde impõr·-lho
No cslltJo actual das cousas, pódo um ln·
IL o~t·igiLçii.o de trn.t:tr de um homern invn.lido,
vt•arlor
chnmal' a si trabnlhn•lor•c•. que cusimpossibiiitudo do tr.tbnlhnr.
O uso nas f:tzen<lo.s ó o seguinte : to,Jos os tu.rn.m a. outt•om nUiuntn.mcnto:; elo dinheil·o,
fazcn1lOii'l>ii toem em cosa. o.; modicn.mentos dospc~as, e trabalhos, sem contrair h• püt• isso
mais vulgares ; touo O J'ilZOndeiN OU num i· t•o:;pons:tbilitludo n.tgumo., civil ou crirninu.J, o
nistmdor• u mais nu monos modico, ou antes S. Ex. entendo quo isso nüo provoca, antes
t::lura.ndoiro e cm·u. o colono sem levar nnda. evita contlictos i
1.10r 'isso.
Como ó que o fnzcndoiro, que teve trabalho
Si ó ncccssnrlo il• um modico, si o casor o des)leza para conseguir o colono e !oval-o a
ó gravo, então •lm, o colono<\ quem pn::a.
1\lzonda hn·do vm•_ de bom humor o vizinho lo·
No caso do lmpericia ou do insubordinnçiLo, val-o p.1ra sl sem nntla p:tgar-lhe 1
niio comprohendi o que S. Ex, quit. dl~er, po Isso, sim, ó que occllSiona confiictos, porquo m1o htt nado. nmis rn.zo1L ve! o no.tuml do que ó quasi um ct•imo, cuja victima ó natu·
quo o lnvrn'.lol' despedi!' o colono imperito raimcnto impoilido a t•eng\r p ll'a niio so
p1Ll'O. o trn.bnlho i tanw mais ~uo uiio so trlltn. dcixnt• inuil!rinr, quusi roubar. Vou roferit•
sómonte da itwom·n, pú·lo ser um pctlrcir•o um coso n pt·opostto.
ou Ulll carpin~e\ro rtuc niio soja ~orito no Em S. Paulo, o anno passado on atrasado,
no Jahú, houve um confiicto muito gr.tvo
seu omero'
Qun.nto ó. insuhordlnaçilo, ó o. mesmn. couso., porque utn fasonrle\ro tovo a \mprudoncia do
Uuma. imporicír~ moJ'n.l. Si o(lo vem ser cm autori~ttr colonos scU8 n Irem bm-ll'n.t' om uma.
minha razond" um oicmento tlo ucsorrlcm, vu outra lllzonda p:trcntes quo tinham 1~. som
se amuo!'~ com Deus.
' ibt•nccm•·lhos dlnheir•o para previamente paO honrado Sanador foz obsorvnçües sobre a gal'ciU o que estes ostavil.o a dovet• a sou pn·
faculdade que o projecto dú. ao pn\l'fio de trUo.-0 l'esultado foi que o pntriío níío con·
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sentiu na sahida dos seus colonos sem o pagamento, resistIU, seguindo-se um grave cont1icto, em que houve (luas ou tres mortes,
entre as qu~es a do proprio fazendeiro, que
trato~ de eVitar a expoliaçiio ...
Si Ja houvesse lei, o dono desta f'!zenda não
teria brigaco por causJ. di"to, e no dia seguinte proporia urna ac,'ão a est') vi"in ho
pouco escrupuloso, que lhe mandara tirar co·
lona", sem pagar aquiIlo que lhe estavam a
dever.
Portanto, o projecto, convertiào em lei,
servira par:t evitar o, contlictos, a que dá
log?r este estad~ de cousas, em que o patrão
esta sem garantia alguma conL'.t terceiros
que lhe seduzem os colonos.
Çreio, SI'. prl.'sidente. ter respondido ás
prmClpaes arguições do honri\do sl.'nador
por Alagoas. A todas era impos,iyel I'G~p<)n
der, porque S. Ex., qu:tl novo beija-t1ôr,
pousou em todas os artigos do pro;ecto, pai''''
~chal-o~ todos defeituosos, ruins, ohsoletos e
m,c~:msttt~conaes, o que ha de peior, emfim.
E !mposs! vel e não lia necessiu de e'e responder a tudo i,so.
_Tratarei,pois, de fazer uma ligeirajustficaçao das emendas, que proponho.
De uma, já tratei; a ouÍl'a é a seguinte (tE):
N?s arts. 63 e 64 - depois das pala vrasserVtços prestaveis no mesma Estado - accresc~nte-se-ou nos Estadas limit1"OjJhes.

O segundo patrão, que contracta os serviços do colono, obrigado a outrem. fica responsavel a :pagar a quantia que eUe estiver a
dever, Sl estes serviços forem presta veis no
mesmo Estado. conforme res I. o projecto.
Mas o honrado Senn.dor pelo Rio de Janeiro
com m~lIto criterio ob-ervou que os fazendeiros resldent·:'s nas fronteiras dos Estarlos ficavam in teiram~ute desgarantidos,porque o colono pO~Ul. sahlr,. transpor a fronteira, que ás
vezes e uma llllha puramcnte ima"iu:l.ri;).
r1eixando o seu patrão. sem trabalhar ~ e se~
lhe paga~ a divida; e para esse fim propoz a
suppressao destas palavras (lê): p1'estareis na

mesmo Estado.

Impo~ta isto que esta obrigação estenue-se
ao Braz!l III teiro.
O SR. REGO MELLO-E é justo.
O SR. MORAES BARROS-Não é rasoayel,
nem justo:
Supponha-se que um colono cea.rense con·
tracc'Jdo lá., flljJ. e venha contractar-~e no
Estado do Rio ou S. Paulo; é justo que neste
caso, este segundo patrã.o fique l'esoonsél.',-el
por esta divida de hi, ? Não é justo: mesmo
porque o patrão de liL não tem meios de cobrar essa di vida.
Por isso, eu orrereço outra emenda, de modo a satisfazer o honrado Senador pelo Rio de
Janeiro, modificando a Que S. Ex. apresen-
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ton: dizendo. «Serviços prest<l:vels no mesmo
Estado ou nos Estados limitrJphes.»
O SR. Lil.pÉ:R-Perteitalllents. Apresentei a
ernendJ, plra evitaI' os incon ven ientes que
haveria m, passagem pelo limj te de um E,tadú para OULro.
O SR. MOR.AES BARRos-Esta resp:l;)s'1,bili'lade do segundo patrão estava no pl'ojecto
sem limite algum em relaç:io 200 tempo de
sua duração. Então afguem ob',ervou-me sensatamente que isso era inconveniente, e que
era necessario pór um:l. li:llitação a esse
tempo.
Si um colono individado, depois de viver
dous ou tres llnnos sobre si, f,)r depois contract3-r seu., serviços C'JlrJ um novo patrão,
ainda. este deverá ser respomavel pela. di vi<la,
quo esse colono deixou com o primeiro patrão? Não é justo.
Por i~so ofrereço lima emenda determinando que a acção do primeiro pltrão contl'a o
segundo prescreve'rá no prazo de um anno, a
contar da. d.ta dJ. sahida do coiono, e e..se
pI'UZO parece ser mais <lue sufficiente para a
propositura da acçiin.
Sr. presidente, felizmente vpjo que os honrados membros desta. C~Ea, q\,e. ou fazem vida
,le la.vom'J, ou, p'lo menos, eO!lhecem o seu
secYiço. tom:un interesse pelo projecto; veem
que o projecto, vem regularisu,l' o serviço e
satisfazer a. uma necCS3IUi\l18 sell tida. peh 1:1.voura. a lavoura que é a indnstI'ia, IIIai~ importante, é a inrlustI'ia que resume Ql\(l.~i
toda. a videJ, nacinnal deste immenso paiz.
Por iss,), sento-me cJ:lvencido de que o Senado appl'ovd.r'á o pl'ojecto 3ubmettido á sua
consideração. (.11 uita bem; 1J1tl:to bem.)
Suo lidas, apoiadas e posta.s conjunctarnonte
em '1iscuss:i,o as segui lItes emendai ao projecto n. 33 de 18()5:
A Ja.l't. I." Snppl'lm:J.-so o § 4'-H'lser-se
c:J,siulo fMa da fr2guezia.
Aos arts. 63 e 64, depois das palavrasserviços presta veis no mesmo Estado-accrescente-se-ou nos Estado; limitl'úpltes.
Depois do art. 65 e antes elo seu § lo acrescente-se- esta acçiio prescreverá em um
anl10 a contaI' da uata em que o lavrador
abandonou o serviço do locabrio.
S. R. -S da das sessões, em 28 de setembro
de 1895.-Muraes BarJ·os.

o Sr. :a..aper-Sr. presiuente, estando
de perfeito accordo com a emenua ultima
apresentada pelo nobre Senndor por S.P.lU\O.
relati V3. aos dons arts. 63 e 64 do projecto,
poço a V. Ex. que consulte a casa si consente na retirada üe minh:t emenda.
O SR. PHE3lDENTE- Na occasiiio opportuna
consultarei () Senado.
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Nin~om mais potlindo a pnlnvrn oncorrn-so J N. 40, do 1805, quo nutorisa o Godv_otrno a
nbrir no Minlstorio da Guorr<t o cro t o o~·
a tllso8ss[o
H;wondo' numero pnrn votar-se, procedo-se' trnordlnnrio do 3,000~000$ pnra oc~a:r:r. ns
n. votnçiio.
tlospazns do J'ostnm·ncao das nossas 10I ozas
g' npprovndo o ro~uorimontu voJ•hnl tlo no ncttUtl o futuro oxorclcios;
...
Sr. Lapot•, podimlo rettrndn. da omontln. quo Discnssito unica do pn.rocOI' dn. Com~1issao
olforocou.

tio Jnstic;n. 0 Lcfl'islnçiio n. 12.2, da 180<.>, or.l·

Süo succossivnmonto npprovndns ns omon~hts nnudo peliL npProvuçií.o do 'llcto op~st~ polo
do Sr. MorMs HttJ'J'os.
Pro(oito do Dlstt'ioto Fedoral ú re;oiuçtw do
e' o pt•0jocto, nssim emondndo, nppro~urlo respectivo conselho Munioipn1, quo ost\•uo!oco
'.•-··:
o vno SOl' onvintlo ú. outJ'n. cnmar;1, Vlntlo ron-ras pn.I·n. 0 tl'nfo,..,.o
0 dtt~ compnnhms do
:..;,
untos ú. Commlssão do t{ednc(•ii.o.
cn~t·is m·ba~os •
···, ·;,.
Procede-se fL votncào ela..; mntm•i11s cujn Q11 dis[lnssüo dh proposíoií.o dn. Camo.rn d~s
_., , .. cljscnssii.o tlcou encorrnthl ntt llorlL do oxpo- DoPutntlos n. 44, do. 189~, que t!:<o. vonc1 ..
· ··~. .\_·dwnto.
.
.
rnontos nos oficinas 1nror10ros do:s corpos o
·;·<, ..:E' !'pprovndo o requcJ•Jmonto do Sr. Coelho brl~ndns do mttrin1m;
•
Di;cnssiío unlcn do pnrocer n. !35, do !SOo,
•:Rodrtguos.
·
·(. ' ·São succossivnmcnto.. npprovn1Jns ns ro.~nc· 1t1t Ccmmissiío tio I•'inn.ncns, _opinando Q.uo
çl!os das omondns do ~onndo ús. prnpo.>Jçoos nada 1111 o. rosolvo 1• sobro "pottçtlo om quo n
dn Cu,_mnr~ dos Deputados, ns. •2 do 18~-1 o Companhhl LloydBt'n':lioirop~do~crorlltop~rn
33 do ISOo.
0 n"nmonlo do qunntms quo JUi~n lho sorom
Soguo..so "m 3a.11 discussilo, com n omont.h do~ídu.s }Jolo Governo o que doclnrn. terem
npprovnda ·em 2 , n propnsic;ão dn C11tnnl'n. Si! lo omlttitlas nn. Monsn.g-om om quo o 81\ PrA·
dos DoputnUo~, ~· 25, llo 18!)4, quo dafluo e sidonte ela Hopnhlicil. pediu abertura da cro ..
gnr~nte os dtrmtoR nutQ_r•acs.
.
llitoa ox:trnof'tlinn.rlos par~~ png!\monto tlo
Sao ll,dus, npoindns o postns coU,JllDct·.wron- rt'otcR 0 reparos do vapore:; da m:Jsmtt campa..
to ~m dtscussão ns sagumtos omendns 11 pro- nhin..
postçiio n. 25 do lêO.J.
.
, ;liscu~são do projecto do Sonndo ~· 31,
Ao nrt. Jn 2n pnr·to: supprtmrun-so us p:~.la- do 11805, flUO n.utorisn. 0 Govarno o. fundar
vrns-tlzcram docln.rnçí'i.o do Jlcnrem ro.;;or- nmt colnnío. corrccclonu.l no nrchipolngo do
vntlos os sons dit•eitos,
l'o;nnnrlo rio Noronha o " indomnlsnr o E;·
Ao o.rt. 22 o. 2, 2·1 pn/'tO : its pala.vrors - htlo do Pornamlmco. pelo vnlor actual, us
quor 9os artigos- accrescante·ao: qunlquor bomfoitm·ins fJUO ollo houver feito no mo~mo
quo SOJn a sua nnturozu.
archipolngo depois do tlecroto numoro !371,
• Ao nrt. 23- suustJtunm-~o ns pn1ilvrns: do J.l do ra 1·croiro do ISD1 ;
-com multa do 1:000$ n 5:000$ o com o con·
. .
•
··
c
is
tisco, ote., ntó 0 fim do poriodo- polns fwgnin..
2·• drscussuo das propostç0es '1o. •.amaro. r o
tos: do conform!dude com ns disposlçoos do Doputndos:
Codfgo Ponnl, capitulo V,soc~i!o 1
N. 5 1Io 1805, flUO concodoo.o Dr • .loão Si!-.
Ao nrt. 29-substitunru-so us pnluvrns:-nos vefrn
Souzn lonto juuilndo dn Fncuidudo
trillunnos cm•roocionnPs~ -polus SC~:;;"lliutos! ii. do R.ocífo m·;l!;oramonio da suo. jubilncií.o;
Comara Criminal d9 Tribunnl Civil o C1•iml·
N. 2G, ;lo 1805, qno n.ut~rit:IL o Gove.rno n
lmi, nn fórmn do dtsposto no urt. 101, t!o nbrir ~o Ministcrio tlt~ Justtçn o Nogoctos ln·
doct'Oto n. 1030, do 14 tio novomuro do 1800. torioros 0 credito supplonwntnr do 104:030S
SnJa. das sossuos,27 do sot~mhro do 1805. pnrn. occot•rt~r ús 1lospo7.us Llo n. 13 do n.rt. 21)
-Leite c Oiticicn.-Ramiro Earceltos.
l!n. loi n. 2QQ, tio 24 do dozombro do 1804 (Po ..
lici" tio Dbtricto l'cderul) ;
O Sn. PnEitDRl<1'R di;, ~no ncltnn<io-so roN. ~(),do 1805 ,_ quo concodo ·" n. Mat'in Li!lS
!luzido n 8 o numot•o dos St's. Honudoros pro- Voiioso rln Silvotrn. filho. !ogttlma do cnpituo
santos ''n(), lovantnr <L so.ss:lo, licn.mlo udiadn 110 nr•tilhoriu., já fnllcctdo, Ped 1·o Ivo Vollo.so
f
a discussü.o o dosignn p:mt ttlordom do diLt Un. dn Sih~oirn, tt pousito do 100$ monsn.os;
so:mlo
seguinte:
:l•• •lit• !h\ proposicão dn. mosmo.C~mnm,
l ,j
Continuação drt :ln discns:-ií.o dtl propasiçiio n. 10, •l•l 1805, q110 l'L"lovn a. D. F~nnmsca tln.
I
!.ln Cnmar•n. Uos DcpubuJo,'l, n, 2!), da l~!J . J,ftUC:1 Sur•r·a Ctu·neit•o Dntrn. n. prrsC'lripQttn, om quo
t.loUno e gom•ante o~ tlir•litn ..; nu tornos; ,
incorreu, par,t por·cohot• n. tl\tl'dNUQa. do moia
2• dita dns propo.<I\'Oos rJn, musmn C,tmnrn : so!tlo, a quo tom dit•eito, do 1871 11 !877 ;
N. 40, tio 1805, ~uo nutor\sn. o Govor•no n.
2u discussão dns rwoposiçüos dtt C;lmnru. dos
n!Jrlr o ororlito snpplumontnt· do 21!:000~ no
f!
]\:finfstorio da l~m:ondt\ par;t occorror• á~ dos,.. Doputn.úos:
'i
po~ns rln. J•nbJ•icn. n. 11 1lo nrt. jl• dn. lo i n. 2GO
N. 52, rio 1805, qno nutorisa. o Oovm•no a
rio 2·1 do dozotll!Jro do I~U·l (Cnim da Atnul'ti· tÜJt·ir no Mlnistot•lo dt1 Marinbtt o ct'odito riu
o~çno) ;
830:800$, supp1omontnr ti vorb~- Oltrn& ~
.
11
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n. 20 do nrt. 4" da loi n. 200, do 2·1tlo do- 1 Esteves JunioJ•, .Juliu Frota, Rnmiro BnrzomLro do 1804;
cello' o Pinheiro M:tchat!o.
,\ ln·c·so n. ses~ii.o.
N. 50, do 1805, quo concedo li !t•mnn•htdo do
Snntisslmo SnCI'Hmt,nto dn Ctlndolnrltl. tros
E' lid:L, postrL om diseussrio e som Uolm.to
lotorlns do 1.000:000$ cnda uma;
o.ppl'ovmliL u. n.ct:L da se:i.~ii.o anterior.
N. 62, do 1805, qtlo nutorisn o Porl~>r Ex- Comp!Lrecem dnrn.nto :L sessii.o. mnis os
ocntlvo n concoflor n. Emílio Josó Mm•ou•tt .Ju- Srs. M:Lnnel lhrat.a, Piro..; Farrcil•n., Cru;:,
nim•, 3° oscripturm·io da All'antlogt~ •lu :\la- Ollveil'IL Go.tvii.o, .loaquiln Pornamhtlcn, Vir·
nàos, mn nnno do liconçn, som voncimontos. :.;ilio Damasio, Gil Goulart, Quintino Do·
I..ovnntn-so n sessão ús 2 1/2 !JOms 1l:t. cnyuvo., Lvpes Trovão c Gon(;:t.l ves Ch:l\rei>.
Deix:Lm de compn.rccer com C:wsa p:Lrti ..
tardo.
eipada. os Srs. Gustltvo Richn.I·tl •.Jui>to Chül'·
mont, Antonio B:~.on:L, Gomo.-; tio C1Lstro,
Coelho Rodrl~ues, .loiio Neivn, Severino
Vieii•:L, E. \V:tntlcmkolk, Aristides Lubo,
.Jonf)uim Felicio, MOl'lles narro:', Campof;
Sallo.•, .Joaquim de Sou?.a, Generoso Ponce o
113·• SF.SSÃO EM 30 DE SETF:~tnno nr. ISO:>
Artliur Abreu ; sem elln, os Srs. Corrô~ do
Al':tnjo, ltC':;:o Mellv. ~le... sinl'i de Gusmiio, LeMociol, Hosa Junior•, ltuy B"rbosa,EU·
Prcsidcncia dos Srs. Jo,io Pcrlro (l.licc·prasi- andro
g-enio
Amorim.
Ln.per, Aquilino do Amn.ral,
dcnte) c Jl!anoct Victorino
.Joaquim Murtinho e J(aulino Horn.
O SR. i" SECRET.\nto dit conta do seSU~IJ\IAU.IO Ah01•tura do. Rú11R:1o - Loiturn guinte
o approvnçii.o da ncr;~ - l~xrgmt~STI~- P:t.J'll·
cnr- Onmm no DIA -3 11

r
'!

'.,.,.
l.i:

di~URRãf) dn. propn~idio

1ln. Camnrn. dos Dr~putadoff n. :.?:i, ele~ 1801gmondtuo do Sr. Coelho Roclriguus - DiRctmiO
o omcndns rio Sr. Jo:1o llarbalho - Requeri·
monto vorba.l do Sr. LoiLo o Oiticica- OUsorvnçõo~ do Sr. Prosidmllo- Enccr1'nmonto dr~
discussão o adiamanto dn votaç:io- 211 diRCUR•
11ii.o da proposiçilo da moRmn. Camnrn. n. ·IQ de
iSO:t-l~ncorra.monto da diRCURsiio o ndiamt•n to
dn. votnçr1o- 2n disc\l'IR:1o dn proposiçiio da
mo~mn. Camnra. n •.fU, do 1805 - Jt:monda.
dos Sr•s. Leito (' Olticlca o Piras PorroimAdinmonto dn. discussi'io o vomçiio da propoRiçiio- Votação du11 lli'Oposições ns. 25 do
180·1 e ·16 do 1805- DIKCUIII~:1o do paroctn• n.
122 do iStH - gncerrn.monto dn. diRCUIIRiio
.o votaçiio-2a discnRsii.o rln propo11it;ão dn Cnmn.rn n. ·U do iSIJ!í- gncorrnmen to dr~ disr.usRÜO o votaçrio- Dí'lcust~iio do parer.t~r n. 1:ti
do i895- Discu1'!4os dos Sr11. Laico o Oiticicn.
o Rnmiro Bnrcollo11, Luito o Oitlcicn o Ramiro Un.rcelloR- l~ncerramonto da. discu~:.r1o
- Chamn.dn - Adiamanto da votação- ta
dilllr.taRÜO do projecto do StJnn.do, n, 37 do
i8tl5- Discursos dos Srs. Joiio Dn.rbalho,
Pires Ferreira o Leito o Oitlclca.- Arlinmcnto
dn. dit~cuasiio- Ordem do dia i de outubro,

Ao moio-dh• comparecem os 24 seguintes
Srs. Senadores :
Jorro Pedro, João Bnrbalho, J. Catund11,
Joaquim Sarmento, Francisco Mnclmdo, Cos~'
Azevedo, Noguoir:c Accioly, ,João Cordeiro,
Alrnino Alfonso, Josó Bomardo, Abdon ~li·
Janez, AlmoidiL Bnrroto, Leito o Oiticica,
Coelho o Campos, Domingos Vicente, Mnnoel do Queiroz, C. Ottoni, Pnuln Souz11,
Leopoldo de Bulhõos, V)cento Macluulo,

EXPEDIENTE
Otncin do I" Sccrotario cln C.'mar:r. tios
Deputados, do 26 do coJ·ronte rncz, J•omcttcmlo n seguinte
PltOPOSIÇÂO :<. Qi, DE

O Congresso Nacional

1805

ro~ol ve:

.\rt. J,u E' o Po1ler Exocntivo n.utoris~vlo
o. concedet• a Pedro Poreim tio Aml1·ade, en~enheiro do 3·• classe dn Iusncctorin. Geral de
EstrnditS do Ferro, um annoa do liconçn., com
o respectivo ordena(lo, para. trntn.r do sua
sande ondo lho convier,
Art. 2. n R•)VOgnm-se a.s disposioües em
contro.rio.
Cnmnra dos Dopulados, 26 de setembro
do 1805.- Francisco dv .~tssis Rosa c Silva,
Presidente.- Tl10ma; Delfiuo, 111 -secretn.rio.
Au,qtWo TalJaJ'cs rle Lyra ( como 2" sccrotarlo).-A' Commissiio de Finnnçns.
Outro •lo mesmo Secretario, do 2S do
corronte mez, communicnndo que iLquolln.
Cnmarn Jol dovolvitlo doYid:~mento sanc·
cion:ulo um dos o.utogra.pho~ dn. Ucsoluç:io
do Congresso Nacional, l'elntivn li o.posontntloria, no lognr que actuo! monto occup~. do
coronel Pedro Pnulino da l'onseca.- ln·
tolrarto.
O Sn. 2" SEcu.r::'l'AIUO declara qud so n.cha
sobra 11 mesa o vne a. imprtmir no Diario · do
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Congresso, nfim do ser discutido nn sessão 3. A approv~çiio do Senado devorá ser
aollcitlldfl cm Mensagem do Poder Executivo
scgÚinto, depois do puhlicn.do, o seguinte

~l

_,I ,

'

PARECE!t N,

148, DE

rlentt•o do trcs dias, 11 contar da nomeação, no
caso rlo n. I, ou nos primeiros quinze dias da

!SOS

reunião do

4.

Congros~o

Ex~otndos

no do n. 2;

nquelles prazos, o Senado po.

Rcdacçao final do pl'n}acto do Senado n. 20, det•i• conhecer rlu.s nomeações Independente
ele 1805, guo 1'COI'!Itmisa o Ttilnmal do dn Mensagem, desde que estejam cllas pu·
blicadas no Dia>·io Olficial.
Contas

;
-

§ ·1." Os sub·directores, primeiros e segundos esct•ipturorios nomoadoa para a reorgao Congresso Nncionnl decrct~ :
nisação do Tribunnl om virtude dest:. lei,
Art. 1.' O Tribunal do Conto.s, insmuldc sot•üo tio livro escolha do Presidente <!a Repu·
no art. 80 da Constituição, torá sua sedo na blica.
Cnpitnl Fcdoral c jurisdicçüc om toda a Re· Os terceiros e quartos escripturarlos soriio
publica.
nornea•los por concurso na fórma do regala§ L' o pe>soaJ deliberativo do Tribun~l menta expedido, pelo Governo.
eompor-se-ha de ~uatro membros :o prest·
No caso de vagas de sub·directorea, pridento o trcs directores com voto.
1. oMinistcrio Publico sm•;\ rop!•ascnt11lo meiros o segundos escripturarlos, soriio pro·
pcmnto o Tribunal do Contas por um bn· enchidas por accesso medianto proposta do
charol ou doutor om direito nomeado pelo Tribunal, apresentudo pelo respectivo presidente.
Presirlento da Ropublicn.
2. o represcotunto do Ministorio Publico § 5.' Osecretario scra nomeado pelo Presl·
n.ssistirú. ns reuniões do Tribunul c tomnril. dente dn Republica sob proposta do presiparto nus discussões ; não teril, porém, di· dente do Tribunal.
raito do voto.
3. Cnbem-Jho os prcrlicnmentos o ns van· § 6.' O porteiro, o eartorarlo e os contarrens
dos directores do Tribunal. Como este-s, tinuas seriio nomeados pelo presidente do
0
só pel'dOl'á o lognrpOl' scntonç:n., a oxcrcitnrá. Tribunal.
n.s o.ttribuiçües conlbrid:ts neato. lei e no re- § 7.' O presidente e os outros membros do
gulnmonto quo. o Poder Executivo expedir Tribunnl
do Contas não podem exercer outra
pn.ra sua. oxccuçao.
qualquer
funcção publica ou commis.1ão; os
§ 2.' P~ra o sct•viço do mesmo T1•iuunnl sub-directores o escrlptu!•ttrios nüo poderão
ox1stiril. um ~uadro do pessoal composto de : ser designados pelo Governo para commissiio

I;
~I

3 sub-directores,

1 secretario,

14 pt•imciros cscripturarios,

20 segundos ditos,

lO terceiros ditos,
10 quartos ditos,
I cartol'llrio,

I porteiro,
4 continuas.
· § 3.' O presidente e os directores serüo no·
meados pelo Presidente ''" 1\opub!ica com a
approvação do Sonndo; <lopois do nomeados

•

,/

1
• 'i'

.,J

'

I'

quu.ndo reunillO o Cougrcsso, nua entramo

'

cm oxorcicio l:iCm o. ttJlprovnçiio do So·

~1

i

i

so pcrdcrii.o os lognres nüo sendo conflrmn.do.
n. nomeação o, dndtt u. conlh·mnr;iio, sú por sontençu. condcmnn.torlu., cm crímo IL quo csto]n.
impost~ essa. pcnn. .. Niio ~~!~c~ um ~nso algum
pnsSiVOIS do f:IUS[lf!USUO :HllllllliStl'fl.tlVU.,
1. O• mcmhros do Trlbullll~ nomeado},

.,
•

.. ;

!:

nado.
2. Si a nomonr,iio se der no intervnllo das
sessões, o nomeado cntrari• em oxcrclclo,
sondo considerado om commlssüo, até a deli·
!Jcraçüo do Senado •

u.lgumn..
§ 8.' O presidente

o os directores do
Tribunal de Conms só terão direito á aposentadoria após dez annos do serviço com o
ordenado proporcional, o com todos os vencimentos do tobelln no tlm do 30 annos,
provando a Invalidez ; perceberão os vencimentos da mbolla annexa o serão julgados,
nos ct•imes rle l'csponsabllldado, pelo Supremo
Tribunal Federal •.
O presidente o os directores, cujas nomea.çües J'ot•em approvadas pelo Senado, pór
occnsiiio do dnr-so i> execuçüo a presente
lei -não poderão aposental'-Se com os vencimentos do. to.bello. que a acompanho, nntos
do decot•rido o pt•azo do dez annos da decretação dtt mesma tnbelln.
§ 9.' O presidente <lo Tribuno! seri• substituído om sous impe!llmontos pelo director
mais antigo no cargo e, om igualdade de
'circumstauclas, pelo mais Idoso,
Os directores, sub·dlrectores o o secretario,
pelos sub-dl!•ectores · o primeiros escrlptul'a•
t•los, que o presidente designar.
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O representante do Minlsterlo Publico pelo 2) Cabe-lho om reforoncin ó. dospoza:
bachrel em dlroito quo o MlnlstJ•o da a) Velar por que n npp!icru:ilo dos •linbeiros
Fazenda nomea1• c que seJ'a cogservudo cm- publico> se dô do conlormid!Ldo com !IS leis
quanto tüm servir.
do orçn.monto dn. despcz:t, c os ct•cclttos cspc§ 10. lnio poderiTo ser conjuntamente mem- cia.cs o u.dl11cionaos rcgula.rmcntc :dJOl'tog;
bro do wribunn.l pnrontcs consanguincos ou
alllns, / d linha ascendente ou descentlento, b) instituircx:tme sobre as distribuições dos

crorlitos. os cont,·act.os, quo dC!rem orig-em n.
•lo qua\quCI' nn.turc:m, 0::1 mnndn.do;
ã
do Tribunal é edcspc?.;t
a. visas do a.din.nta.rnentos a. Htzct• n. repa.rti·
permittld<, Intervir na decisão de negocio seu
tt empregado~ ou n. pa.!•ticularcs que ti·
ou de algum seu parente ató o 2" grão ln· çt1es,
verem a sou cu.rg-o :L execução de serviços pro· •
clusivc.
vistos no orQn.monto ;
~~A~: grão DlL coll!Ltcral.
II~!!..";\ nenhum rnomhro

c n.té

12. O Tribunal celebrará suos sessões
sempre que o presidente convocai-o, devendo
reunir-se no menos umn. vez nn. semana.
Art, 2.' O Trihunol de Contas tem jurisdlcção proprin e privativa sobro as pessoas
o n.~ mu.tm•ios su,icltos ú. sua compctencia ;
§

c) Emitlir p'l'occr sobro a proposta pn.ra
abertura de credito< supplemcntnres e extrn.ordinn.rios, n. qual o Governo devorú. EUbmottet• previamente no Tribunal, paro o cf·
feito de verllic:tr este si ti legai o uso desse
expediente de cont~biii•ln.do publica ;
d) Verilicar a t•egularidade de todas ns
n.bra.nge todos os raspons:wcis por tlinhcirorl,
valores c material pertencentes ii. Republico, ordens do p:~gnmcnto expedidas pelos •liJferontcs Ministerios, inclusivo a.s que o forem·
ainda mesmo que rcsit!nm fura do pniz.
Agindo como Trihunn.l de .Tustiçn., ns suas por tologrn.mmas pl.rn. dentro ou fórn. do p:Liz:
e) Apul'a.r n.lcg~Ltidn.de das :Lposent:ulurin.s,
decisões definitivas toem força de sentença conccssõe:;
do meio-soldo o montopios militajudicial.
res o civis, o exn.minn.r si n. flmção dos vcn·
§ i.' Funcciona o Tribunal de Contos :
cimentos do ina.~Uvida.do o n. das pensões cstti.
1) Como fisco! da udm inistrução financeira; de nccordo com n. lei ;

Como Tribunal do Justiço com jm·isdicção contencioso. e gracioso..
§ 2.' Exercita a suo funcção fiscalisndoru
Instituindo exame prtivio sobre os netos que
entendem com n receitn e despoza publicas e
revendo os contas min!steriuos.
I) compete· lho cm relação ~receito:
a) Exnmino.r e registrar os decretos o ns
Instrucções do Governo que tenham pm• fim
2)

•,

{) l';tzer o confronto dos bn.lnnços gern.cs
dos exercícios com os rcsuitadüs das cont;ts
dos re:;pona<LYCis c com n.s u.utoris.tçõcs legis·

•,

''·
I'

I
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Pn.m maior facilidade e exactidão deste

conl'ronto, os b:tln.nços trn.l'ii.o. em n.unexos,
umn. cla.:;.~iiOcaç.io da c.lospezn. segundo os rcs·

I
'·

ponsavois que as tive•·cm levado a elfeito ;
9) Expor em reiatorio annunl dirigido lis

C1sas do Congrcsm n. situaçiio da Jllzcnda

federal; propor as medidas tendentes :i. me-

J'cgula.r a n.rt•ccn.dn.ção dos impostos ou tnxa.s lhor nrreca•lação da receito e á liscolisação da

mencionadas nus leis de meio> ;
b) Rever os baiancetes mensnos de to1ns
as estnções c repnrtiçoos publicas que arrecadarem receita ;
c) confrontar todos os bnlnncetes o o seu
resultado com o balanço gerai •lo exerc!cio e
ns demonstrações do rccoitn arrecadada, que
o Minlsterio da Fazenda dever:í enviar-lhe
logo que cstl.>ju publicado ;
d) Verificar o npprovar os fianças c cauções
que devem pt•estnt• todos os que aJ•recndnrem,
o.pplicllt'cm ou con:o:ervarem sob sua. gun.rdn. o
odministmçiio dinheiros, valores o bons por·
tencontes iL Republica, scjiL qual fõt• o ~linis·
tet•io a que pet•tençum.
Exceptuam-se as cnuçüos quo as leis oregulnmcntos mandam tornnt· e!foctivns por
melo do det!uc(•iio dos vencimentos dos responsaveis, us qunes continuarão 11 set• prestadas do confol'rnidnde clJD os mesmas lois
o l'e~u!amen tos.
·

dcspeza; omittil• p~reccr sobre a expansão
desta e suas causas, o fazer menção dos abusos e omissões praticados na execuçilo das
leis do orçamento e nas que entenderem com
11 1t1lmi nistmçiio fiscal.
3) Si os actos determinativos ue despczn
estiverem revestidos de todos os requisitos
demonstrativos de sua Jegnlidatle, o T•••bunnl
ol'deno.rú. o registro ; no cnso contrn.rio, I'e"
cuml·o-ha, em despacho fundamentado, que
serú. conlnmnicn.do tLO :\Iinistro ordcnudor da
dc::;pezlt.

4) igual proceulmento ter;\ o TJ•iuunai
cm refcrcncm nos netos relu ti vos ti rcccitu,
concedendo ou rccu:-:ouudu o registro, segundo
pn.reccr-Ihe que u. lcl1lo orçamonto contém,
on não, n.utol'iSo.t;·üo par:J. n. :u·rcctLdn.~ü.o llo
imposto, ou que este Jbj. on niio, dccrotado
pelo Governo de conlbrmidade com a rct\Jrid:1
autor!saçiio.
§ 3.• SI o Governo julgar intlispensave!
qU•! se leve a etfeito a cobrança do imposto
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decretado, ou a despeza ordenada e niio re-, fundo~, as contas e quaesquer documentos das
gistrada, determinal·o-ha por decreto expe- operaç'ões rei:llisa~as, ou sobre Ool processos
dido pelo Presidente da Republica e fará que ás mesmas houverem dado or'gem ou
communicação ao Tribunal, que procederá causa, para o que serão todos ellvia~P3 pelo
ao registro sob protesto. dando conhecimento Ministerio respectivo dentro de 48 'rh,ras 110
ás duas Casas do Congresso d05 fundamentos sua ex;>edição.
do. act.o dentro de 48 h_oras ou nos quinze
No ta,so de achal-a.s o TribymJ leg""l.],nente
prImeIrOS dIas da reuniao, segundo a I'ecma executadas, ordenara o regIstro SIllJpl,)S, ao
elo registro occorrer durante as sessões, ou cOl'tra.rio mandará registral-as sob pro"esto,
f:J.zemlo as devidas communicaç'.ões nns termo:;
no intervaJlo destas.
§ 4. o O rel'istro diario das ord ens ,1 e pa- do § 3' do art. 2" desta lei.
gamento será determinado pelo pr'psidente
§ 8. Não é admissi velo registro a postedo Tribunal, á vista do parecer do director e riu ri fóra dos casos especificados no § 6" 110
das informações da sub-directoria, sendo ::trt. 2".
§ \:l." As ilespezas rie caracter reservado e
aJIecto ac Tribun3.l em sua [Jrimeira reunião.
confiriencial senio registradas desde que o
Dependem de resolução do Tribunal:
a) A recusa de registro aos actos relativos credito da consignação respectiVa as comá receita e á despeza;
porte.
b) Os registros dos contractos;
Art. 3. o O Tribunal exercita a sua juris·
c) O dos creditos addicionaes e especia,es;
dicção contenciosa:
d) O registro das distribuições dos creditos
1) Processando. julgando, em unica instan·
dos Ministerios e a alteração nos mesmos no cia. e revendo as contas de todas as repartidecurso do exercicio.
ções, empregados e tjuaesquer responsaveis
§ 5. o Nenhuma ordem de pagamento será que, singular ou collecti vamente, houverem
executada pelos pagadores sem o registro administrado, arrecadado e despendido dideterminado pelo Tribunal ou pelo presi- nheiros publicos 011 valores de fjualquer esdente, annotado na referida ol'dem e em do- pecie. inclu;:ive em material pertencentes á.
cumento da despeza. por ::neio de carimbo.
Republica, ou por que esta seJa. responsavcl
Esta disposição comprehende as ordens com e estejam sob sua guarda: bem assim dos
despacho de registro sob protesto.
que deverem prest3.!' ao Tribunal, srja qunl
O pagarlor que infringir este p' eceito in- for o Ministerio a que p~rtencerem, em Vlrcorrerá em responsabilidade crimina.l por tude de responsabilidade por contracto, com·
executar ordens illegaes e ser-lhe·ha levada missão ou adeantamento.
em alcance, na tomada das contas, a impor2) Suspen']endo os resr;onsavois que n:io
tancia indevidamente paga.
satisfizerem as presüLções das cont3.s, ou niio
0
§ 6. Não dependem para sua eJIectivi,lade entrpgarem os livros e documentos de sua
gestão dentro dos prazos fixados ll3.S lr-is e
do registro provio da Tribunal:
a) As desvezas com o pagamento de letras nos regularnpntos ou quando, não havendo
do Thesouro, de quaesquer titulos da divida taes prazos, fure:n intimados para esse fim.
fluctuante e dos juros devidos;
3) Ordenando a prisi10 dos responsaveiB
b) As despezas miudas e do expediente das com alcance julgatio em sentenr.:.J.. <.letlniti va
repartições.
do Tribunal, ou mtimacos para rlizerem sobre
Os porteiros e mais encarregados de taes o alcance verificado em processo eorrent.e de
despezas prestarão mensalmente contas da tomada de contas, que procurarem ausenapplicação rlas quantias recebidas, documen· tal' se furtivamente, ou abandonarem o emtando o emprego das que excederem de dez prego, a commissão ou o serviço r1e qlIe S'J
mil réis e relaciont1ndo as demais; alterado acharem encarregados ou houverem tomado
nesta parte o § 2" do (1rt. 40 das lnstrucções por empreitada. O tempo de duração fia
n. 287 de 10 de dezembro de 1851.
pl'isiio administrativa, não poderá excer1er
A' vista da decisão do Tribunal, julgando de tres rnezes, findo o qual serão os documencomprovada a despeza, o Thesouro fará ao tos que hOllverem servido de base á decretação da medida coerciva, remettidos ao Pro· .
responsavel os supprimentos necessarios;
c) As operações de credito autorisadas em curador Geral dil Republica para ins'caurar o
lei, quando fàr necessaria a reserva para o processo por crime de peculato nos termos
do art. 14 do Decreto Legislati"o n. 221, de
seu bom exito;
d) Os supprimentos de fundos para compra 20 de novembro de 1804.
de generos alimenticios. combu~tivel e ma·
4) Impondo multas aos respomaveis re·
teria prima para as omcinas de estabeleci· missas ou omissos em fazerem a entrega d()s
mentos publicos e para as estrarlas de ferro. livros e documentos para o ajuste de contas,
§ 7. o O exame do Tribunal instituir-se-ha, nas épocas marcadas nas leis, regu lamentos,
nos casos do paragrapho antecedente, sobre: instrucções e ordens relativas ao assumpto
as ordens de pagamento e de supprimento de ou nos prazos que lhes forem designallos.
U
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5) Ordenando o soquostl'O dos bens dos rc·
sponsavois ou •cus !!adores, precisos para se·
gurnnçn da fazenda,
O) Fixando it revelia o rlobito dos rospon·
saveis que nilo apresentaram as contas, os
livros o documentos do sua gestilo.
7) Mnnrlnndo pnssar qui latão nol rcspon·
savois corl'Outcs em 8U!lS contu.s.
8) Julgando extin~to.:; ns t-n.uçüos de qual-
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trn1•om com o alcance cm quo houvorom sido
condomnados ;
cl) a confecçiio do um!t conta corrente fbl'·
mulada nos tOl'lllOs do nrt, 43 rlo regula·
monto de contabilidnrlo do 20 de abril de

18.12;
c) l'clntorlo minucioso do tomador rln con·
t:t\ em o qun.l so,(n. exposta. com cl:1.rcza. n. situ::.c;iio do rcsponsn ve! o so nssignulem· ns
irrcguJarit.lndcs o os r1efeitosc vicias do. cscriptm•v.c;ü.o e dos tlocumontos, assim como os

1

quer natureza pela quituçilo dos rcsp,msaveis. I! vrcs os valores depositados o ardo·
mmdo o levantamento do sequestro dos que
.,._ d.eeln.ra.t· oxonero.dos pn.rn. com n. f,tzeuda. abusos dos ordenadores e dos p:~gndores •
,, pnbl!cn.
,
Art. 4.• Ae rlecisúes do Tribunal sobro to·
9) Apreciando, conlot•mo as' provas oJ!ere• m::J.dn. Uns contas doii responsn veis terüo n

cidns, os casos do 1'orç1t m!Lior allegados p~los f,JI•mn.-dc nccordãos-, rnencionn.riio o nome
responso.veis como cxcusns de extt'ILVio dos do rcsponsnvel, o tempo e n nutureza de sua
dinheiros publico.(j a valores a sou cargo pam responsabilidade, o o dechtruriio quite, em"

ordenar o trancamento d>s contas dos ro·
sponsn.vois qnnnrlo, r:elo mesmo motivo, so
tornarem llliquidaveis.
IO) Julgando os embargos oppostos ús SOU·
tenças por ello pr·oleridas o admlttiodo a
rovlsi!o do processo f.!e tomada. das contas em
virtude de recurso tlo F"''te, ou do repre·

do Ministerio Publico.
I. • As contas doo responsaveis serão tomadas:
JQ, por cxorcictos;
211, po1• gestão ;
3", por execuçíio de con lrnoto ;
4u, pn.rn. liquitlnçü.o i.le commissíio ;
5', para compromr a appllcaçíio de ndcan·
!amonto.
§ 2. • O processo da tomada das contas rogulnr·sc·llll, pelas disposições do decreto que o
Governo expedir pnrn exccuçiio da presente
lo i.
Constituirão trnmites e formalidades sub·
stanciaes desse processo :
n) A citação inicial dos responsaveis, sin·
gulnr ou collectlvnmente, Jl>ita por aviso
oxpedirlo cm nome do presidente do Tribuno!
o publicado no .lliario 0/ficial, com a com·
minaçiio do revelia o rlas outt'ns penas em
que possam incorrer pela omissilo; quando,
po1• nilo haverem ellcs apresentado os do·
cnmeutos pnm a tomada druJ contas no prazo

sen~~nte

§

credito ou cm debito:
I) no ca.so de estar o rcsponsnvol quite ou
cm credito pul'a com a Jitzenda concluir~ a
sentença por ordenar• a expedição do quitaçilo. o levantamento da fiança ou caução prestada o dos sequestros que bnjnm tido lagar,
e o. entrega do.; depositos.
Na l1ypothesc do ser declarado o responsn·
velem debito, a sentença fixará a importancla do mesmo o condemnnrá o devedor ao pn'
gnmcnto;
2) os uc,ordãos serilo nsslgnndos pelo presi·
dento do Tribunal o pelos clirectcres presentes
:í. ses.sü.o, guo.rdndrt o. ot•dem de nntiguidn.de.
§ 1.' A execução da sentença definitiva
soure tomada de conta>, na parte em que con·
demnar o respon:m.vel ao pnga.mcrito do al-

cance e li ent1•cgn dos valores ou do material
sob sua guarda o admioistraçiío, sm•it pro mo·
vi<lll no Juizo Federal de Secção pelo l'espe·
otll·o proc:Jrndol', á vista da cúpi:t authcntlca
da sentença, remettida pelo roprosontante do
Ministerio !'ublioo pernnto o Tribunal do
Contas.
§ 2.' Os embargos oppostos na oxecuçiio,
quando inlringentes ou modificativos da sen·
tençn,, serão julgados pelo Tribunal de Con·
t:J.s, ao qual sot'ú. dovoll·ido o processo.
Quando rorarentcs no processo da exocuçiío,
julgal-os-ha o juiz fedct•a! de secçlio.
mnrcado nos l'OA'Uln.mentos.• promover o ropre· § 3.' Das scntençfll! profcrlrlas pelo Tribu·
sonbtnte do Mlnbterio !'ubilco o respectivo nal do Contas cm mnto1•ia sUjeita :i suajurisdicçiio coutonciosn caberiio os recursos de
processo;
o) n notificação do rcsponsave! e de seus embargos e do revisão:
fiadores, a de sua viuvn, herdeiros, tutores e I) Só serilo ndmittldos embargo> do decln-'
curadores destes, para dizerem, em prazo de· raçü.o, do pa.gnmonto provado in contimmti;
terminarlo, sobre o alcance que o exame das c sob outrds fundamentos infrh1gentes clcJ
conl:ls donunciar, no decurso do processo, e julgado, com prova documental ofi'erecidci
nntes de sua apresenl:lçiic prira final deelsilo ; com a petiçilo embnrgante.
2) Os embargos deverão ser oppo.qtos nô
a) fixnc;ilo do p1·nzo p111•a o rospons"'•ol,
UatlOt'tl~, viuvto, lto~llolros e iutoressadus un- dcceudio da inLimnr;ão tlà ~entouç~ ou d'n aúti
Suul\1!0 V, V
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publicação no Diario 0/livit~l no caso do hn· om responsabiiid11tlo os empregados oncarre·
verern ;ido as contas tomadas il t•ovolia do gados des:;o set·vlço ; ficam resu.lvndos os cu·
responsavol e tot•iio o procc,;o summnrio ~uo t;Os de forço. maior, entro os quaes se compra·
estabelecer o rcguiltmento desta lei, O de- hcndo o do ucccssirlndo da cl-iclu.rccimontos,
condlo a que se refere a di•poslçii.o supra re- ou de npt•esentnção do documentos instl'Ugula o prazo Plll'" interposlçii.o dos embargos ctivos das verbas ou cantil>!, por parte do;
o nüo para a stra apresentação no Tribunal. responS[LVCis ou do.a repartições rtscacs.
Esta deverá tet• Jogar no prazo maximo do 00 Art. 7.' Os serviços n cargo do Tribunal
dins; sob pena do llcar prejucricatlo orecurso. de Contns serão distt•ibuidos Jlelo presidente
§ 4.' A rovis[o da sentença tia tomada de ó.s tros directorias, sendo : ó. 1 o 2A o exame,
contas j~ passada em julgado tori1 legar uni· o registro c o. escr·ipturaçiio das ordena de
camonte nos casos de omissão, erro de cal· pagamento, dos contractos, dv. distribuic;iio o
enio duplicata do verba o apresentaçiio de escriptura,tto dos eredltos, dos ndcan Lamennovos documentos quo illitlam os fundamen- tes e supprimentos r\s ropartições, ou empregados e particulares, dos creditas addiciouaes,
tos do accordiio:
dos
vencimentos do inactividade e das pen·
a) o recurso do revisão só ó permittido
sões
do montopio e meio-soldo.
uma vez;
O serviço far-se·lta por Ministerios, sendo
b) serú. interposto por petiçiio instruída
distribairlos
pelo presrdento- ils duns direcom documentos que provem os fur.tos que o
ctorias os attinentes aos seis Ministerios em
legallsam ;
que se divide a. administt'llç[O publica,
c) suspende os e!l'eitos da sentença recorA 3• directoria será incumbida da tomada
I'ida.
dos contas dos responsaveis pela arrecadação
Art. 5.' A's delegacias fiscaes, allb.ntlogas, da receita, ordenação e pa~amento da des·
directorias dos correios, dos telegraphos o peza: do confronto dos resultados obtidos
das estradas de ferro do domínio da União, e paio julgamento do Tribunal, por exercicios o
lis contadorias miiitnres, não cabe proferir· capitulas, segundo as divisões da lei da re·
julgamento na tomada tias ~ontas dos res- cetta, com as receitns clescriptos nos balan·
ponsavcls, mo.s a.penas orgamsn.r os processos ços geraes da Republicn, e por exerci cios, . arde accordo com as disposições do acto re1.'llla· tigos e verbas, segundo as divisões da lei da
montar do Governo e remettel-os li secretaria de•peza, com a despcza dcscriptn nos mesdo Tribunal de Contas, para o julgamento mos balanços e com a autorlsada em lei ; da
deftnltlvo,
suspensão, multa e prisiio dos responsaveis;
Art. 6.' 'Ficam proscriptns todos as contas do processo dos recursos interpostos dos sen·
dos rosponsaveis anteriores a 31 de dezembro tencn• sobre tomada das contas o do exame
de 1890, umn vez que não est~~~am os mes- dos casos de extt•avio de dinheiros publicas,
mos em alcance verificado para com a fa- ou de perda e destruicilo dos valores e do
zenda publica por falta de entrada dos saldos material pertencentes ú. Republica.
no tempo devido.
Pertence igualmente á 3' directoria :
O Tribunal dnrli execuç[o a esta disposição a) verificar si os responsaveis apresentam
- mandando expedir quitação o ordenando as contas, os livros o documentos relativos
o levantamento das cauções e deposites e cl sua gestão, dentro dcs prazos marcados ;
oancellamonto da !lança,
b) requisitar do Trlbunr•l a fixnç[o de
§ 1.' As contas comprehondidas no periodo
prazos
e a applicaçiio de penus nos t•esponde I de janerro do 1891 a 16 de jnneil•o de saveis omissos.
1893 seriio tomadas mediante oxame aritltmetico e confrontaçiio dos documentos justi- § I.' A distribuiç[o do pessoal t\tr-se·ha
pelas clit•cctorms, por acto do presidentu do
ficativos dos verbas do dcspoza.
§ 2." Si por este meio se apurar algum dcs- 'fribuoni, •ogundo as necessidades dos servifalquo, será a tomada das contas processada ços o. cargo das ·mesmu.s.
com exame moral o arithmotlco, conforme fot• § 2.' A freqnencia dos empregados, a im·
estabelecido no regulamento dostn loi; a sua posiçilo das penas diacipiinaros nos mesmos
iniciação niio poderá excodet• de scssontlllllins pelo presidente e os directores, e n sua subcontados da aprosentnç[o pelo responsavol, stitU!çilo t·egulai'-Sc·ltiio pelos arts. 29 a 32,
seus procuradores ou roprosento.ntes lcgo.es, do decreto n. 4153, deU de nbrll de 1888 e
dos documentos o liVl'Os necessarlos paro. tn.l poJas disposições· do dcct•eto n. 1095, de 14
tlm,ou dos procossos preparatorios organisados de outubro de 1857, ficando o Governo auto·
nas delegacias ftscnes e nos alfandegas; a sua risada a consolidar ossos disposições, a ntte·
dura.ção niio podem prolongar-se alóm do seis ral·as e a accrescentar as quo .lnigar necessamezes, pelo excesso deste prazo Incorrerão rins no regulamento da presento lei.
1
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ria fazenda pcrnnte o Tribunal, ca•
bo-lho dizer por exlgonoiu do relator, por
decisão do presidente, ou a sou podido, verbalmente ou por cscripto, em todos os pJ.pels
o processos sujeitos iL dccisao do Tribunal.
E' obrigatoria a sua audiencia:
a) Nos casos de proscripçiio ;
b) Nos do levantamento de fiança, sem set•
por julgamento do contas;
c) Nas tomadas do contas; antes do julga•
§ 4 do ort. 2 'j
monto, para requerer as medidas e dlllgen•
('r
c) convocilr, presidir o diri~lr as sessões, cias precisas o opinar sobre o estado do pro•
mantendo a ordem nas discusoões, apurando cesso; depois do julgamento, para promover
os vutos, do!lberon•lo conjnnctamente com os o processo e as decisões sobre os embargos e
membros do Tribunal, o votando em ultimo recursos de revisão e a execução dos sentenJogar, com voto do qualldado, nos casos de ças no juizo competente e dizer sobre taes re·
empato ;
cursos quando interpostos pelos partes.
d) asslgnar as ~ultaçõcs e expedir em seu
d) Sobre a abertura e o roglstro dos credi·
nome as re.•otuções o ordens do Tribunal, e tos addlclonnes.
fu.zel-o.s executar ;
o) Nos contractos, de qualquer natureza,
c) acceltar dos directores e do secretario o. que deem origem a despeza, ou realisem opepromosso de fiel cumprimento do devor, e raçilos de ·credito.
dar·lhcs posso ;
fJ conceder licença até 30 dias em cada 4) Aos sub·directores:
anno;
a) regular os trabalhos da respectiva sub•
.Q) cor~•osponder-so di1•ectamente com os directoria de aocordo com as ordens e instrudilferontes Ministorios, Repartições Superio- cções rio director promovendo a fiel execução
res dll Republica e Mesas das casas do Con- destas;
gres'o Fcdornl;
b) Informar, por escrlpto, após estudo cauh) designar os empregados que têm de teloso rios documento• com minudencla e !uD·
servir nns directorias;
damentadamente, todos os negocias da compe·
'1
i) impôr penas disciplinares aos emprega- tencia da su!J.directorla;
c) designar aos empregados os serviços de
dos do Tribunal;
que deverilo enonrregar·se;
j) organisar, com os dados fornecidos pelas
d) rubrlonr os livros da sub-directoria, sub·
dit•ectorins c pela secretaria, o retatorlo dos sorever ns certidões e encerrar o ponto dos
trabalhos do Tribuno!, que deverá ser an- empregados e assignar os certltlcados men·
nualmente apresentado ao Congresso;
saes e as falhas de pagamento.
h) ordenar a expedição de certidões dos
Art. 0."0 secretario do Tribunal tem a seu
documentos que se ucharem recolhidos ao onrgo a direoçiio do pessoal e do serviço da
cartorlo do Tribunal.
secretaria, segundo as instrucções que reco·
bar do presidente.
2) Aos dit•cctores:
lmcumbe-the especialmente:
a) votnr o discuti!• nas scssõos do Tribunal
a) all8istir tis sessões do Tribunal, lavrar as
c n.ssignar o.s netas i
.
b) relatar os assumptos _ou prccess~s a notas, escrever os despachos e sentenças nelle
sou cargo, escrevendo· as razoes justlficattvas profe!'itlos, dar·lhes publicidade, expedir 1111
dos registras sob protesto o dos niio regis- quitações que forem concedidas nos julga·
mantos de contas ;
tras;
orgnnlsarum arrolamento gorai de todos
c) dirigi!• e tlsonlisar os trabalhos du.s sub. os b)responsavols
sujeitos 1i prOi!taçiio de contas,
directorias t•espeotlvas ;
qmLlquer que seja o Mlnlsterlo a que perrl) mandar passar ns cortldües dos do- tençam ; fuzendo as alterações que fórem
cumontos.om andamento na dirl'Otorla ;
occorrondo a respeito dos mesmos respon·
o) ncceltar dos empregados designados para savels.
a sub·directot•ia a promessa de fiel cumpri· Art. 10. O serviço das sub·dircctorlas, as
monto do dever, e unr·lhes posse;
attribulções do porteiro, do cartorarlo e dos
()julgar os faltas de compnroolmento dos continuas, serão estatuidos no regulamento
do l'ribunal, de conformldotln com o que o.
cmprcgll.!Jos.
experiencla
indicar para a sua melhor ulstri•
· 3) O representante do Ministerio Publico ó
o guarda da ob.servanola das leis llscaes e dos bulviío.
§ 3." A nposontndoria dos empregados do
Tribunal do Contas, com oxccpçilo dos do pro·
sidcnto o dos dil'ectoros, rogular-so-lm pelo
decreto Jcgislntivo n. 117, do 4 do novembro
do 1802.
Art. 8." Compete:
I) Ao presidente:
a) n suprema dil•ecciio dos serviços do Tri·
bunnl:
I!) ordenar o registro dll despezn no coso do
11
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ANN,\.ES DO SENADO

Tabella do numoro, clnsso o vencimentos do pessoal do Tribuno! do Contos

I

• I
VE~C!ME~TOS
'

ANNUAES

'

t

EM!' REGOS

;

..

I
I

Ordenado

21 :60~000

21 :ooo.sooo

o , •• , • • • • • • • • 1 ,

11:200$000

5:000$000

JQ:800$000

50:400$000

ràbf~~.~~~ '~-o· .~i~:~:~~~.•. -~~:

11:200$000

5:000$000

16:800$000

IG: 800.~000

7:200$000

3:600$000

10:800$000

10:800$000

8:000.$000

4:0110$000

12:000$000

30:000.SOOO

o.

5:200$000

2:600$000

7:800$000

100:~00.~000

o I O O I O I O O 0 I O I tI 0 O t 0 o O 0 0 O

3:000$000

I :800$000

5:400$000 108:000$000

2:800$000

1:400$000

4:200$000

67:200$000

I I I

1:600$000

800$000

2:400$000

24:000$000

o...•...

3:200.$000

I :000$000

4:800$000

4:800$000

1 Porteiro..•....•..............••.

3:200$000

1:600$000

4:80~000

4:800$000

4 continuos •••... ··~·· : .• , . o•. o•••

1:000$000

800$000

2:400$000

9:600$000

i

I

·1 séCt'Ctal'io. : . ."

•

,

••

I

••• ,

I

••••

1 ', , • o • • •·, • : ·•• , , 1 • • •

3 sub-directores ... ,.·

o • • • • • • o, • • • • •

14 1111 cscrlpturnrios ............ ,.
20 2~· ditos.

16 3°1 lUtos ...
10

..
i

.

7:~00$000

3 directores. , .

,..

•

Totnl
da clnsso

1•1: 400$000

1 prosldentc ..• ,,.,., ....

: I

Total
G!•ntlficação do emprego

4~•

ditos.,

o •• o

tO O

I. I •••••••• •••• I ••

o o o o 1 O o O Oo I o O o o o O

1 cartorarioo, o
o.

-

75

o 1. o 1 •• , ••

•lll3 :200$000

Sala das commissües, 28 de setembro do 1895.- Gil Goulart,- J, L, Coelho c CamJJOI,
§ 2." Fica sempre salvo ao auto1•,'por OCCII•
ORDEM DO DIA
s\i\ode onda nova ediçilo,emendnr ou reformar
obra, ou rehavet• seus direitos sobre elia,
Continúa em 3' discussiio, com as emendas sua
comtanto
que ·restitua ao cessionnrioo que
ofrerecidas, a proposiçiio du Co.mara dos Depu· deli o l1ouver
recebido om [1agamcnto o metllde
tados n, ltS, do 1804, que detlno o garanto os de valor liquido
da cd\~üo uu tol'io!•,
direitos autoraes,
§
3."
Para
oxocuçilo
do pnrugra]lhO unteSilo li!las, apoiadas o posta. cnnjunctalfíonte
om discussilo as scgutntes emendas que se cedente, o cessionat•io deverá declnrnr por
escrlpto ao auto!' o numero dos oxempiures
aclln.vam sobro a mesa:
do eado. -edição com o respectivo proço o
Additivos no art. 4':
cn•lo. tiragem seró. considot•ada como uma
§ I." A cessão entre vivos niio vuicrit por ediçilo, ,,,
mais de 20 nnnos, findos os quaes, o autor § 4.~ As dociaraçües do c~ssionurio fuzom
recobrará seus direitos, si ainda existir.
prova plena contra olle; mas o autor pode1·1i.
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contestai-as sempre que tiver outras a oppor·

Ao nrt. 13:
Em vez de registro da, diga-se «deposito
Sala das sossüos, 30 do dcr.cmbro do 1805.- na>, o nccreseente-se:
A. Coatlto Rod•·iuu••·
A disposiçllo do presente artigo, qunnto ao
deposito na Blbiiothocn Nacional, retere-se
O Sr. João IJtu•bnlho apresenta sómonte ás pessoas I'"Sidontos no Dlstrlcto
algumas emendas, que passa a fundamentar Federal o aos estrangeiros nüo residentes no
ligeiramente.
Bl'llzll.
A pl'imelr~ é r~strJetiva do a1•t. 1• na parto Nos Estados, o deposito se fará na DibJio. ,
em que estendo nos estrangeiros, em Igual· thoea Pubilcn da respectiva capitol, ou, em
dndede condições, a garantia dos direitos au- falto, na ropartiçllo do Archivo Publico, ou Bl
tornes; pois o pensamento da Constituiç[o é 0 n[o o !louvei•, em out1•a designada pelo Godo tratar igualmente ilqur.Jlcs palzes apenas vornndor.
onde os interesses do autoi' brazilelro forem § 2." Do deposito se dará a quaesquer lotobem amparados.
ressados cortidilo rubricada pelo chefe da.
·
repartição.
Outra emenda é motivada. pela necessidade ~ 3.• o disposto neste :.rtigo não veda a
incpntostovol do niio centralizar-se na Bi- producçilo de prova de propriedade por
b!Jotheca Nacioual o serviço do rcgisti'O, con- outros meios admittidos em dlroito, qunndo :
signado no pro,jecto ; quando ba nos Esta•los occori•erem circumstancias, que impossiblii·
estabelecimentos cm que, com maior facili· tem a exhlblc;ão da certidão de dopbsito, ou
dnde o com as mesmas vantngeiiJ3, se pôde quando houver contest~cão quanto {I autoria
fazer esse registro.
da obra.
Ainda entra emenda é o!l'erecida relatlvn.
t
mente ti certldilo de que falia o art. 13 do Ao ar • 2! :
projecto ; o omdor deseja accentuar mais a Supprlma·se o paragrapho unico desde que
autoridade desse documento, e tb.culta.ndo o art. iS exige o deposito da obra. como con·
aos Interessados outros meios lie provas.
dição para o goso dos direitos de autor.
·
As emendas restantes, que o orador sub· Ao art. 22 :
mette aí apreciaciío do Senado se resumo : M
Supprlma-se o § 3• em vista do art. 342,
supressão do § 3" do art. 22, quanto á ropro- do Codigo Penal, que deve ser mantido por
ducçilo dos actos officiaes,quer da Uniilo, quer ser de alto conveniencia publica.
. · .. : .
dos Estodos, devendo-se, ao contrario, nilo Aoa.rt. 23:
·· ·
alterar o que sobre a especle vem estatul<lo I•, cm vez do- multa de um a cinco
no Codigo Penal : suppressüo dos arts. 23 contos- diga-se- com as penas dos· artíi!OS,
e 20, mataria. prevista na Iegtslaçilo vigente respectivos do Codigo Penal, livro ll", t. 19 1
e que, por ser processual, compete lia Iegis- cap. 5", seccllo 1'.
laturas estaduacs.
·
2•; depois da palavra - contrafeita. Silo lidas, apoiadas é pastosconjunctamente nccrescontem·se estos : -No Dlatricto Fedecm dlscussijo as seguintes ·
ral observar-se-ha o seguinte - vlato que
em mataria de processo o Congres110 Nno!oilal
não póde legislar para os Estodes.
Emendas
Ao a.rt. 26:
Si passara emenda I' no art. 23, supprí·
Ao art. I '-accrcsccnte-so :
ma·se todo o art. 26.
.
Si niia passar a dito emenda, supprlmam·fjtl
§ 1.' Os autores estrangeiros gosarilo,
quanto lia suas obro.s scientíficaa, lltterarlas e as pala.vrns - assim como - até o ~m
artisticns no Bra.zil, dos mesmos direitos que do artigo, por serem lnutels em vista. da
em seus pnizes forem garantidos aos autores actuai legislação penal.
brazlleiros.
Aos arts. 27 a 29 :
§ 2.' Consideram-se garantidos os direitos
Supprimnm-se, porque quanto ao Dlstricto
dos autores brazlloiros, para os c!l'eltos deste Federal são bastantes para os oasos do ~
artigo ;
;jacto as leis de processo e jorisdi~LO exl•
a) quando a lei estrangeira. os reconhecer ·tentes. e quanto a.os Estados, a .materla :só
em quncsquer autores som distincçilo de póde ser legislada por·elles.
nncionalldado ; e
Sala dns sessões, 30 de dezembro de !Sil5.
·
b) quando haja convcnio, om que se est!· -!ollo Barbal/10.
pule a. reolproc[dade em ma.tcrla de proprio· ( Compa•·oco o assumo a·prollldlll<cil<•o SI.
dado sclentlftca, litterarla. e artlstiro.
'PI"asldcnto,)
I!Jos.
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------~-----------------------------O St•. Leite e Oltlclcn-Sr. prosi· SegUO•SO em za discussiio, com o pnrocer

trat~ do moterin. impol'- da Commiesiio do Finnnçns, a proposição da
tante; ha. vinte c seis emendna n.prcscntn.dns, mr.smiL Camaro. n. 40, de 1805, quo uut.oriso.
das quacs n maior parto não est~> publicada; o Governo n abJ•ir no Ministorio da Guerra

dente, o projecto

'

nós não sabemos do que se trata e é passivei o credito extmordinnrio de a.OOO:OOO~ para
que os emendas contenham alterações impor· occorrei' us •lespezns de I'estnuraQtio das nos·
sas fortalezas no actual o futuro oxorcicios.
tantos no projecto.
Sendo assim, V. Ex. comprcllende qnc, es· E' lida, apoiada e posta conjunctamoate om
tando já. em 3' discuBl!ãO, lln muita vantagem discuS!ilo 1 que so oncerrn som debate, a so·
em publlcnrem·so estas emendas afim do que guinto
conheçamos do qne se V1lO tratar. Requeiro
a v. Ex., na fórmu. doreglmonto. o nrliamonto
Emenda substitutiva
do. discussão ate quo sejam publicadas e dia·
trlbuldns as emendas.
O Sr. Pre•ldente- Croio quo niio Ao ortigo unico:
·se poderá votar o requerimonto por l&lta de Substitua-se pelo seguinte:
·numero.
E' o Governo autorisado .a abrir, no Minis0 SR. LEITE E ÜITICICA- V. Ex, podia terio da Gueri'a, com applicaç[o no exercicio
apphcar a di~pos!çiio do regimonto, ó quasi vigente o no proximo Jl!turo, o credito do
3.000:000$. para restauração o melhora·
.um projecto novo.
monto das fortalezas da Republica; revogadas
0 SR. PRESIDENTE - Não ha disposição os
disposições om rontrario •
.nenhuma no regimento que faculte i• M.aa
resolver sobre o requerimento de adiamento. Sala das sessões, 30 do setembro de 1895.Quando niio ba numero para votar, o re· Leite e Oiticica.-Pires Ferreira.
querimento floa. pr~udicado e a dlscussiio Havendo numero para deliberar, é annun·
contlnúu. ; é assim que o incidente se deve c! ado. a votação.
reaolver, salvo ai a presidencia lll'sumir a
responsabilidade como uma medida de ordem. O Sr. J>lrea Fcrrelrn (pela orO SR. LEITE 111 OITIOICA.-Creio que ó o caso den•) requer preferencia, na votação, para a
e que todos os Sra. Senadores presentes seriio emenda substitutiva.
solidarlos na responsabilidade que S. Ex. Consultado, o Senado concode a prcferen·
assumir.. .
ela.
O SR. PRIISlDENTE - O alvitre suggei•ido Posta a votos, é approvada a omenda.
pelo honrado Senador de quo a Mesa rosoiva E' a proposição, assim omendada, adoptada.
,por si constituirá por ventura um mllo prece· e possa para a 3• disoussão.
,dente, que póde mais tarde ser invooa.do com Proceiio·se 11 votação das mataria.;, cuja
dlseussilo ficou anteriormonto oncon'Bda
p~ulzo da boa ordem dostrnbalbos.
Iíatas emendas, ainda mesmo encerrada a E' annunciadu. a votação das omendas Ól!'o3' discusaão, pódem ser a requerimento de recidos em 3' discussão i\ proposição da Ca·
um do' honrados Senadores, remettidas a mara dos Deputados, n. 25 de 1894, que de·
uma commlssiio da Casa ; e esta dará o seu fino o garante os direitos autoraes.
parecer, reabrindo-se a diecussão.
Este recurso permltte oncerrat· a discusslio O Sr. Leite e Oltlclea (pola ordem)
neste momento, por isso que, nos termos do mantla li Mesa o seguinte
art. !50 do regimento dn Senado, ó Ilei to
Roqum·imonto
proseguir no debate, caso s~a approvado o
requerimento que envie o projecto e emendas
a umé. das Commtssõea.
Requoiro que a proposição o as emendas
Nlngaem mo.is JICdindo a palavra, encor· sejam remettidos 11 CommiBl!ão respectiva afim
r&•se o. dlscusaão, doando a votnç[o ndindn do dizer sobre estas .-Loite o Oitiolca,
por falta de guorun~.
E' lido, apoiado, posto em disoussilo e som
Segue·se em 2• discusaíio, que se encorra debate approvado.
sem debate,. ficando adiada a votnçíio por Fica ad1arla a votaçlio, sendo a proposio~o
falta de guorum, o. propnsiçiio da Cnmarn dos c emendas romettidas á Commissão do Justiça
. Deputados, n. 40, de 1805, que IIUtorisa u o LegMaçiio.
Governo 11 abrir. o orodito supplementai' do E' a~provada o sondo adoptada passa para
28:000$ ao Ministerlo da Fazenda para oc· a 3' discussii.o a proposição •la Camara dos
correr, às despezas da .rubrica n. 11 do Srs. Doputados, n. 46, de 1895, quo ·auto·
art. 7 da lei n. 260 do .4 d~ dezembro de rlsa o governo aoabrlr o crodito supplemende 1894 (Cn.IJo. de Amortisaçuo),
. tardo 28:000$ aoMinisterio da Fazenda pnt•a
.
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occorror ús dcspezns da rubrlcn n. li do Elia justifica o requerimento com donrt, 7' da lel n. 260 do 24 de dezombt•o do cumontos haviolos cm ,juizo, para veritloar
1894 (Caixa da Amortisl\l;iio).
qual a somma de rosponsabilldo.de do GoScguo-so om discussão unica e e sem debate verno.
npprovado o parecer da Commtssiío do Alloga tambem que se dirigiu no Governo
Justiça e Legisinçiío n. 122, do 1805, opinan- pedindo 0 pagamento, mas que a sua petição
do pela npprovação do voto opposto pelo Pre- está no conselho naval, onde so tom conserfoito do Dfstricto Federal ó. resoluçüo do ro- vado ato bojo,
spectlvo Conselho Municipal, que estabelece Ouvmdo-se 0 Governo, este poderia veritt~f~':,sb~~~~. o trafego das companhias de oar- car n justiça e a exactidão dos pedidos, de
- vne ser devolvida ao P•·efclto accordo
e informaA resolucuo
.
. comd os dados
b ott'orecldos,
t' ft 1
com a oommunicação do occorrido
rm no ~ena o so ro a pe 1çao, porque a na
·
de contas o Congresso é quem tem de manSeguem-~o ~m 2' discussão com o parecer dar pagar.
d~s CommiSS<;!OS do Marinha e Guerra e de " 0 S JoÃo CORDEIRO _o congresso nilo
Fmançns e sao sAm debato approvados os ·. u. d
hl
arts. 1• e 2" da proposição da camara dos é procura or da compan a.
Deputados n. 44, do 1805, qno fixa voncl- O su. LEITE E O!TlClCA-N"'ao é proourndor
mentes aos officinea inferiores dos corpos e da companhia, mas tem de julgar sobt•o um
brigndas de marinha ;
pedido dessa companhia, que representa
Segue-se cm discussão unica, com 0 voto grandes interesses nacionncs, e pode Úue se.,
em separado do Sr. Leite 0 Oiticica, 0 pare- consigne fundos para pagamento daqui! o que
ecr n. 145, de 1895, da Commissão do Finan- o Governo lhe devo.
ças, opinando que nada h& a resolver sobre a O Su. JoÃo CouoEtno-Imngine V. Ex. que
petlçiio em que a Companhia Lloyd Brazlleiro o Governo jó. !ndeleriu a pet!çilo,
JIOde credito para pa~nmonto de quantias que o su. LEITE E OtT!ClCA- o Governo lnfor·
julga-lhe serem rlev1das pelo Governo e que morá que já Indeferiu a petição c nós resoldeclara terem sido omittidas no. Mensagem veremos então de accofdo com essa infor·
em que o sr. Preoidonte da Rcpubll_ca pediu mnçüo; 'mas si' 0 Governo informar que &
abertura de creditas extraordlnartos para divida é razoava! e que 0 congre:1so deve
pagamentos de fretes e reparos de vapores da votar fundos pan esse pagamento, julgo que:
mesma companhia.
se póde deferir a petição da compnnbia.
os ... Leite e Oltlclon- Sr.pre- Isto nilo é novo. Innumeros reqnerimensldente, em duns palavras eu justifico 0 voto tos teem vindo ao Congresao para que Slllal!l
em separado que dei nesta questão.
consignados fun•los para pagamento de dtvt·
A companhia Lloyd Brazllelro requereu 1la<, e o procesao seguido tem sido este, maoao Congresso Nacional que se lhe mandasse dar ouvir o Governo.
pagar as despezas OCCII:lionadns pela utlli- Ainda ha poucos dias veiu uma pet!çllo re·
saçiio dos dous vapores Santos e S. Salvador, querendo o pagamento de uma divida e a
feita pelo Governo, por occnsliio da revolta. Commissilo de Finançns deu parecer, requo·
Apresenta vistoria tllita no juizo federal, rendo <J.UO fosse ouvido o Governo sobro a
com audienclo. do procurn•lor seccional, no- pretenç•o, afim de verificar si e razoo.vel.
mcaçüo de peritos todos accordes em vista dos Silo Informações que se pedem ao Governo,.
lnventarlos feitos na occasiüo em que a com- de accordo com as allegaçilcs das partes.
panhia entregou os navios ao Governo, c ln· Entendi que devia fundamentar nssim meu
ventario dos objectos que existiam então.
voto em separado ; trata-se de uma campaEsta vistoria fol feita com audlencln do nhia nacional, do despezas a que o Governo
procurador seco!onnl, como disse, laudo de a obrigou por contracto, que autorisa om
accordo dos tres peritos, um nomeado pela uma rlus clausulas a indcmnisnciío, quando
Fuzenda Nacional, outro pela companhia o os navios forem tomndos compulsoriamente
um tercoil•o desempatador; e se requer con- por necossl~a'le urgente de ordem publica.
slgnaçüo do verba para este p:~gamento,
E' isto que so tem seguido. Quando qual·
A Com missão do FinanÇ~~s ontondou que quet• parte requer ao Congresso, a Commlssiio
sendo um requerimento t'tllto directamente de Finanças tem entendido assim, mandar ou·
ao Congresso niio havia que deferir, porquo vil• o Governo,
a companhia devia ter-se dirigido ao Go· SI o Governo entende que niio é razoava! o
verno p ora este pedir credito.
pedirlo, informa nosso senttdo c o Congresso
Ora, eu entoqdi quo, ó. semolhança do que indotllre a petição, si é razonvel, o Governo
se tom feito sompro no Congr•esso, este ouvisse concorda e pede a consignuçiio do fundes nco Governo sobre o podido.
cessarias pam set• paga.
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O ~ue peço ó que se ouça o Governo sob1•o
n pet çiio da companbm.
0 SR, PlNUE!RO MACIIADO-A companhia
que peca.
0 Sn. LEITE E ÚIT!OICA-A eompnnbia pedlu ao Congresso que votasse os fundos.
O SR. LEoror.no DE Bur.uõEs-Asslgnei o
parecer e ncho que posso votar por este requorlme.uto.
.
O SR. LEITE E OITicroA-0 Governo não
póde clispor, arbitrarinmente, dos dinheiros
publlcos; não pltdc mandar fazer p~gnmento.
1\Ins, segundo requisição do Cong-resso,prcstara infot•mnçües n respeito do que pedirem
os interessados dlroctnmonto no Congresso.
0 Sn. PINUE!IlO MACUADO-Pela theoria de
V. Ex. nlnguem mais requereria ao Poder
Executivo.
O Sn, LEITE E DITIOIO.I-Maa porque re·
quoret• no Poder Executivo, si ollo nito pódo
pagar estas diviclas extraordinarins 1
O requerimento feito ao Podot• Executivo
veiu por este encaminhado ao Congresso, qno
à quem manda f<lZDl' o pagamento de despezns
desta nat~rezn.
0 Sn. LEOPOLDO DE DutnõEs-E, ás vezes,
menos ,justas do quo esta.
O Sn. LEIT& E DITIC!CA-E' exacto.
O SR. PINUEIRO MAcuwo-0 noLro Senador
por GoynzjiÍ t•econllcce que o pedido ójusto.
O Sn. LEITE E Ü!TIOrc.l-E:rombloi os do·
cumentos o or!ginacs ; a companhia apresenta a vistoria feita e o inventario. · · ·
Si o Governo recebeu os navios com ipvontario e t•estltuiu-os com inventario, é natuml
que pague o que falto..
Em to.1o caso, Sr. Prosiclanto, requeiro que
seja ouvido o Governo sobro esta petição,
. O Sr. Ramiro BareeUos diz
que quando se tratou do votar o credito pnrn
o serviço do immigraçiio do Pnramí o nobre
Senador por Alngôns o Sr. Leite o Olticica so
oppoz allegando que o Senado niio podia votar
o eroclito, visto as contas nilo estarem liquidadas.
Sl prevnlecosao n opiniiio S. Ex. não
podia apresontnr requerimento no voto em
separado d~ Oommlssiio.
O Lloyd Bt·n~ilelro que espora tamLem a
llquidnç[o de suas contas pura 1•equerer o
sou pagamento. Entretanto pensa agora o
nobre Senado!' do modo diverso e quer que
se ouça o Governo afim elo se conceder o
credito.
A quosu1o do Lloyd ó llliqulda, houve
apenas uma vistoria o nada mais. Assim •
pois, se eniende que o parecer dovo ser np-

provado, visto quo o Sonndo niio tom competencln para liquidar contn~.
O requerimento do nob1•e Senador pôde
servir como auxiliar o nada mais, o não vota
por ene porque, a ser app!•ovndo, ninguom
liquidará mais contos com o Gove1•no.
O Sn•. !Leite <'> O!ll.ieiea (para uma
c.vplicaçclo pc.<Soat) diz quo o nobre Senador

pelo Rio Grando do Sul nccusa o orador do
mcoberente mas som razão. Quando discutiuse o credito para o Paraná foi ouvido o Govorno o foi sobre os ta base que o orador so
pronunciou. Quanto a quesillo vertente
nito ba lnfot•mnção nlgumn do I?Ddor Exocutlvo.
Niío tem interesse nenhum particular nisso,
np<mas o da .Justiça em lavor do uma compa;
nhia do navegação nacional, tanto mais nttondivol quanto ja votou-so aqui um ct•edlto
para reparos e concertos feitos em dous navias de uma companhia quo Htz a navegaçilo
para o sul.
O orndor ontoncle que em semelhantes cnsos
o Congrci"o ó uma especio dn tribupal quo
devo ouvir o Governo como parto e resolver,
o foi o quo aconteceu hn poucos dil1.:l com o
crocllto pnr". pugnt• os vencimentos de um
~mprcgllrlO. Em. todo caso o Congresso ó quom
diz a ultima palavra cm t"~~ ~ucstõcs, ·
O orrulot• declara quo niio e procurador do
ningucm o nem tal inslnuaçiio lbo pócle toc~r
o que deseja ó que se mnntonbnm as praxes
acloptndns.

O Sr, Rnmh•o nareeUos t\iz
VÔ-SC ombarllçnclo sempi'O . quo trata
e questões das quaes nilo ci pt•oJ!ssion~l. mas
não comprohml{lo oomo o Congresso possa con:
stituir-so tt•ibunal para ouvh• as partes cm
questão do contas niío liquidadas,
O Congresso niío osta aqui para semelhante
mister e nem esta ó "obrigaç:\o de legislar,
e si porventura assim se tem )Jrococljdo algumas vezes esta pratica ó condctnnavcl o nem
do outro modo se póde compt•ehondor.A ohJ•igação do tomnt• conta é do Governo o será elo
Tribunal de Contas o não do Senado.
O ot•ndoi' nunca foi bairrista e nem advoga
ns vnnt~:<ons do sul dn Unliio, det~mlo os lnteresses dos Estados todos do mesmo modo.
Niio acha que lm.la umn companhia de nave·
gn,;ilo para o Norte e outra pnra o Sul; é
engano dó nobre Senador po1• Alngüas, o gal'cmto quo a Navogaçiio Costeii•a é m11i01' para
o norte do que ~nrn o sul.
Isto nada tem, .com a questiio 1lo que sa
truta que óculo um .crodltoquo niio ostiltiquicindo; a pnt·to quo,uanido stnls contas com o
Governo o l'o1ueirll epois no Sanado, porque
oste niio ó ntermedilu·io entro os pretondentes.
· · •,.

~~
'

>:'.

300

.-\-

'l

SESSÃO EM

30

DE SE~'E~!BllO DE

Ninguom mnis pedindo n palnvra., lncerro.so n discussiio.
,\nnunciiL<liL n vot~tçiio e verlflcnndo·so niio
lmvct• mnls numm•o pam dehbct•nr, procedese a chamad!Lc~os Srs. Son:tdot•cs quo camparccomm a. sessao 13·1) o clOlxarn do t•ospontlet•
os St•s. Almino Alfonso, Josó Bcrn:trdo, Lopes
'froviio, GonçiLIVos Chaves o Leopoldo de
Builtõcs (5).
Ficn adindn a l'Dtnção.
Segue-sc om 1' discu"iio o proJecto do Sonado, n. 37, do 1805, quo nutm•isn o Governo
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tnmbcm ser ompnlrnndns pela Uniüo essas
outras Ilhas.
. Mos, nilo ó assim, Sr. presidente ; o pro•
Jccto dos nobres Senadora; ó inn<lmissivel e
tem mal~ de um dcfoito: em primeiro Jogar,
esse pt'OJocto ó ln"t•a.to, em segundo lo<mt' ó
Inconstitucional, Õ!n terceiro legar ó lncon·
vcnionte.
A in.~ratidii.o consiste nisto:
E' sabido que a Ilha. do quo se trata, dcscol•erltt cm 1503 por Fcrnii.o do Loronha o n
ollo doada em 15U4 sob o nome do ilha do

n .('undm• uma. coloniiL correccjonnl no nrchi- S. Joiio, cm honrn. ao filllo do mono;rcha
ontiio roinanto, foi desde pt•incipio do sccnlo 17

pctngo do Jlol'Uando Not•onha o a indomnisat•
o Estado de Pernambuco, pelo vn!ot• nctun!,
as bom feitorias quo olle houvet• feito no
mesmo archipolngo depois do decreto n. 1371
de 14 de fevct•oiro de JSDJ.

pelos pernambucnnos povoada, foi roconquis·
toda duns vozee nos ltolln•lezos. em 1630 e
1654, poJas pornambUCILttos, dcso.iudndos da
metropole o •Iopo is cm 17313, quando, tendo os
lrnncczes tomado n ilho., que passaram a de-,
So•
.•
ioiio
'B•U"haJBtoSr.
Pronominnr-lsle Delphlnc-eslttOolcceram nlti
O
uma colonia, 1br:un n.indn. os pcrnambucnnos
aldentc, a tomada dn Jllta da Trindade pelos que os desnlojamm e expeli iram, construindo
in~:lezcs lbi um exemplo funesto: .in os lton· entiio fot•talozns e iniciando trabalhos agri·
1•ados Senadores,
pelo Piauhy,
pelo lllaranllilo coas.
1
,
b
e pelas Alnguas, que su screveram apresento A carta. régia do JiOO tinha declarado pm•prcjecto, qu"rem que tombem a Umiio seja tcnccnte ncapitania do Pct'Unmbuco o nrchllnglezn, que empatme a Ilha de Fernando de pelago de Fernando do Noronh~, o assim se
Noronha.··
conservou dur~ntc todo o período coloninl.
OSn. Fn.ANOtsco MACH~\no-Niio leve muito
Dopois, no org:misn.r·se o regimen cansti-;
longo a. intoncüo dos signatarios do projecto; tucionnt elo imperlo, continuou a ilha de
alguns o n.ssignnrn.m parn. npoia.l', Pelo menos Fet•no.ndo de Noronha a pertencer, com us
fot csto a minha. intenção.
ilhO> ndjacéntes, a Pernambuco. E pertencia
o sn. JoÃo BAitDALIIO _ora, como os at<l á fregnezin do Recite e a um dos seus
miles exemplos são contagiosos,· cu obcdo- dlstrictos do pnz.
cendo 11 essa influencia, cheguei a. ter 0 desejo Pernambuco, pois, possue nquella Ilha desde
de' apresentar tnmbern um prejecto,que passo mais de tres seculos.
d
•
·u
1
Portanto, si allhudo Fernando de Noronltn
a.elle
lút•, acerca_ 0 ou,~·us 1 ms ~c tnm~ p:n•a. tom sido desde tanto tempo possuída por Por·
a ilttcncua dos tllustres Slgnatarta; do
· t
d'
- /1''
·
nambuco c si niio ficou portencen<!.o a. estrnn·
vrOJCC O cm !SCUSSUO 1' U/:
geiro.l porque foi Conquistada e reconquistada
«O Congresso Nocional resolvo:
pm• Pernambuco ; como é que agora n União
« Art. J." Ficam pet•tencendo ú. União n esquece tudo Isso, apa.gn esse passado tilo
Ilha Ot'll.nde, formada pelo delta do Pa.rnahyba digno de ser Jembt'Ddo como exemplo, como é
no Piauhy,-n ilha de Mnrnjó na ombocadu- que u Untiio, cm vez de prestar homenagem
ra do Amazonas-e todas as ilhas no S. Ft•an- u rssn tradição glqrioso. e n esse direito do
cisco actualmente pertencentes ao estado Pernambuco, voe agora tomar essa parte do
uc Alagons.
territorio pernambucano! E' um esbullto e
«Art. 2." O Governo Federal estnbelecerli uma ingratidão.
ncssns !Jhns, oomo mais convonientc íbr, os o projecto ó inconstitucional. Com cfl'eito•
nrsonnes e outros est:tbolecimentos o insti- Sr. presidente, pertencendo o archipola~o de
tulçõt•s do convenlenoin fcqeral. ( Const. Fernando do Noronha, como torritol'io insu·
l11r ao let·ritorio do Pernambuco, desde quo
art. 3·1 § 31 ).
cAI't. 3." Siio revogadas ns disposições em oramos calonia po1·tuguozn, e ainda depois
contrat•lo.
que convorteu·•o elia no anti~o imporia,
c Sala dne sessões do Senado, 30 de sotcm- quando, dosapparc,endo el!o, formou-se n.
bro de 1895.•
Uniiio Jledet•al,-Pornnmbuco passou a ser um
Stt.
FRANcisco
MACIIADo-Nii.o
quer
lndos
e;tn.dos dolla,ontt•undo com sou torl'ito!'lo,
0
clttlt• tnmbem n ilha tlo Mamp!Ltá 'I
tal quiLI possuta nossa occttsiilo. A nova orsa·
nisação politic.t recebeu-o nssltn com o terri·
O Su ••TaXo BAnnAwo-Pareco que, com a torio que cllo tinhn., sem a.ugmonta.l-o nom
mesma razão, paca os mesmos Uns, pódom dlmlnutl-o.
SoAAdo V. V,
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Com que direito pois vao bojo a Uniiio rllzcr
que o. ello. 1lc~rli. pertencendo, daqui por
rlcante, uma parte dessa tet•ritoriol'
A constituição no art. 34 § 31, estabelece o
seguinte (la):
« Compete privativamente no Congresso
Nacional:
« Submettcr o. legi.<lnçt1o espectai os pontos
do terrltorio ria Republica necessarlos li. fuudiiQiiO de arsenacs, ou outros ostabelecimontos
e !nstitu!çiles de conveniencia federo.!. ~
Esta. disposição niio autoriso. a desmembro.·
cão de territor!o dos estados, mas sómonte
!8culta. regular-se por !eg!slaçii.oespecial uma
parte delle para esta.belec!mentos nece;sar!os
a !nstitulçiles e serviços de conven!encla para
a União Federo.!. E isto assim respeita. a 1ute·
gr!dade territo••ial dos estudos e ao mesmo
tempo cousulla os necessldndes da União. O
contrario fôra uma infracção do principio
!ede:rat\vo.
Ora, o projecto trata do estabelecimento de
nma • colon!o. correcclono.l »e colonia correo·
clonai não ó nenhum esta.belec!mento dessas
rle que trata. a Const!tu!çiio no c!to.do artigo.
A colonla correccional ó dest!nod" natural·
mente, em boro. o projecto 11ilo o rUga, a ser o
receptaculo dos vadios, dos desocupados, do>
ebrios, dos turbulentos. Ora, foi para esse
fim que se mandou crear a colon!a correcclo·
na! (que naturalmente servirá de typo) da
llba Grande, pelo decreto n.l45, de 11 de Ju·
!bo de 18ü3, e esta Instituição para vadios,
gatunos e capoeiras do D!stt•icto Federal, attende a conveniencias puramente locaes.
Hão de ser recollti•los ás colon!as desta na·
tureza os individuas nessas condições inrlico·
das, e n~o é negocio de natureza federal preparar e manter colon!os espalhadas pelo p•lz,
para essa especte de criminosos.
A justiça criminal, menos no que se refere
a crimes politicas, pertence a competencla
estadual e o que se t•efere a c1imes correcc!onaes é justamente a parte, póde-se dizer a
mo!s elementar dessa competencla.
Para os que devam ser corrigidos desses
crimes, ou na phrase do Cod!go Penal, para
os réos de contravenções, quando commettidas
por individuas do tet•r!tor!o do D!stricto Fe·
derr>l, já se proveu conforme o decreto que
acabo de citar, e isto é a;sumpto local quo
não se pódo estenrter no pn!z em geral.
E. portanto, como negocio propriamente
local, da al~ada dajusti~:. estadual, escapa à
competencla do Congt•esso Nacional ; e a
menos que se trate da admin!stmç[o da justiça rio Districto Fodorn!, a Unii\o ni\o póde
curr>r desse genero do co!onilts. Mns para esse
diotr!cto o assumpto ji\ os tO. regulado pebt lei

n. 145.

Quo o projecto offendo á Constltulçiio, Sr,
presidente, posso ainda rlomonstro.r com o
art. 64, que· diz (lu):
«Pertencem aos Estados as minas c as terras
devolutas situadas nos seus respectivos terri·
torios, cabendo tl Unit1o sdmcnto a porçao do
tcrrilOl'io qua (o1• i11dispcnsavcl pa1·a a clefc:-ra
(rontoiras. fol'tificaçiJc.'l, constl·~tcçiJcs mi·
litare:t e cst1·adas elo fctto (ede1-rtes ,..,

dw~

E niio trata o pro,locto, que estamos discutindo, nem de fot•tificaçõos, nem de construcções militares, nem de cstt•adas do ferro,
emflm, do nenbum dos estabolocimentos do
que trata o at•t, 6•1.
De mais, Sr. presidente, as terras dosES·
ta.dos ou siio occupadas pelos propr!os donos
deli~ ou por outros com annuenc!a del!es,
ou niio SIÍO <lo particulares e chamam-se
devolutas.
As que tcem seus donos muito bem se sabe
que não podem vir a ser possn!das pe!o gg·
verno sem que este ns compre; as que nao suo
po•suidus JlOI' particulares, são, conforme a
Const!tniç~to, pertencentes aos propr!os Esta.·
dos e niio O. Uniiio.
Nos Estados terrM da União não ha.
Passar•! ~gora, Sr. presidente, a dizer
dnas palavros- sobre a incooven!encla deste
projecto.
A !undaçiio de uma colonla correccional na
ilha Femando de Noronha, acarretará ao Es·
ta.do de Pernambuco grande parte de incon·
venientes que lhe trouxeram por muitos
annos os cr1minosos que cumpriam sentença
nnquel!a ilha.
s. Ex. sabe que durante muitos annos a
ilha Fernando de Noronha foi o recoptaculo
das tézes sociaes no Brazll.
O que bavil• de peior, os maiores criminosos, oslhcclnoras os mais incorriglve!s, os
reh•psos, os reincidentes, o.queUes de quem
não ora de esperar mais nada de bom quanto
a procedimento, os homens mais perigosos U.
ordem e a tranquillidado pubi!ca eram re.
mettidos para n ilha de Fernando de Nora·
nha afim de cumprir o. pena de sens hediondos crimes.
E esses homens que a!ll absolutamente não
encontravam um reglmen capaz de melhorai·
os e no contrario .muitos se tornavam pelares
e nlli mesmo o.mostravamperpetrando novos
crimes, em geral cumpl'ida a pena não vol·
tavam pura os lagares rle onde tinlmm vindo,
mas passavam-se paro o Recife, o que ~tlilis
et•a para eUcs cousa muito natural o com·
moda.
E ficando uhl, sem meios de viria e habi·
tuados ao crlme,.!am augtnentar a estatlstica
criminal de ,·Pernambuco, ao qual faziam o
duplo damno.âa.'perpetraçiio de gravisslmos
crimes e do descrcdlto, concorrendo esse elemonto estro.riho no· estado do Pernambuco
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pnrn fi\zer avultar o numere dos criminosos n"ssc codigo para punil;iio dos crimes correc·

e o. hediondez dos crimes,

Nó; passamo; durante muito tempo sorfrendo as consequoncins da oxistencia do t1o
grande mal, ntó que começámos a se1• rieiie
aiilviadcs em virtude da lei em que se con·
verteu um projecto apresentado na sessão do
anno passado, estabelecendo uma disposição
para cessnr esse e•tado de cousas, projecto do
honrado sanadO!' pelo Rio Grande do Sul e
que me serve para provar que niio.ó por bnlr·
riamo, que trato disto.
S. Ex., com o projecto quo apresentou, foi
adeanto do que cu queria, cstabeioccndo ntó
a providencia ftno.nceirn p1rn lego serem retirados os presos da iiba de Fernando de Ne·
renha.
· Foi assim, em ccnsequcncia do projecto
apresentado por S. Ex. que o parlamento te·
mou a deliberuçiie de mandar supprimir, de
fi1cto, nquclie presidio, aii{LS supprimide por
lei, mns que existia ainda apezar disse.
Noprenmbulo do projecto que, antes rio
nobre senador rio-grandense, apresentei em
1894, tinha eu dito as seguintes palavras,
que repito agora, mostrando a grande con·
veniencia rio mesmo projecto. (L8):
c Accresce que esta providencia da lei de
1833 tem dado Jogar a que um grande nnmero de malfeitores, de todas ns partes de
Brazii, depois de cumprirem ponns em For·
nnndo de Noronha, pnssam·se para a cidade
do Recito, que assim recolhe esM féz e escoria
de toda a scr.iedade brazileh·a, cem enormis·
slmo dnmnoda ordem e da segurança publica
e em prejuho dos credites e civiliso.ção da·
queiJa parte da Republica.
c Urge que a lei acabe com isso quanto antes
para evitar que aquella pnrte do Bl'tlZil niio
mais sotl'ra as ccnsequencins fatacs do refe.
rido deCI·eto de 18~3 e niio venha assemelhar·
se 6queila ci~ade de que falia Montaigne, a
Ponel'opali.< em que o rei Philipus amentuou
os hom•ns mais perv01~es e incorrigiveis ~uc
pôde encontrar.~
Tendo que desapparecer rio torlo esses inconvenlrmtes,com n suppressiio desse presidio,
os honrados slgnatarios do projecte. que
estamos discutindo, querem agora restabe·
Jecel·o com o11'ensa ú Censtituioiio e ii integrid!de tei•ritorinl de Estado de Pernambuco,
estabelecendo a restaurnQ11o de um dos maio·
res males que o meu Estado sofl'rcu durante
a monnl'chin.
.
·
A crenção da colonia cerrcccionnl no Estado
de Pernambuco, como a quer o projecto,
Sr. presidente, tem uiêm do tudo um de·
leito do natureza capital, VItO lnMngir os
principies dn pcrialidadc, o systemn penal
ostnbalecido· onttoe nós; vno re.':ltaurn.r umo.
pena que foi supprimida pelo Codigc Cri·
minai e nggravnr as penas e:<tabciocidns

cionaes, nccl•cscontn.n,lo a. ponn. de degredo,
O systcma eshbeiecido pelo codigo JJCnai,

disti•ibuindo a penalidade confo1•me a gra·
viciado dos crimes, reserva a penaiid~tde infe·
rior, a mínima para os crimes corrcccionaes,
ou contrnvencões; entretanto que o projecto
dos Srs. Senadores nggravn essa punição com
uma pena excessiva, pois não só restaura n
pena de degredo que o codigo criminal muito
criteriosamente tinha supprimido, como a
annexa e nccumuln com a outra para puni·
çiio de crimes reiatlvamcnto insignificantes.
Sr. presidente, o projecto nlóm rUsso é
inntii. A creaçiio de coionios ccrreccienaes
j~está. determinada pelo decreto n. 145, de I i
de junho de 1803. E' •ómente para o Districtc
Federai que o Congresso póde crenr cclonia
coi•recclonni. E consta do relatcrio do ~!inis·"
tro da .Justiça e Negocies Interiores estar j~
creadn a coienia correccional dos « Dous
Rios • na Ilha Grande, a qual foi dado re.
guiamento por decreto n. li04 de li de setembro do nono passado,
Si o Districto Federal precisa de um estabeleoimontc para recolher aquelies individues
que se tornam incorrigiveis, que se tcrnnm
turbulentos, que c1fendern O. ordem publica,
não r\ justo que os vó. deportar para os es·
lados, bcllcficialldo·os cem semelhante repu!·
SIVn colonisnção. O Districto Federal tem a
sua ceionia correccional, recolha nelia os que
precisarem disse, mas niio os dô ue presente
nos Estados.
Tenho demonstrado, sr. presidente, por
estas poucas palavras, a incouvenienciJL do
projecto, a su a inocnstituoionnlidade e a sua
inutilidade.
A providencia qne o yrojecto quer tomar
já est~ tomada; a creaçao dn colonia ccrrec·
clonai já está feita.
A int'rllcçiio da Constituiçiio é palmar, os
inconvenientes cem relação no Estado de Per·
nambucc nilc precisam mais se1• demonstra·
de<, e niio ha necessidade de que o Estado de
Pernambuco esteja a receber os criminosos
ria Capital· Federal e dos outros Est•des,
J~ basta o que, nesse particular, tem solfrido
desde muitos annos.
Nem ao menos o projecto se contenta cem
uma das ilhas do arcbipelngo de Fernando
de Noronha, ou com o terreno preciso, com
n:na parte do tcrritorio de alguma deilns.
Antigamente os criminosos se recolhiam a
uma daquelins ·ilhas, creio que a ilha dos
Ratos, ou Rntn; agora o projecte tende n
coliocar toda essa cotonisnçãe especial no ur·
cbipelngo inteire, sem duvida afim de quo o
bm•cficio no meu Estado seja ainda multo
mn.ior.
Sr. presidente, cu sinto niic estar presente
o uebt•e Senador pelo Pinuhy que uós outt•es
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consideramos como quo.si Pernambucano, quo
ali foz ns suas prlmolms armas no mnglstorio superior\ que ensinou o dlrelto a uma
grande parte <a mocidade.
.
S Ex, ensinou-lho o I'espoito ~ p_roP.ricdade
c parece uma grando contrmhccuo u• agora
S. Ex. aconselhará União um acto nttcntutorlo desse direito.
Eu queria convidar o honrado Senauorpnra
collaborat• commlgo e meus com~anholros
do rapresentaçiío om conseguirmos oneftclo~
do outra ordem para aquelle Estado.
Entre outros, pàm obtermos ó melhora111ento do porto do Pernambuco, nspiraç:io
secqlardo meu Estado; paraobtot•mosquo se
concluaoodiflcio ]Jara a L'nculdnde do Direito,
da 'qual S. Ex. to i tiío distlnoto lente, edillclo
começado ainda no;; tempo; <lo Imperio e que
lá está apenas em alicerces e estes cobertos da
vcgotnçiio que se aj1odera das obras abundo·
nadas; podlnlombi·ar no nobre Senador que
interpuzesso o seu valioso prestigio nfim de
obte1•mos os materiues necess.rios á Alfun·
doga de Pernambuco, nilo só para seu serviço
interno como externo.
./1. ,tlfandega do Recife não tom guindaste
pnra o undat• superior, nilo tem lanchus bastnnte pura o sorviço,e isto traz grnvo·damno.
S. Ex. ppdia nos auxiliai' ninda pt·omovendo
o uesenvolvlmonto da vlnçilo ferrea.
O nosso Estado (chnmo nosso porque S. Ex.
é sob certe ponto do vista Pernambucano )
precl;a. muito ainda do prolongamento· lle
suo.s v1as fer1•eas, pp.rn. encaminhar aos seus
centros uma colonlsacão melhor do que a co·
lonisaçüo de criminosos que nos quorem dar
do prosonte,
Síio ostns, Sr, Pl'esidente, llB considerações
que tinha a Juzor sobre este projecto.
Como l'epresontante de Pernambuco não
posso <leixar de protestar con\1'11 semelhante
rnododeloglslo.r, contr~> semolho.nte attentado
e esbulho.
Protesto contra este projecto com a palavra, protestarei com o voto e con.l uro no
Senado quo nüo dô este exemplo de rota:
lhamonto e usurpaçiío do terrltol'io dos Es·
lados.
O Sr. Pirea Fernelrn diz que o
nob1•o Sonndor por Pernambuco apresentando
um substitutivo no projecto que ora se discute, refutou-ao a si mesmo, dizendo que o
projecto ora Inconstitucional, Ingrato e ln,
utll.
O substitutivo est<l nas mesmas oondloões,
O Plauby gosa dos mesmas prerogatlvas que
os outros Estados; o si Fornnn1o do Noronha
é de Pernnmbuco,a Ilha Grande é do Plnuhy,
sondo que aquella podia ser considera<la um
proprio nacional, Ptorque o Govorno tinha uJII
11lrtlncaçõos, pres di o, etc,

;

Sl é lnconvoniento ter uma colonia corroc·
clonai cm Fernando <lo Noronha, muito longo
da costa, mais inconveniente ó tor-so no
Plauhy, colonia correccional na illm Orando
quo so avista d" ci<lade. o orador vom 11 tl'i·
liuna roLZer o sou protesto o nrgumonta com
as mesmas palavras <lo nobre Sanador por•
Pornam buco. Nada mais.
OSn. PRESIDENTE- O Sr. Senador Joiío
Bnrhalho não apresentou substitutivo algum
ao projecto .. ,
o Sr.. PIRES FEitHElr.A.- Eu apenas ulscuti com os desejos de S. Ex.
o Sn. PRESIDENTE .•• nem podia apresen·
tal.', ~orq uo, na pt•imeira <liscussilo o regi~
menta não o pormitto.
Faço esta declarnçiio afim do que nenhum
Sr. Senador lll'etend• discutir uma matoria
que não ca~e no debato.
O Sr. Leite e Oitlcic:a, depois do
haver analysàdo os assertas do orador prece·
dente, combato-os em nome da Nnçiio, do·
monstrando que caroceurgontomente o Poder
!lodornl do ~rcbipolago- Fernando de No·
ronha - pnt•a nelle fundar e sPja um presi<llo, seja umn eolonia, soja, omUm, qualquer
outro e>tabolccimonto que o habilite a forti·
ficar e defender essa parto do Territorio Brazileiro pat•a o Intuito do evitar surprezns e,
~o mesmo tampo, ~e fot•nccor ~esquadra tlm
ponto de apoio o d<i abastecimento cm alonga
costa, qu<i cumpro del~ndcr de qualquer
ataque.
Recorda ao Sonauo as disposições concer·
nontes ao archipelago predito jí• durant& o
regímen imfcorlal, ju, recentemente, depois
do inangur~ o o Governo Republicano•
. Desse esturlo comparativo, resulta para o
observador lmparcla que o do!nlnio das ilhas
de Fernando de Noronha foi sempre ou quasi
somp1·e contestado ao Estado de Pernambuco,
que só conseguiu modernamente annexai·O
PDl' um dccroto do Governo ProvisoJ•io, con·
firmado por outro do Congresso Nacional,
fucte duplo, que rle si demonstra o. lnstabllidada da propriell~de, agora l'Colo.mada sem
motivo plausivol, pois que manll'csto é que o
Governo do Estado a!luilido nilo podo rã. ja;
mais de per si e isoladamente responder com
omcncia perante a Naç:io pelos prejuizos,que,
por vontura, sobrevierem no Brnzll do uma
occnpaoão violenta desse torritorlo por parto
do qualquer potonciu. ostro.ngelrn.
O Estado de Pernambuco, ropeto o orador,
niio está em,condi~ões praticas ou cqnstituclonaos mesmo' de assumi!' a dofosa dns ilhas
om questão;.' quando lor ameaçada por Indo·
bita agf,'l'essií~ .!essa parto do p•lz o,portnnto,
a Integridade pacionnl.
Em tal ca.so;reue haveria de soccorrer-se da
,·'
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União; mas, os poderes dostn h~vet•lam de 1 N. 36, do 1805, que concedo a D Maria Lins
luctarcom dimculdados sórlt~s parn cumprir Vollo~o d~ Silveira, filha lo~itlm~ do capitão
o sou dever, desde qu_e lho tàllocossom maios de artilharia, .iii fallccldo, Pedro Ivo Volloso
do defesa, que lho sao bojo recusados, como da Silveira, a ponsiin do 100$ mensaes •
pretendo o orador precedente, que apenas 3" dita lia proposição da mesma c~ma1•a
concedo no Porlor Fedam! o direito <lo 1brtlll- n. 10, de 1895, quo releva a D. F1'flnclsca d~
cnr as costas da Ilha, sem se so Jombrat• que Scr1'11 Carneiro Dutm a prcscripcão em qno
esso direito importa cm uma occupnçüo estn- lncorJ•ou, para perceber u dltforença' do melo·
vel o inteira do torritoJ•!o.
soldo, a que tom direito, <lo 1871 a 1877 ·
Tot•mina, pedindo ao Sonnuo que em nome 2" dito da pt•oposição da mesma cnr:mrn
do intoreESo publlco não recuse o seu voto ao n. 02, de 1805, quo autorls~ o Poder Ex~
projecto cm tllscussüo.
ocutivo a concedet•a Emillo Josó Moreira Ju·
O Sr. Presidente doolarn que estando atli· n\or, 3' cscripturarlo da Alllmdogn de Ma·
nntadn a hora 6 muito reduzido 0 nu moro naos, um anno de licença, sem vencimentos;
dos St•s. Senadores presentes, flcn ndinda a ~~dita no projecto do Senado, n. 38, do
discussão 0 dcsl•na
pamordem do dia tia ses· 180~, que concedo a cada umtL dos fllhns do
süo seguinte: 0
Dr. Elysou de Sonzn Mnrtln.s, DD. Adelaide, ,,
Votuçiio em discussão unic~ do parecer ~ltto, Dolores, Esthe~ o Lucm de Souza Mar·
n.l35, •le ISU5, da com missão do l'inançns, tuts, a quantia do ·10~ mensa~s.
opinando que nndn. M ll resolver sobre a po· Levanta-se a sossiío ús 3 1/2 horas da
ttçiio em que a Compnnbin Lloyd Drnziloil•o tardo.
vetiocredito para pagnmento doqunntifJ..< quo
.Julga lhe serem devidas pelo Governo o que
declara terem sido omlttidos na Mensagem cm
que o Sr. Presidente cln Repuolicn pediu aocr·
tut•a de creditas extraortilnaríos pnra pngnI W SESSÃO E)! I DE OUTUBRO DE 1805
monto do frotoso ropnros do vapores dn mesma
oompanbiu ;
Presidcncia do Sr. Manoel Victorino
Contínuaçilo dn I' discussão tio projecto <lo
Senn<lo n. ~7.de 1895,quo nutorlso o Governo SU~IMARIO - A.bortnro. dn ResRii.o - Leiwra o
nppt•ovaçiio àn n.ctn. - Parecer- DlscuR&ilo e
a Jundnr umn colonin correccional no archi· '\'OUlt;iio
da. t•odncqiio flnnl rlo pt•ojeo\o do S_,..
pclago de Fernando de Noronha e a indemnl· nnúo n. 2~,
do 180::> - Pt·ojocto O/làracido pelo
sar o E<tndo de Pernambuco, pelo valor nc· Sr. Coalho ltCidrignnf!- Hoquol'imonto vorl.ml
tual,ós bemt~itorias que ello houver feito no do 81•, Domingo!! Vicente - Appro·mcüo do
mesmo archipelago depois do decreto numel'O l'oqntlrimonto- S'm>1oa.çi\o do lllll uwmhro pa.rn.
a c.;onunillsüo do l•'innncuR- Ordem do din1371, do 14 do fovemil•o de 1891 ; ·
2• tliscussiio das proposições da Camnra dos Votaç:lo elo pa.rocor n. 13:i, do 18tJ,j- l!l diH·
cttRIIÜ.O 1\o projecto do Sllntulo n. :n, do 1SOtí
Deputados:
-

D!t~cttt'!iOS

duR Srs. H.umlt•o Bo.rcello.'l, Coalho

N. 20, do 1895, que autot•lsn o Govm•no a rtodl'lguos, Ooncnlvcs ChnvaH e Corrün. do
dn dhscUSRàO o vohtQÜO
abt•i!' no Minlstorio dn Juotiça e Negocies ln· Arn.ujo-l~ncorrnmonto
teríoras o credito supplomont~r de 104:030$ do projecto - 2 1 discuR.r.úo da. propoHiçilo úu.
Cu.mura, n. !.m, üo 1805- Encot•rnmunto dn
pam occorrCl' A• despezns do n. 13 do nrt. 2' dlaaltAaiio
o ,•otnçíi.o da proposiçiio - 2~ dlacus ..
do lei n. 206, do 24 de dezembro do 189·1 (Po· Rito rln pt•opol!içii.o
lln mm>nHJ. Unnmr:~, n. 52,
!leia <lo Distrlcto Fetlm•nl);
do tSO::i- Bnccrro.mnnto dn d!Kcnssi'in o vota~ii.o
N, 52, de 1805, qua autor!sn o Governo a da Jli'Oposb;ilO - 3a diiOIISflitO do projectO dO
abrir ao Mlnlstorlo da Mat•!nlla o credito do Sonu.do, n. :.12 do 1SO:i- l)l:~clU'Ko o mquori..
monlo Üú Sr. Coelho noJriguos- Encot•ra830:800$, supplementar i\ verba - Obras n. 20 do art. 4" da lei n. 200, de 24 de do· mon Lo du. tliBCUII.~~o o votn~ii.o do rcquot•imonto
- Adiamento dr~ d\soll&fl:~o do {H'Ojoc~o n, 32 do
2ombro <lo 1894;
180:í- 2a dilum~s[io dr' proponiçU.o da Ctlmnrr'
:l" discussão do projecto <lo Senado, n. 32, da:i
Doputado!l, n. ú, duJSO.J- gnc,m·nmento
do 1805, substitutivo' do do n. 32, do !894, dr~ disclllll'llio o \'Olnçiio lhl propoRI~ii.o - 2(1.
que dispõe 'oot•o ns formnlí•lndcs tio cnsa· lliRtllltiSii:tl 1\t~ Jll'ilJlnl'li{':in rlrL Cam:u•u. dof! Dopn~
tndos 11, M. tlo l.Stl;J- Disdtn'Hun tlon Sr11, Ha ..
monto civil;
mlt•o llat•no\lofl, li'rnuolsco Mucluulo, ltr~mlro
~·· tilscussão dns proposições da CamaJ'Il dos
llru•collofl, :\tornos Uru•1•os o Lolto o Oitic\ct\ Doputndus :
.
Enclll'rnmonto d:\ discussii.o o \'tlta~li~O dn. prn•
· N. 5, do. 1805, que concedo no Dt•. Joí<o Si!· pal'içtto- Loittn•n do um offioio do 1° sacro•
velra do Souza, lento jubilado da Fncultlnde Ul.rio dn. Cnmnrn dos Dnpu tndoR - Ordem do
d\[1. n. 2.
de Rocllb, melhoramento do sua ,jubi!!lçíio;
N. 50, do IH03,qua concedo,·, lrmnn!l!ltlodo
Snntisshno. sacramento da Cl\ndchll'lll trcs Ao mclo·dln., comJml'Ccem os 52 sogulntos
lotorlns do l.UOO:OOO$ c11da uutu;
Srs. Sonndoros: .loõo Podt·o, Joõo Ot1rb~lho •
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J. Cntunrln, Gustavo Riciuml, .Joaquim Sarmento, Fr.•nci,co Machado. Costa Azevedo,
Antonio Bneno., Mnnool B11mtn, Gomes da
Castro, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodri·
gucs, Nogueira. Acciol~t •.loü.o Cordoit•o, .Jnsó
Bernardo. Almlno All'onso, Oliveira Gnivüo,

§ 1, " E' Igualmente autorlsndo a fuzer as
operações do credito, que fJrem noccss11rias,
p11ra o t•eferido omprestimo.
§ 2.' O omprestimo vencerá o juro annual
ele Ires por cento o seriL amor·tisndo dentro
de tt•inta nnnos, devendo comeciU' a amorti·

Corrôa de Araujo, .Joaquim Pernambuco, Rego
Mello, Leite o Oitioica, Mossins de Gusmão,
Leandro Mnciel, Coelho e C11mpos, Vlrgilio
Dn.mo.sio,Eugcnio Amorim, DorningosViccnto,
Gil Goulart, Mnnoel de Queiroz, Quintino
Bocayuva, Lapór, Lopes Trovão, E. Wandonl•oll•,. Gonçalves Cbo.ve.,, C. Ottoni. P11ula
Souza, Mm•aes Barros, Leopoldo do Bulbões,
Joaquim de Souza. Aquilino do Amaral, Vicente Mncha•lo, Joaquim Mu1·tinbo, At•thur
Ab1•eu, Raullno Horn, Esteves Juniot•, Julio
Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Machado.
Abre-se o. sessão.
E' lida, posta em discussão e sem debate
approvado. a actn da sessão anterior,
Deixam de comparecer, com causa partici·
pada, os St•s. Justo Cbormont. Severino Vi·
eira, Aristides Lobo, Joaquim Folicio, Campos
Salles o Generoso Pence ; o, sem elln, os Srs.
Ruy Barbosa o Rosa Junlor.
O Sn, 1' SEcn8TARIO declara que não ha
expedlen te.
O Sn. 2' SECR8T.\RIO IIi e vae a Imprimir
paro. entrar no. ordem dos trabalhos o se·
guinte

respectivn.< prestações.
Al't. 2.• Ficam revogadas as dlsposiçOes om
contrario.
S. n.-Saln das sessões, 1 de outubro de
1805.- A, OoeliLd Rod>·igucs.

Abdon Milo.Dez, Almeida. Bul't'oto, Joiio Noiva., sn.çüo d"lpois do dez, contados dâ. entrega. dns
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A Commissão de Justiça e Legislação,
tomando em consideração o que requereu o
eng"nheiro Constante AJfonso Coelho, isto ti,
qne lhe sejam restituídos o requerimento e
documentos presentes no Senado em 8 de
julho do corrente anuo, ó rlo parecer· quo
seja ~aferido o pedido !illto.
Sala das Commissões, cm 2õ de setembro
de 1895.-J. L, Ooellto • Oampos.-A. Oocl!to
Rodriguos.-J. CorrBa do Artlllju. ·
E' lida posta em dlscussOCo o som debate
npprovoda a rodaccrio final do prqjecto do
Senado n. 20, do lBO:i, que roorg~Lnisa o Tribunal de Contns.
E' lido e fica sobre a mo<a durante o trldno
regimental o seguinte projecto :
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1." E' o Presidente dn. Republica au·
torlsado n. empresta•· a cad11 um dos Estados
do Maranhllo, elo Piauhy, do lUa Grande du
Norte, d11 Parnllybae de Goyaz a qua~tia de
mil contos de reis (1.000:000$) nos exercicios de 1806 a 1800 e em prestações iguaes.

O Sr •. nomlngo" VIcenteSr. presidenta, hn tempos declarei que niio
iria mn.is n Commlssão de Finanças, da qual
sou membro, e não é preciso repetir os motivos que então dei pa~a o meu niio com·
parccimento.
Sondo, poróm, romettidos a e~ta Commissiio
diversos orç;>mentos, e devendo sol' remet·
tido, segun,1o sou informado, o areamento dos
Negocias Exteriores ao membro da Commissiio
a quem estiL confiado osso trabalho, que sou
eu, venho pedir a V, Ex. que consulte 4
Casa si me concede dispensa da Commiseiio,
assegurando-lhe que o meu pedido não e
simples formalidade, porque ou não irei o.os
trabalhos da Commissilo, como já disse, e a
Commissão fica assim deofalcadn do um de
seus membros.
Peço a V. Ex. que sujeite o mou requerimento ~deliberação d• Casa.
Consultado, o Senado concede a dispensa.
O S1<. PnEstnENTE nomeia o Sr, Moraes
Barros para substituir no. Commissilo de Finanças o Sr. Do1ningos Vicente.
ORDEM DO DIA
Votação do parecer n. 135, de 1895, da
Commlssllo do FInanças, opinando q uo n><da
ha n. resolver sotra a petição em que a Companhia Lloyd Bt·azileit•o pe~A Cl'Odito para
pagam•nio tlo quantias quo julga lhe serem
devidas pelo Governo o que declaJ•a terem sioio
omittldas na Mensagem em quo o Sr. Prosi·
dente <ln Republica pediu nborturn. de cro·
ditos extt•aordinarios pam pagamento de
fretes e reparos do vaporas dn mesma com•
pnnhia, com o voto em so1tnrodo do Sr. Leito
o Oiticica..
·
E' npprovnd>< a conclusão do pnrecer, fic•ndo projudida a do voto em separado.
Con tmún cm 1" discussiio o . projecto do
Sanado, n. 37, tle 1805, que autorisa o governá n funda.r, uma. colonla cot•reccional no
archipelago de Fernando de Noronh~< e a indemnisar o Estndo •lo Pot•m•mbnco, pelo valor
actut~l, ns bcmfeitorins que elle houver feito
no mesmo archlpelugo, depois do decreto
n. 1371, do 14 de !hverelro de !SOL'
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O Sr. Rnmh•o DnreolloM com·
boto o pl'Ojocto por lnconar.itucionnl.
Alóm disso, desde os tampos coloniacs que
o archipelngo de Fornnudo do Noronha ó
con:oilderndo como pnrto integrante do torri·
torio do PCJ•nambuco.
Niio ao argumente com o facto de permn·
neccr nlll, durant<> longos nunos. um pro·
sidio mantido pelo Governo Central.
·
Hoje mesmo, qunn,lo a autonomia acccn·
tuou·se mais nos antigas provi nelas, diversas
fracções dos respectivos terrltorios são utili·
.>r

sadas em seJ•vfços fC:dernes. sorn quo bu-ja. no·

ccasidndo alguma de rlesnnnoxnçiio.
Mos, >i convém crenr naquollc ponto um
estabelecimento militar, autorlze·se o Gover·
no a fazei-o, nos termos da lcl, sem quo, por
laso, tenham de sotrrcr os legitimes intcre;ses
e os direitos lnconcussos do Estado de Per·
nambuco.
A esse respeito, occorro que a idéa do um
deposito de artigos bcllicos no mencionado
archipelago niio é das mais curiacs : o ponto
é inconveni•nte,distante por demais do porto
do Recife, <lo onde lhe poderiam ser enviados
recursos de alguma importancia,em uma dif1lcil cmergencin.
Seria preciso uma esquadra estacionada
alll,e isto me mo com probabilidades fracas de
repelllr o ataque de torças inimigas, multo
respeitaveis nos grnndes nações européas, da
parte das quaes temos razão de receiar um
bloqueio em Fernando de Noronha.
Esses sacriftclos,incoml!"tiveiscom a actual
situaçiio 1lnanccira do p01z, teriam por ob,ie·
ctivo uma vnnta~om muito contest!lvel sob o
ponto de viam estratcgico.
O que se verifica de liquido nessa questão
é que se pódo estabelecer um deposito de
carviio em orno daquellas Ilhas; mas uma pequcna guarnição, de praças do exercito ou
mesmo da força local, bn!ta nesta hypothese,
pois, em caso de um ataque do inlmtgo, facil·
monte inutilisar·se·hia o deposito, communi·
cando·lhe fogo.
E~te ultimo plano teria por si as vantagens
commcrciaes a auferir além das facilidades
proJ10rclonrt.das ~navegação.
·
Rcs~ um argumento aprcsontndo.~m favor
do pi'O.iCCto.-o de sor preciso à Untao. crcnr
cm Fernando de Noronl.ta um eetnbolectmento
correccional. l\las o regtmen ponltenciarlo, em
todas as suas modalidades, ó matcrla do cxclu·
slvn comP._otencln dos Estados, aos quaes a
COnstltulcao Federal commottou a J>nl'te pro·
ccssual rlo direito.
Acima de todas as considerações attinentc•
u.a nssumpto, vaiJ•a o dovoJ' que aos legisladores assisto-do,,.,, o exemplo do respoito ln·
delbctivel c fiel observancia ao principio Jll·
dcratlvo, acatando os direitos autonomicos dos
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Estn<los, conforme o espirita do systcmn vl·
gente.
Aproveita um aparte quo lho acabam de
dar, para at:Jrmar ao Senado n cohercncin do
seu voto, no assurnpto vortonto, com a ntti·
tudo JJost.ll nssumi•lu com ralação uo projecto
que ha poucos dius foi rojoitlldo. quando, a
pretol(to de rcguinmcntnr o nrt. 6" da Consti·
tmção. so procurava desvirtuar o preceito
vital dn sobornuia dos Estados.
Termino, nppellnndo paro esses sentimontos
afim do que não so1!J•a a autonomia pcrnam~
bucunn. sómento pela nppr~hrnsão de perJgoa,
que podem surgir cm qualquer parte do
pnlz, sem sol' preciso lnnçar miio de meios
inconstltucionnes. dcss" aberração do centra·
lismo contra. a qual ae devo estar prevenido.
O Sr. Coelho Dodrlguea la·
menta não te1• estado presente ao ataque dh•i·
gido hontcm pelo bom•ndo senador do Pernambuco o Sr. Joiio Bnt•bnlbo; mns consola·se
porque sabe que foi vantojo>amente substi·
tuldo nn rcspo.ota pelo Sr. Olticicn..
·
A questão o1fcrcce muitas faces, cada qual
mais complexa, como vae mostrar.
Niio contesta que historicamente o arcbipe·
lago de Fernando estivesse por muito tempo
annexado a antiga provincia do Pernambuco,
por decretos do rol velho, que não podia fnzor
daqucllas ilhas 11artc integrnnte do mesma
provincin; porque a solucãu de continuidade
nn extensão do 300 milhas é um facto, que
resiste a todos os argumentos.
A um aparte do Sr. l!nmiro Barccllos rcsponde que 300 braças não silo o mesmo que
300 milhas; uma ilha nascida dentro da linha
de respeito nfio póde ser occu poda por uma
naciio estrangeira; mas, além da linha é cousa
·u,.llill.,, póde ser occupada pelo primeiro pos·
suidor.
Geogrnphicamento o nrchipelago pertence
mais ao Estado do Rio Grande do Norte do
que ao de Pernambuco c o Congresso bom poderla declarai-o nos termos rlo M10 do art. 34
da Constltui~iio.
_
Fernando de Noronha nuo é parto do Est~do do Pernambuco, é um terrltorio dis·
tmcto, muito dtstanto e anncxndo por um
''ccroto do 14 do J~vereiro de 1801, obro do
Sr. Barão de Lucena, 1llho do Pernambuco,
que aproveitou a occasiiio para chamar ao
governo local nquellas llltns sujeitas, desde o
tom ro do imporia, ao governo conttoal.
Dnbi aquollos considcrnn<los copiosos, que
rcmontnm no scculo XVlll.
A um apnt•to do Sr. Joiio Barba!bo rcspoudo que não nega omerecimento do autor,
mns pensa 'luo nu questão folmnis bairrista
do que pntrwtn. pt•evenin<lo, doz dias antos
da promulgação da Constitui>ào, os atreitos
dclla sobre aquolle at•cltlpelngo.
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O Governo Republicnno reconheceu como o
imporlnl n noccssl<lndo do manter nquollas
ilhns EOb o Governo dn União.
Ellns silo multo bons, muito cubiçndn.•,
muito ~strategicns e o governo tio Estado niio
tom maios nom recursos pnra guardnl-ns.
Pelo historia roconto da Trinrlnde deve-se
ncautelar nqucllns ,ioins do Atlnntico, emquanto ó tempo.
Ellns siio um exccllonte ponto de proviaües
da nossa marinlm do guert•n o dn mm•canto o
por causa disto jri dou·nos que fazer dumnto
a guerra ria seccessilo dos E; tactos Unulos d1t
America. do N01·to, quando os corsnrios do
sul vinhn.m o.bnstecor-se nns nossas :~gun.s .
Agora mesmo o governo. do Pernambuco
trata do arrendai-as e no dia. om quo estivo·
rem apossadas pelos felizes contr<Ltnntos, do·
vemos contnr com dous moles; o contrabando
e n. intrusão de estrangeiros .
Accresce que niii nindn existem muitas
fortolezns,algumas occupadns provavelmente,
e que a linha do ti1•os dolias deve ser rcsol·
v:ula cm todo o caso; o que importa n. dcpcn·
dencin. do totln. a. ilha. mnior Us obt•n.s de
defesa, que ainda siio da Uniiio, c do que cstu
niio póde prescindir •
A alienaçiio daquella pnrto do nosso terri·
torio é um desastre, e CjUasi uma dcsmom•
brnçiio deile.
A um aparto do Sr. Comia do Araujo re·
sponde que ha de ser transmis~i~~! o dlt•eito
de contratonto; no menos hot•edttnt•tnmonto, o
que o brnzilolro lambem ~ót!o ter successor
estrangeiro.
O Senarlor de Pernambuco, quo primeiro
foliou mottou :'L bulha o ncgocio,cquiparan•lo
o nrc!tlpclogo do Noronho. ris ilhns dos doltns
dos nossos rios, o que é tão novo como insus·
tontovol,
s. Ex. mornlmento suspeito, como o autor
do docroto do 14 de fevereiro do 1801.
Em resumo.: geogrnpllico.mcnto Fm'fla.ndo
do Noronha pertence ao !tio Grande do Norte,
l!istoricamento Jbi govema•lo pelos podaras
contrnes nté as ante-vcsporas dn Constitui·
ção; politicnmonto só devo pertencer IÍ União,:
economicv.mcnto portcncor-lho-hn, ou som
um centro inoxgot[Lvel do contrn.banrlo o sob
o pontJ do vista dadolcsu nnclonnl é urgente
a sua occupnçii.o militar o n sua fot•tificn~;[o,
assim como o melhoramento do seu porto.
Si o Sonndo rejeitar esta prtuccto, só Deus
sabe os males q uo da hi nos ha do vh•.
Tem pana de uiio pertencet•om aquellns ilbns
ao estado do Plnuby para mostrar nos ho~~
rndos senadores de Pernambuco, que ó m<uS
brnzlleiro do que pinuhyenso.
.
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constitucional. Quanto a primeira pnrte. entcn<le que o projecto tmduz uma necessidntlo
da Fedornção o concordiL com o que disso o
nobt•c Sonudor pelo Pio.uhy. Julgo., poróm,
que a qucstiio de ordem constituclonnl, que
nconsollm a rogoiçüo do projecto, devo ser
discutida. Palo discurso do oradot• que o pro·
cedeu llcou manllbsto que S. Ex. pretende
nnnoxnr ou pnssnr á proprie<lnde dn Uniiio o
Al'chipelngo de Fernando do Noronha, que foz
porte do r.et•ritorio nacional. o argumento
fundamental pnrn que so niio npprovo o pro·
,jecto, sou cs;o ponto •'o vista, tbi produzido
pelo ~enndor pelo Rio Grande do Sul. Elfectivnmcnto, o Brazll nniturio orn dividido om
provincins e o archipe!ngo de Fernando do
Noronhn.Jlertenein. n Pernambuco. Niio com·
prohendo a divisiio feita pelo Scnotior que o
proced<'U, entre terrilorlo princir,nl o ncccssorlo. Fernando do NOl'onhtt per encEI ao ter·
ritm•io e pertenceria ainda que separndo por
uma. ou 2.000 milhns, ou ma.is; se nssim nü.o
lüsse a In~littorra seria aponns uma ilha.
Si durnnto o Imperio Fernando de Noronha
pertencia. n. Pcrnn.mbuco, com justn. rar.ü.o fnz
porte deS!e Estado, mesmo segundo o regimen Constitucional. O torritot•io nacional está
dividido om Estndos; as terras devolutas, que
pertenciam no Poder Contra!, ficaram pot•ten·
cendo aos Estados. A Uniiio oó tem uma por·
cella que lho foi reservada: é o planalto con·
trnl ontio deve ser editlcada a Cnpitnl da Ro·
publica. E' o que oe verifica. nos Estados Uni·
dos; ló., pol•ém, ha os torritorios e, com ralação
ás terras devolutas, oram Estados soberanos,
Independentes, que se congregaram pura for·
mar uma unidade politica, uma uniiio; tinham direitos ús terras devolutas. Acredita
quo por isso a Constituinte concedeu aos Estodos todns ns terras devolutas. A União, que
representa uma entidade J.olitica, só tom rlo
tot•t•itot•io a parto que lho otorminou a Con·
smuição, o mais sertonco nos ·Estados, assim
pois não so póde ésonnexar ter1•itorio do Es·
tado algum, 11. menos que so niio queira constituit• novo Estado, sondo, porém,·" iniclnti·
m dos Eslllllos Interessados, tendo aponns o
plac<t da Uniiio.Pensa que é Inconstitucional,
inndmioslvcl o projecto o por isso niio o julga
objecto de discussão. Entendo que o honrado
Senador pelo Pinuby pódo alcançar o seu fim,
'fazendo wlet• a ir! eu quo tem: do estnbelocl,monto .do uma coloui• .corroccional, que; ro<LI·
monte, é um estabolemmento Jedomi comjlrebandido nos nt•ts, 34, § 31, dn. ·Constituiçilo.
:Nilo plqe ·cqmprohendor !JUe so torno viuvei
·essa proJecto,: que consigna •Uma causa que
est~ nclma da compotoncln do Congresso Na·
clonai que Íl!l'octa o reglmeúFodornl pela base
O Sr. Goncnlve" Obnve,. o voo desnnnoxnr pat•to do torrltot•io do um
entende que o projecto contam matol'ln multo llsto<lo para lncorporai·O 11 Uniiio, concOl'·
pondoros/l do conveniencilL politica o de ot'llelll roudo pnrn duWJ violaçües da Constltulçiio •.
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O Congresso Nncionn.l pt.ido fornecer os meios nrchipolngo de Fernando ele Noronhn.. S. Ex.
para quo so ~ollliso o desejo elo sou illustro ln.llDI'a. orn engano mrmlfosto; si tivonso lido
colloga som n.tamu• a Con.'ltituiçüo.
ui ti momento o decreto n. 1.371 ele 14 do feveO Governo de umn. Nru.liiO ó um orgnnismo reiro do IBnl, aviv~tnclo por esso rno•lo a sun.
dopondonto do outros, por isso lm devore~ momot•in., núo n.ttribuiriu. ao St·. nu.riio do
que regulam os iutorosses do ordem •oral do Lucena scmellmii to neto.
ordem geral interna, de Ol'dom ro"i3n!tl Ode
ordem municipal. Ha soberania que niio se O Sr... Jo:\.o B~\.ltHALuo-Apointlo.
delega, nem se transfere. A que niio so dolo· O Sa. CnnUJ~A nE AnA.u,Jo-Niio 11irin. ~uo,
ga set•vo do orgii.o e deve sn.tisfh.zer a esses lO dias o.ntcs do llJ.'Ornulgar·so a Cons~ituu;ii.o
diversos intot•osscs. Dahi a dlstincciio do nr· Fodm·nl, ollc fi>.cl'IL doaçiio no estudo do PC!'·
giios, dos Podere< Publicos l'cdornos, do in· nambuco do monciontLrlo nrcllipela.~o.
teresses politicas Est,.doaes o de interesses Nüo ó preciso Jar o proa.mbulo 1lo dect•eto
municipuos. Silo distincçües quo, todavia. se (]UO õ longal basta. Jm• o art. }fi quo é muito
ng-ito.m em círculos concentricos o que podem lnconlco: O tet•ritor!o do archipelago do FC!'~
ter uma direcçüo autonoma clilferonto. Dahl, mtndo do Noronhn continua a portoncm• no
ajustiflca~ão para o que so cham" soborania estado do Pcrnamuuco.
nocional, soberania Estadual o ainda sobera- O Stt. Cogwo Ronmau~s-Entiio nüo tlulw.
nia municipal. As3im, niio crô quo os:;n ot'· r:~~üu de :wt• o Decreto.
dem do idéas relativos à sobm•auia opponba·
soou liworcça o projecto, segundo o ponto do o sn. Comuü UE ARAUJO - Tinha
vista dos honrados Senadores pelo Rio Gran· raziio (lo sm• o pat•a conhecel-n., brtsta. let• o
do do Sul. Assim, tendo o honrado Sonadot• nrt. 2 ns n.th·ibuh;ões conforid:Ls o.o 1\linispelo !tio Grande do Sul firmado o ponto fun- l.erio du. Justi(:.n., cm t'ohu5i.o no mesmo n.rclli·
damental 11n inconstitucionnlidn<lo elo proje- pclago, passrtl'iio n. SOl' oxc:-cldn.s pelo goovm·..:
cto não faz sinfio ojuntnr ao argumento (lo mtdor do es~ulo 110 Pol'nnmbuco, desdo que
S. Ex. outro at•gumento reconhecendo que este se oJ•gnnis~tr o emquanto de outm tórma
os interesse• altamente pntrioticos c que niio dotet•min:u• o seu Poder Legislativo.
podem ser eatisfcitos de outro. modo entende Pelo nrt. 1" vó-so que o decreto ele 14 rio
que S. Ex:. devio. dirigir-se ao Congresso, mo- l'everciro rlo 1801 apenas t•econbcco e declara
dificando o projecto de nccordo com as idéns o diroito do Pcrnrtmbuco no tLt'chipcJn~o; niio
se f;tr. clonçiio quando se conlcssa o domínio.
que acabou do expendcr.
Pelo n.rt. 2·•, nl10 tendo mn.is razão do ser n.
O Sa·. Coa•a·cn de A.a•:mjo-Sr. intervenção do Ministorio d!l Justiçu. p;LSsn.m
presidente, não venho discutir novtimonto o ns n.ttribuiçücs quo cllo exet•ciu. para o govor·
natl ol' do estado.
·
pro,lect~; o discurso que o honrado Sennclot•
restabelecida a vet·c!ndo; o doct•cto não
pot• Mtnas Gernos ""nba do prof01•ir demon- fazEis
mais do que nffirrnar que o a<·chipolngo
stra it saciedndo que ó ello ínconstituciunal.
continüJL a pertencer como d'nntos a Pm•nam·
0 Sn. LEITE E 0l1'1ClC,\- Nilo !ta inconsti· buco.
tuclonalicludo; loin v. Ex. o§ 31 do art. 3•1.
O Sn. LEITE E OtTictcA-Por que'!
O Stt. Connt::A DE ARAU.JO - Apreci<tmos a
qucstiio de modo difi'orento; V. Ex. entendo O Sa. CoRitl~,\ DE A"AUJo- v· Ex. nüo
que o projecto niio cí inconstituciomtl; onton· leu, nem no monos estava pt•esmlto quando
do que está demonstt•nun a sua inconstitu· li o decreto ...
0 SR, LEITE E OtTlCICA-Estou condcmnndo
cionnlidade.
a
ouvir
todos os uias, que niio Joio o ontt•o·
O Sn. Coi~LUo RoDniGuEs- Ello cabo, mas
tnnto
já
discuti o projecto.
hn do resuscitur antes de um unno.
O
Sn.
Conni1A DI~ AR.\U.<o-Todns as vozes
O Sr.. LEJTP. E OITJCIC.\- Quando vier uma quo discuto
com o hOnrado Senac!ot•, ellojulpotencia. estrangeira tomar conta da !lha <lo
ga-so olfendido poi:!.S minhas pl\Javrns; umo
~·erntlndo do Noronha.
voz por todas lho ulllrmo que o meu propo·
O Sn. Conlll'.\ .DE ARAUJO - Nilo lll'eten- slto il tr~tal-o sempre com n maiot• consiuoclo, como disso, discutir a qucstiio perante os raoilo.
Jlrincipios comlll.gl•ado~:~ no. nossa. Coustituicilo; VozEs-Como sempre o tom feito.
mas, oppot• sirnplesmonto algum<l.S conside·
O Slt. C01m'=•' DE AMUJO- O que disso a
l'!Lçõos uos nt•gumontos quo toem l:iido invoco.•
V. Ex., lmvia clito poucos momentos antes
elos JHtriL justificar o projecto.
O sou nutor,o honrado ~onndorpolo Pinuhy, ao hunt•ado Senador pelo Pinuhy, meu parnca.bn. <lo dizot• que o Ba.t•ilo tlo Lucono., mtlis ticuii'LI' nmigo, isto ô, quo ollo nii.o ho.viu. lido
por hnirrismo do que por patt•iotlsmo, cm 14 o decreto, que niio tinha avlvnuo a su:t modo fovm•ciro do 1801, deu u I'Ol'D~rnbuco o rnot•ia o por eise motivo ou passava a lel·o.
01
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Novo.monto V0\1 ler os tloua rLt•tigos do do·
O• criminosos quo ~ Uniiio yódo mnndttl'
crpto ; po~·o para alies u atton~~lio do V. Ex. pnru. umu. coloniu. COI'l'ecciunn.l su.o unic;tniOil to
(lv) :
os quo residem no município neutro, pois que
O art. 2" contóm a razão do sct• do rlccrcto ..• os quo residem nos difi'ol'entos gstndos cumprem nellos as ponllS que lhes f.1rom im·
0 Su. LEITE 1~ 0ITJCIC"- tlu um aparte.
postas, de uccortlo com n Jegisluçiio nhi
0 Sn.. Conn.~A. DE ARAUJO-Não lm duvi!ln.' utlnptlltliL.
nos tormo< dos nrts. 3,1 § ~~ o 04 dn Constl- H"jo niio po<lom os Estados, como antes
tulr;.ílo, o Congresso pUdo snbmctter ô. logis- ncontecia, mnndtn• os seus Cl'iminosos pa.t•a
lnçiio especlul umu parto do torrltorio dos Fet•nanrlo tio Norouhn; por esto Indo Pernam·
Estuuos pnra l'undnçiio do arsenaes ou outros buco lucrou multo, pois que livrou-se de
estabclocimenta' de convonicncia federal : muitos cr·iminosos quo, depois de cumprirem
niio ti <listo, porcim, que cogitt o pr·ojecto, mas sentença cm Fel'no.ndo, VlDho.m rcsidh• no
do pnssar o. JH'Oprietlo.do, o llominio sobro o Estado, oRdo )louco depois pot·petravam novos
crimes.
archipolugo do Fernando para a União.
Estudo pune hqje, no seu terr·itorio,
O SI<. LEITE 1~ OrTJCICA-F:tçrl o fltVOl' de os Cndn
crimes
que o. hi silo commettil.los; nenhum
ler o projecto.
}lorlo mandnt• o ct•iminoso cumprir ~cntençn.
O SR ..ToÃo BARBAJ.uo-Tem n revogação Uo em Pernambuco ou em quulquer outro
decreto do 14 de fevereil•o.
E:;tn.do ; todos devem tel' pt•isües, colonim;
corroccionaes,
pu.I'a. rccebet• os seus t'rimi0 Sa. CoRa~,, DE AUAu.IO (LJ)-Vô V. Ex.
~ue o projecto revoga o decreto do 1·1 de Jh- nosos.
vorelro, que dcclura continua!• a portence1· a 0 Srt. JoÃO BÁUDALUO- Para o Dlstl•icto
Pernambuco o nt•chipclngo, para o fim do es- Ferlcrul existe umiL.
tabelecol· nhi u União uma colonia corrcc- O Sa. CoRnr::A Dro AnAUJo-No Districto
cioaul.
Federal existe uma, como V. Ex. ponde1•a·
Niio se submette iL lC~tialuçiio especial uma si ó insull!ciente lnçnm·so outras no propriÓ
porte ou torlo o orchipelago ; tomu-so n pro- Dist1•icto l?edarul; mllB, sob o pretexto do l'unprledudo, atuca·se o domínio.
dar uma colonia correccional, niio se pretenda
Quunrlo, porcim, 0 projecto ueixasse t!u- tomur a Parnumbuco o archipolago que ó sua
Vidas nesse respeito, ellas esta1•ímn dissipadas propriedade.
pelo discurso que acal!.~ do pl'Ofarir 0 il- Niio se podando domonstrar a necessidade
lustro senutlol" pelo Pinuhy, autor tlo pro- do estabelecimento do uma colonia correccio·
.iccto; S. Ex. disse que provuvelmeute a nal, que ri do que cogita o projecto. t!iz·se
União toria mais t:wde de dofentlot• 0 ;11·chi- que o nrchipelllgo dove pe1·tencer, deve puspelago Oque era preferível que dellmdesse o Sal' para OI!Orninio tlu Uni[o, porque Ó Um
que era :;eu o. quo fizesse sacrHlcios em de- ponto estra.tcgico,por que tom um bom porto,
fesiL de territorio pertencente n Pernambuco. porque tom forto.lozns, etc.
.
.
De modo que niio se sabe pum que llm,
S1•. presu1ento, V. Ex. o o Son~tdo ouvu·am por ora tudo quanto so sabe o que se quer
os discuroos proferidos pelos nobres Senadores tomar 11 Pernambuco a sua propriodude, 0
que me precederam nesta rliscussüo: justill- arehipelago do Fm•nundo :eis 0 grande ameando o projecto, SS. Exs. esqueceram-se, penha.
.
pcrmittam que ou o dig-a, som desejo do oifondol·os, osquecornm-so cJo que deviam demon·
O Slt. LEIT~ E OrTICICA-Attenda V. Ex.
strat• 11. utilidade do pt•ojecto.
quo os Estados niio teom prop1•iodudo tleunte
Nenhum Uo::! ora.llores tlemonstl'ou n noccs .. das convenioncias da União, roconhccido.s
sida.dc, a convonicncia, a utilidndc, PO.l'.l o. pato Congresso; isto ó tlo o.t·t. 3·1 do. ConstiUnlão, do est.belecimonto do nmn colonin tuiçiio.
cm•t•eccioun.l cm Fernando do Noronha.
O Sn.. Connf:~\ DE AllAU.To-0 art. 3·! auto..
Que ncces:-;idn.do, que vantagem torá. u. risrL !L submettot• iL lcgislaçü.o especial umo.
União, esto.bJlcccntlo a eolonin, quando cllo. parte tio tort•itorio; mo.s, niio o.utorisa o Con...
sómente tem a seu cll.rgo os criminosos 1lcsto grosso n. toma.r o mesmo tm•ritorio, u. atucar·a
munlcipio 'I
propriedude.
0 Srt. LEITE 10 O!TIOICA-EU oito discuti O 0 S!t. LEITF. E 0Il'IO!C.,-Nilo; involve 1.1
projecto por este ludo.
lll'Opt•iednde.
O Sit. Cor.wlA DE Ar:.,uJo-E' oxnctomcnto O Srt. Com"'" Ili~.AitAUJO-S"'· p1•esidento,
o que ou dig-o; us Jwurados Souu1lorcs CJUO tn.mbom por motívu justo, nii:o putfo compo.suatontam o projecto ni'i.o discutiT•am, nii:o l'ecer a Sllssi'i.o de lfontom e assim núo ouvi o
demonstraram n suo utilldurlo, o ó oxuctu- diHcm•so quo proferia o lloma~o Senador po1•
monte isto o que so devo tliscuti1•.
'Alagôos om ~ofosa do projecto ; mos, polu
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loitum quo fiz dos rosumos publicados no mltte construcçües que embaracem a acção
Jornal rlo Commctclo o no J)ictrlo do CoJI(JI'O.'i:;o, das lbrtalczns aili existentes.
vejo que S. Ex. dcse.in que o nrchipelngo gxlstem em Fernando do Noronl1a riquezas
passe pam 11 Unliio, porquo está convoncldo quo devem soi' oxplomdns e quo o Jistarlo
do que o Govornndor o consi<lora. torra. do- niio pólio, niío dovo eXP.Ioml-as rlh•ecta.mento
. voluta o procura vondol-o om lotos.
poi' si i n.rrondn., porquo ó este o moia mais
conveniente
do usuft·uir a sua propriedade,
O Srt. JoÃo !3ArtDAtuo-o que ou coutes·
do OXOI'Cel' O SOU direito.
toi.
o projecto .lá so acha suillclentomente disO Sr:. LEITE E ÜITIOIOA-Al'I'endll.I' ou vcn· cutido ; n11.d11 mn.is acrescentarei.
dor õ a mesma cousa..
Niio accretlito que o Senado ouso attontar
O Sr:. COmulA. DE AitAUJO - Perrloe-mo contra o. Constltuiçiio Federa.!, tirando ao
Estado do Pernambuco o arcblpolago de Fer.'>r V. Ex.,são cousas muito dill'erontos.
Nunca. se pretendo vendm• todo ou parto nanrlo de Noronha que, lia seculos, lho per·
do archipelngo, mas simplosmonto arrendar. tenco.
Foram public:trlos edltaos nos .lot•nnes rio Es· Ninguem mais pedindo a palavra, cncer·
tad.o e, si ni1o mo falhn n memoria, no Jornal ra·se a dlscussito,
do Commcrcio dnqui. Tenho o IJiatio da Pc1··
Posto a votos, ú rcjelta.do o projecto,
nambuco de 21 do mcz proximo passado, on,le
se eucontrnm as cla.usulns de um contracto Segue-se cm 2 discussão, com a. emenfla. of..
ferocida pela Comml.siio de Finanças, o art,I•
do a.rrondamento,
da pronosiçiio da Cnmara dos Deputados,
O SR. LEITE E ÜITIOICA- A União devo ter n. 2G, do 1805, que autorisa o Governo a.
intcrlbroocla immedlata sobre o contracto.
abrir 110 Minlsterlo da JustiçiL o Negocias InO S~t. JoÃo !3Anmr.uo- Isto sorri quando teriores o credlto supplentar de IIJ4 :036$ para
occorret• a rlespezas ilo n. !3 do art. 2" da.
V. Ex. reformar a Constitulção,
n. 266, de 24 de dezembro de 1894 (Policia
O S11. LI~ITE E ÜIT!OJC,\-0 Estado rlo Per- lol Dlstrlcto
Fo•leml).
nambuco nüo dovo arrendai' a ilha até poi' doNinguem
pcdlndo
a pahwra, encerra-se a
patriotismo.
discussão.
O Su. Com:~" DE AnAUJo- O , Estado niio Segue-so cm tliscussüo, quo so cncerl'a. sem
pOdo arrendai· tcrritorios sem a intcrrorencla debato, o ar~. 2•.
da União!
P•·occde-sc li votnçiio.
OSn.LEITE E O!TJCIOA-Pot· pntt•iotismonüo E' approvado o nrt. I", salvo o. emenda da
Comm1ssão.
deve.
E' approvado. o. seguinte
O S1:. JOAQUI~J PEitNA>muco -A questão
•
agora não ó mais de rlit'eito; õ de palt•iotismo
Emenda
que cnda um entendo como qUCI'.
OSn. Coi:IU~A DE ARAUJo - Como ó que o Em vez te I0-l: 036$, dlga-se 76:036$000.
Estado li\lt~ ao patrlotlsmo,arrondando uma E' app1•ovado o art. 2".
parte do archlpo!ago, com ns preclsllS garan- E' a proposição, asslm emendndn, adoptada.
tias 1
o passa para a 3• discussão.
Seguem-se em 2• discussão, com o parecer
O SR. JoAQUJ>l PEnNA>muco- E' ve!'dttdo.
O Sn. LEITE E ÜITICICA - .T!c estou muito da Commis;üo do Finanças, o são sem debate
acostumado a. ler dlsposiçües o rogul:cmontos approvados os o.rts, I" o 2' da p!•oposlçilo da
quo nilo silo cumpridos; l1aja vista o quo so mesma Cnm11r" n. 52, de 1805, que a.u torlsa
o Governo o o.hrir ao Ministerio da Marinha
deu com os bancos omlssores.
o ct•odlto do 830:800$, supplementa.r ti. verbo.
o Srt. JoAQm~r PEnNA:unuco - V. Ex. -Obrasn. 20 do Mt. 4" dalel n. 200, de
estíl murlando do IISSU!Upto.
2·1 do dezombi'O do 1804.
0 Su. COELHO RODUIOUES -E isto niío SO E' a proposição adoptada e pllSSa para n
3• discussu.o.
applica no caso.
,
Segue-ao em 3• discussão o projecto do SaO Sn. LEITE EOITIOIOA-Sim, mas eu estou nado,
n. 32, de 1805, substitutivo do de n. 32
lnlla.ndo em these.
do 1804, que dlspüo sa!Jrc as formalidades do
0 S!t, COI<Ri;A DE ARAUJO- Nüo ha l'llZÜO, casamento civil.
St•. prosldonto, l'll.rn dlzor-so que o Estado
faltou ao patrlotiBrno, ili'renduudo uma parto O S1•, Coelho Jt.od.rluge,. acaba.
do at•chlpelago do !'ornando de Noronha ; os do ser sUI'Pt'chcndldo ao sabm• <jUO ostú. no.·
Interesses do Estado foram I'osgual'darlos con·l ordem do dlo. do bojo este projecto. Recebeu
venlcntemente pelo contracto, que niio per- lartle o Dia•·io 0/fici"l, c niio viu o projecto
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11gurar no Jomal tlo Commorcio, quo ó o que
recebo mais cedo.
Tom o. informar ÍL Cnsa qno o. Commissão
do Justl~a o Losislnçilo rCHolvou fazer um
estudo mais acurado souro n materia, o dcscn·
volver mais este prqjecto.
Ji1 cstú. em olnboraçilo o trabalho, um pouco
longo; o n. commissíio aindn nii.o so reuniu
pnrn dollbernl' sobro esse trabalho.
Pede, pois, no Sr. prcshlonto que consulto
ú. casa sobro si consente que o projecto soja
remottldo iL Commissiio pnrn ucnbnt• o seu
estudo sobro eUo.
Vem 1\ Mesa, ó lido, npoiudo, pootr, cm discusslio o sem debato upprovndo o seguinte
Rc!2Uc:rlmcnto

Requeiro que o prqjecto sobt•e n• lormn.lidndes do casamento civil, volto á Commissão
de Justíça o Legislo.çü.o po.ro. reconsidOl'al·o.
Suln t!ns sessões, I de outubro de 1805....1. Coelho Rodrigues.

Fico ndiudn n <llscussão, sendo o pt•ojecto
romettido á Commlssilo nlludidu.
Scguom·so om 2.11 discussão, que se encerra
sem dobnte, os nrts. I•, 2" c 3" dn proposição
du Camnra dos Deputados, n. 5, tio 18U5, que
concedo no Dr •.João Silveira do Souz;~, lento
jubilado dn .Fncul<lmle do Recife, molborn·
'menta de suajubllnr;ão.
O S", PrtESIDEli'l'E declara qno ó secreta n
votuçlio dos at·ts. 1° e 2°, por i::;so que envolvem ellcs concessão ou liwor pessoal.
Corrido o oscrutinio ó r~jeitado o art. i"
pot• 2l votos contra 17.
Ficam prejudicados os outros artigos dn
proposição, a qual voo ser devolvida ~ outra
Cnmara.
Segue-se em 211 discu~são, com o parecer
dns Commissües de Constitulçiio c Poderes o

O ~··· FrnnciH,~o 1\l:u~hn.do
Sr. prcsidcnto, p•u·oce qno bojo luL intenção
do 1\LZUl' c:Lh\r 110r inconst,\t,ucional qunnt.os
projectos se mbmettnm t\ consldcmçllo do So·
nndo.
Hu pouco cnhiu um c ngoru. nllegn·EO o
mesmo deleito do inconstitucionalidade para
n proposiçiio quo se acha sujo! ta á dolibot•açiio
do Scun.do.
l~tl esperava., Sr. presidente, que n. nrguiçiio cont1•:t a JH'Oposição, ou nntes contra
o parccm• d:ttlo sobl'o :L proposiçüo viud:t dn
Co.nl:Ll'oL dos S1•s. IJeput:tdus, vorsn.sso sobro
outra. co1.1sa, que não sobro a inconstitucionalidado, porq uo, St•. i'rcsidonto, nilo so trntn
ll11Jll'Oposição do subl'enção n cultos.
S1 so trata nulln do subvoncionnl' culto, ó
um culto quo ost1i p;•oso a toda o qualquer
confissão religiosa, é o culto dn cnt•idado.
Nus ta., cmHI içüos, sómonto a.cccito :L doslgno.ção
do subvcuçüo a cúlLo uaquillo quo reza. :qn•oposi<;ii.o.
81•, pL•osillcnt,o, si o hom•.ldo Senador, quo
impugnou n. propo::;ição po1• inconstitucionnl,
tivesse conhecimento do que so Jl[l.asou a
l'CSJlcito do projecto com quo Iili iniciada na
Camara. dos Sl's. Deputados, niio chegal'i:t á
conclusão :L quo chegou, do que oll~t ó inconst.it,ucional, pelo Jlt.cto tlo conccde1• :L sub\"cnçiio do quo trata.
O projecto primitivo parecia tot• mais ra>.ão
do soJfror osso atnquo, em vista dos tot·mos
em que foi concebido.
0 S!t, RAMUW BArtOEf.LOS-0 fim é Omesmo.
(AJ>m'tes.)
O Stt. FHANCrsco MACllAno-Eu j:i não quero

considerar como subvon~ão ÍL arte, no templo,
quoro quo seja considorndo como uma sub·
vcn~llo n cat•!dnde. (Apal'tcs.)
VV. EEx. então querem fnzor derivnr n do·
nominação do subvenção á cuJ•idnde pnrn uma
subvonção a um culto 1 VV. EEx. nognm
nquillo quo não ha particular, nilo bn nin·
gucm quo seja c11paz do esquecer; não hn

do Fimmçn.s o u.t't, Ju da ]Woposiçüo da. Cn· crença nenhuma. IJOlitico. ou religiosa. nüo lm,

marn dos Deputados, n. 5G, do 1805, quo
concedo a Irmandade do Snntissimo Sacramento d<L Cnndolat•ia tres loterias do
1,000:000$ cada uma.

O Sr. ll.nmiro lln••cello"' pou·
cus pnlnvras tom n dizet• : A no<>n Consti·
tuiç:lo pt•ohiuo aos Poderes Publicas subvon·
clonar cultos do qunlqum· natureza ; o o
orn.tlol' nii.o sn.bo soas lotot•ias vot11dus pa1•a
irmandades do qunlquOt' culto, estlio, ou não,
comprohondidas nessa pt·ohibiçüo.
Por outro lado, re~ugna·lho n concoasão dti
lotarias; ó o jogo publico uutorlsndo po1• lei.
Vota, po1• isso, contra o pt•ojocto.

principio nenhum social que antoriso a c•·
queccr ou a abstrahir d11 sociedade a cut•ldndo
pnt•n com nquolles quo as convenioncias so·
cines aconselham n isolar; aquollos, n quem
se destma o beneficio, os lnz•u•os.
O Stt. RA>Uuo BAUCI~LLOs- Si cl pnrn esse
fim, não ó tlrant!o o barato do jogo, quo se
beneficiam os luzaros.
O Slt, FttANCtsco ~!ACHADO- Mnis uma razão pam V.Ex. uüu roéusut• o sou voto,dosdo
que s1·, o ptLgnrti. quem- o quizOl', o ninguem ú
obrlgndo ajogur.
., .
0 Stt, ESTEVES JUN!Ólt-Fnzem•SO essas COll• ·
cc;suc; ~ quanto o;trnngolro ltppnroco; ó
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melhor que se faça om rolnçiio no nsylo dos sitiados por vendedores do bilhetes do Iotolaznros,
rins, por que niio l1avemos do lançai' miio
o S!t. R.I.)I!RO Bhnc111,1,08 _Nunca doi <lesto meio para um fim benefico, tirando deimeu voto pal'a esse Jlm.
le o melhor pr~V,OitO poss1vol, convertendo-o
om um nm ut<ll
O SI<, FRANCISCO MACIIADO-S, Ex. acharia O
I- C
0 .t
ó
melhor que os infolizcs hl?.aros estivessem
SI<. , OAO "OI<DErno- SJB emn novo.
em soclodndc, orn contacto comnosco, nos
O Slt. FnANCisco MACHADo- Niio ó um
bonàs, nas runs, cm constante communluio de systomn. novo.
viria I
o Sn. JoXo ConnEmo - Fncilltnr o ,jogo ó
O SR. RAIIIJRO BAJtCELOS- Pódo ~ evitar-se uma cousa nova.
sem precisarmos das loterias.
o sn. FrtANCisco ~IACIIADo- Sr. prcsi,... issoOSR.
FRANCisco
MAC!IADO-Mas,
si
em
vez
dento,
não ó quo existam as lotorins om
'
•
dessa concess[u pedlr·so dinheir·o, diriio que massa na Capital Federal sómento por um
niio )la. E si não ercnr·so uma instituição abuso ; niío, as loterias existem cm vh'tudo
aonde so recolham os !azaras, S. Ex. 1111 do de foi, ha regulnmentos para e!las, as Jotol'ias
tol·os em sou contacto na soclcda<le.
silo autm•isndas e reguladas om lei.
O SR. RAmno BAncEr,l,os-v. Ex. est!• Tomos instituições que as toem como uma
fazendo disso argumento,quando todos sabem fonte de rccoita.
que o projecto pi•imitivo m•a paJ•a as obras da Si essas instituições existem com esse moia
Candelarin. Invontou·so isto para dar-se a de receita, pergunto: por que não existir
loteJ•ia.
mais a dos !azares 1
(Diversos apartes interrompem por algum Do onde vem, pois, n ro.?.iio parn esta cctempo o m•ador. O Sr. Presidente f,<z soar o Ieuma quando ellas já existem ?
tympano o reclama attençiio.)
E' preciso notar que aquolles mesmos que.
O Sn. FRAr>Cisco MACII,\DD-SJ•. presidente, so toem Insurgido contra a>lotol'ias querendo
a celeuma que está levantando o honrado extinguil-as indo a pouco o pouco tirando-a
Senador pelo Rio Grande do Sul, me desviou. dos habites o costumes do vovo, silo concordes
O SR. JoÃo ConnErno-Não ó elle só, ou em restringil-as aos institutos do piedade,
lambem a estou levantando.
boneflconcin e cari<lnde.
O Sn. FltA~crsco MACIIADO-A irmandade O Slt. JoXo ConnEmo- Isto ó a capa.
da Candela!'I!L ropresent<t um culto religioso,
o Stt. FrtANorsco MACII.\DO- isto e a capa !
mas ao lado tlosso culto religioso olla lli'OSta Mns, Sr. presidente, si todas as capas quo
igualmente um culto que niio ú privativo de encobrem o> males fossem pam um 11m tüo
nenhuma conftssiio religiosa, porquo pertence justo corno este, eu pediria que uma só rapa
a todas, nsslm como a todns as escolas philo- cobJ•isse a todos elles,
sopbicas, que é o culto da caridade. Elln
não nega. o nin,~:tuem seril. capaz ele negar,quo O Sn.. JoÃo ConD1~mo- Nilo apoiado, o ,iogo
tom um fim J•oligioso : m11s tambom mantém augmenta. o numero dos desgmçndos.
uma lnstitulç•lo do lazaros, assim como tom 0 SR. FRANCISCO MACHADO-Não OS de que
um asylo tle oriaçiio de infl•ncia.
se trata, porque lnzuros não so fazem por
Tem essas duas Instituições, que são bas- vontade ! B' corno 11o;so responder ao apnJ•to
tantes pam tazerem·na morece1· <lo Congro· do honrado Senador.
sso aqulllo que pede.
O S1t. JoÃo Co~tnNmo-Por que as casas do
O Sn. EsTEVES JUNion- A irmandade caridade so augrnontam diurinmente?
despendo monsalmonto em esmolas mais do O Sn. FR.\!'IC1sco MACnAno - E' talvoz por
3:000$000.
serem subvencionadas 1 Mas, IJ'Ilternos, Slm0 SR, FRANCISCO MACHADO- Sr, prosi- plosmento do bonelleio aos !azares como um
-- dento, n quost'Lo, eu ·ouço dizoJ•, já niio ó ucto do bonomerenciu. como um o.cto do cn..
mais do fim a que o destinada a concossiio l'idndo. Eu nuncu. ncgrLria. isto siso tro.tn.sso
que se vom pediJ• ao Congresso, vers<t sob1•e de uma quesruo siruplesmonto de dinheiro, os
o melo do que o Congresso lança miio para mous collcgu.s podet•ilun dizet•·me : si quereis
prestiLr a subvenção, versa sobre loterias.
lil.zer carid<Luo, podeis lllzel·a com o vosso
Mas, Sr. prosldonto, desde que ou vejo dinboiro.-M<Ls estn <lo que so trata ó supoque a luta que ~ojli'avoujcontra as loterias, ria•· ús mlnhns lbrcns, trc•ta·so do um benefiquo o cspirito do todos aqucllos quo toam so cio quo importn. om uma concossJ1o, que nii.o
insurgido contt•a este jogo a.in!la niio conso- pUdo sor foi ttt. do outl'n. ft'IJ'Illn. soniio por umn
guimln slquot• climlnulr o jogo no sou ardO!', lei. Amnuhil,si ou qulzor beneficiar do minhn
11ergunto: si nós nos vemos totlos os dias nlglbol!·a o tnrel som ser obrigado, e estou

..

•
·,'

.,:··

"~~.
.,

'-·

•,

,,

:;;·

..,

,•"

1

•,f"

....

\.;·

·.·t

'.,

..•
ii'

' ..
1.''1·: •
I

)'!11.:

!•' '.

li

l
]

294

certo que nlngucm a '''o se recusará ; estou
corto que nenhum dos Srs, Senadores rcpel·
liró. a milo que lhe for estendida em favot•
dos lazaros.
Parece· me, Sr. presidente, que a lnconstltucionulidade dn Jli'Oposição lbi apenas um
pretexto, porquo a quostiio jú foi derivada
para o jogo ; não ó mais da inconstltuciona·
Jidnrle da proposição que se trata.
Portanto, desde que não vejo demonstrada
essa inconstitucionalidade, oombati confor·
me me cabia nas forças combatet•, rloixo a
questão de boncficencia quo caracterisa a
proposição {L conscicncia e à religião dos Srs.
Senadores.
Tenho concluldo. (Muito bem; muito bem.)

l

'
'"'

i
I

~

I ,

j
.'

"'I,

'
-1

'

l '

1,
J'

<I

., 1

·''

ANNABS DO SENADO

O Sr. Ramiro Dm•cello" de·
clara que, oppondo-~e ao pi•ojecto, nii.n quer•
com isso revelur sentimentos nlhoios ii cari·
dado, e si assim o fo1z ó polo lmbito do f.tlar
com torl": franqueza. Este projecto foi apresentado n. Cama.ra como umn subvcnçü.o parn.
se conclui rem as obras da Co.ndclnria, o como
tal impossivel em face da Constituição, quo
prohibe subvençOes no 'culto cnthollco ou
outro qualquer. E para passar o pr~jecto
sem ferir de frente a Constituição o mascaram como nuxilio no Hospital dos Lazaros,
mas sem meio que garanta a fiscalisaçiio da
despeza.
Além disso, entende que n legislador de
modo algum póde nntoJ•isar o ,jogo e entende
que o Senado deve acabar de uma vez com os
projectos dessa ordem. Prefere o orndor que
o governo subvencione directamente as obras
de caridade antes do que servir-so r'e meios
indirectos e roprovados como o jogo.
Portanto, o orador pelns mzões ndduzidas, o
por eontrari11s á Constilui~ilo, vota contra o
projecto.

0 SR, LEITE

E

0ITIOIOA- Si pensa assim,

V. Ex. devia pJ•omovm• a extlncçi\o completa
dos loterias. O mais é um protesto plntonico.

0 Sn. MoRAES BARROS-Doixe-me concluir.
Tonho votado sem pro contra as loterias, na
J\ssembién Provincial rle S. Paulo, na Constituinte, na Camara dos Deputndos e agora
aqui no Senado, desde quedispuz de um voto,
esse tem sido sempre contra tiio pernicioso
vicio.
O SR. LEITE E OITIOICA -Devia entiio levantar uma campanha parn a extinc~iio das
loterias.
0 Sn. MORAES BARROS - 0 aparte do honrado Senador não tom applicnçiio a mim.
O SR. LEITE I< OITIOICA-Perdoo-me ;'V. Ex•
não mo entendeu ; eu

dis~o

que, si V. Ex.

continunsso cnhído, concorria pat•a essa im·
morulidade.
O SR. MonAES BARROS- Ora, pois I Enliio
eu, com o meu silencio, concorro puro. essa.
immoro.lido.de, que nüo tenbo conseguido im-

pedir?
Sr. presidente, ha uma Constituiçiio superiOJ• (L da Republica, que este projecto viola :
ó o. moml universal, a consciencia humana, o
aperfeiçoamento dos costumes publicas.
E' principio certo do moral, senhores, que
a unica lbnte licita de toda a renda, ó o Ira·
bailio. (AJ>oiados.) O unico modo legitimo de
ganhar-se dinheiro é pelo trabalho.
O SR. Jlsnvr<s .IUNIO!t- E os que niio podem trabalhar ?
o Sn. MoMF.s llARJtos- Os que nilo podem
trabalhar, niio gnnham, recebem esmolas.
E' principio certo, niio sú em moral, como
em econonua politica,q ue o trabalho é a unica
fonte licita e honesta, unico meio regular de
ganhar-so dinheiro. Esta oquo ó a verdade,
tanto em Moml como em Eoonomia Politica.
O Sr. 1\lorae" Dnra•o" SI'. pre· Que faz este projecto 1 Este projecto vae
sidonte, niio é a pretençiio de osclnt•ecot• o desvirtuar niL consciencla de todos, na condebate que me traz á l!•ibuna, mns sim n con- scicncio. do povo brazileiro esto grande prin·
vicçüo profunda dos e1l'citos doso.strmms dlls cipio, esta a primeiro. do todas as obi•igncões
do homem-o trabalho- a prlmeim de todas
lotot•ias em todos os sentidos.
as vil•tudes, assim como a ociosidade ó a mile
O SR. JoÃo CoRDEmo-Apoindo.
de todos os v!cios.
0 SR. MORAES BAitnos-Nãol tenho por fim Este projecto vae dizor a este povo, quenós
esclarecer o debate, porque elle foi perleitn.- temos o dever de momllsar, que lambem o
mente esclarecido pelos oradores que me pro· jogo é l'onto licita de lucro, e um convite
cederam ; tenho unicamente por fim justi- p"rn o jogo.
ficar meu voto, descarrega!' minha consciencia 0 SR. COELITO E,CA)!l'OS-!sto,iil osb·L dito,
e lavrar um proteste contra as loterias.
hn multo tempo.
',.,
0 SR. LEITE E 0ITICICA-Entretanto, V. Ex, OSit. Mon;.Es llArmos .;;.; Já estit dito, mas
tem concorrido para a continuação das lo- niio fuz mal que se repita esta verdade, que
terias, ató boje,
ó etorna, pois que ella ainda não calou na
0 SR. MORAllS BARROS-O aparte de V, Ex. consciencla do todos que defendem e sustenó muito impertinente .. ,
tam o jogo.
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O SR. LEITE E OITIOIOA-Ero. preciso que o.
il•mandado da Candoiario. autorisse para si os
lucros dosso. loteria.
O Sn. MaRAE< BAnnos-Niio sou cnpaz <lo
fazer uma injustiçJL dosto.q a csso. irmandade.
Niio disse que esSIL irmandade irio. auferir os
lucros.
O Sn. LEITE E OITICICA-Então niío comprehcndo.
O Sn. MaRAES B.\ltnas- V. Ex. o que niio
comprehon<ieu foi o meu argumento; o que
eu disse, foi que a unica fonte de renda, 0
unico meio de percepção do lucros, oro. pelo
trabalho.
0 SR. LEITE E 0ITICICA- A irmandade niio
quer perceber lucros.
O S!t. MonAES BARROS -Sr. Senn<lOI' por
Alngõns, V. Ex. está dando uma interpretação falsa às minhas pahwras; o que ou disse
o sustento ó quo o trabalho ó a unica fonte
licito. do renda. V. Ex. queira comprchen<lor
ns minhas palavras, o deixo·mo continuar.
A grande immoralidndo do ,ioga das loterias,
apregoado. paios poum·cs de uma Nação, can·
siste prlncipnimente cm incutir na consciencln do povo, na conscieucia do toJos aquelles
quo são ignornntes, este principio taiso e im·
morai do que o jogo ó lambem meio licito de
go.nho.r dinheiro, e muito mais fucil do que o
trabalho.
Este uo maior mal do projecto.
O Stt. EsTEVES Ju~IOR- E niio ho. loterias
para os empregados publicas 'I
O S!t. LEITm E OITICICA - E o Estado tira
lucro dnhi; ó lambem ruína das suas fontes
de rondas.
O Sa. Mon,\Es B,\nnos-Eu condomno om
absoluto o.s iotorius. O honro.do Scnadm• pai'

digno da Jl.opubllca, OI'a acabar com esta im·
moro.lldo.<lo ra<licalmonto.

:• .I

,·:··

Em pn.rto nlgumn. do mundo ee prn.ticn se-

melhante immoralidade em tiio vasto. o'cala
como no BI·azil.
Nos tempos passados havia o.penas uma
loteria na Capital do Brnzll, que se extrnhia
nma vez por mez com o premio maximo de
20:000.~; hoje extrohem·se cinco e seis por
dia, o ha, não só loterias desta capital, como
de cada um dos Es~'dos. Por isso, quando
houve a lembrança do municipio fazer to.mbem a suiL loteria, aconselhei o. todos que o
fizessem, paro. ver si assim pelo excesso do '
mal se obtinho. o remedia. Alastrem-se ns
loterias por tod.s as municipalida<lcs, paro.
ver si ontüo comprohendemos n nosso. obrigo.ção do supprimir inteiramente as iotori.s.
Níío sei com que direito n n.ntorido.do publica
persegue o jogo dos particulnrm~, com que dl·
rei to vae apprehendcr roletas e mandar rc·
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colherem ao xadrez os ,jogadores, quando o

prop1•io legislador <i o primcit·o o. dar o exem· ,,
pio do jogo, sanccionando a immoro.ii<lado
das loterins. Tenha o nome que tiver o jogo,
o fundo <lo lmmomiida•le <i sempre o mesmo:
ntrasta.r o povo desse vicio ó 1•igoroso dever
dos po<leres publicas, ensinando que o trabalho é o p1•imeiro dos deveres do homem,
Ouvi em aparto que a inconstitucionalidade era um moro escrupulo. Não ó cscrupulo; nqui cstil. o que diz o. Constituição no
a.rt. 72 § ífl (/8) : .Nunltwn c11lto ou Iv,·cja (JO·
sard rlc subllcnçrto of!icial, nem tcrri retaÇúes
da tlcpcndcncict o~e alliança com o Governo da
Unitro ou dos

Estado~t.

Pol' este nrtigo o. Uniii:o Brazileir.'l. os to. pro-

hibida de te!' todo. o qualquer I'oiação com
qualquer culto prol~ssado no paiz. Est~ esta·
boiecido o principio de que toda< as rcilgiües
devem ser garantidas pelas autoridades da
Uniiio, mo.s nenhuma coliocada em posição

Snnta.Catho.rino., pensando dirigir·me umo. superior ou inforiol' as outro.si nenhuma lei
rcprosalia, <lisso que S. Paulo botou garo.n·
des loterias. E' exacto, o pai' occasião dessas
grandes loterias1 quando a .ssemblóo. de
S. Paulo não snh!a o destino que devia da!' o.
esse dinheiro, tive occnsião do dizer que dinbeiro mnl adquirido sm·in mnl omprogn<lo;
c <le fitcto assim foi : construiu·se no campo
do lpirango. um edificio que niio tom sorventia; ó bonito, ti gmndioso, mns " utilidade
pra.tica daquilio ninguem snbe dizer. Entre·
tanto S. Paulo resgatou essa roprcsalln. nbolindo as lotarias; no Estado de S. Paulo nua
existem mais loterias. Pouco lucro. com isso,
porquo, si lú. nü.o se rlá origem n esse jo~o
desastroso o 1m morai, os pnuiist.s continuam
o. jogm• comprando lotei• ias de JÜI'a, O remodia contra isso seria votai•mos um projecto
que osti• pen<lente da Camnra dos Deputados
abolindo cm absoluto ns loterias ; o que seria

póde estabelecer distincçi'io, qum• no sentido
de beneficiai', que!' no de lilZer mal n qualquet•
culto. A lottra do. Constituição <i claro..
o sn. COEL!IO E CA~tros-Agoro. a nppii·
cnção ao pl'Ojecto.
O Sn. MoRAES B.tnnos-A proposição con·
cedo ó. !J•mandndo do Snntissimo Sncrnmcnto
da Co.ndelaria trcs loterias do 1.000:000$
cada umn.Preci~nrei demonstrar quealrmo.n·
~ado do Santlssimo Sncrnn:ento da Cnndolni'Ia
e uma Irmandade cnt!IOlica, tendo pai' fim
celebrar o_culto c~thohco ~ _
E 1sto n~o é umn. subvencu.o, ut!lo. medido.
de.Pl'Otcc~no o. um dos cultos existentes no
pn1z 1
O Sn. Il.~uno BAnCELr.os-E' estabelecer
I'eiaçües gue n Constitniçiio lll'Obibe entre o
podo!' publico o um culto.
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O SR. MoR.AF.< B.mnos- O art. 11 dn que ó um monumento que honra o nosso
Constituição diz (16):
PILIZ.
«R' cctlaüo aos estados, como r! Unlrro, esta·
0 SR. LFATE E OITIOIOA- Bastava isso para
bc/ccer, srdncncimwl" ou embttraçar (} cxcrclcio quo
devassemos votar.
de cultos retigio.w.11.»
Nestes dous artigos n Constltuiçilo prohlbe 0 S!l. MOIIAES BARROS - Nada basta para
em absoluto toda o qualquer rolnçilo, quer quo violemos n Constituição.
de lavor, quer de odio ou pm•segulci>o da Por mais qno mereça 11 irmandade da
Republica para com qualquer culto religioso, Cnndelarin, e sou o primeiro a cbamor·lhe
e o projecto viola do frente esses deus ar- bcnomeritn. ; pot• mais Jl'I'andioso que sQja o
tigos.
templo om cuja. construcçiio n. irmandn<lo
A prohlbiciio ó tanto para os estndos, como est~ empenhada, o eu Já di~so que esso temparo. a União; o unico dovcr, o unico direito plo honra o nosso paiz, u um monumento
do toda autoridade neste p:LiZ em reJnçfi,l nos que merece sor visto, quo se impilo {L imagf.
cultos t\ garantii·OS, para que se oxot•çam naçiio do todos ; por mais que mereça, não
livremente, como bem ent•ndorem; nunca merece que por sua causa violemos a lei das
JILZet'·lhes o minimo favor, nunca praticar a leis - a nossa Lei Constitucional.
minimn pt•cscguiçiio. O pt'Ojecto viola ou niln
este principio? Ninguem poderá t•espondor Depois, arguido o projecto do inconstitu·
cionnlidndo, tomou uma. mascara bonita., n.
que não.
mascara da carida<le. Disso que na loterias
0 SR. COEWO E CAMPOS d1Í um aparte,
não erom destinadas ó conclusão do templo da
O Sn. MaMEs BARttos-Si V. Ex. vne por irmandade.
ahi, por se tt•atar de umn obra de cnri,Jode, 0 SR, LEITE E 0ITICICA-E não são realentão demos lotet•ins p:Lra o culto mothodista, mente,
que tem muitos ostnbe!ccimentos de InstrucO SR. MoRAE!BAnnos-Ahl estm uma affir· ,
ção barata no nosso 1>aiz!
mativa tomernria. A mascara era seductora.
O Sn, LEITE E OtTICICA - Quaes silo ?
Mas, senhores, eu conheço tnmbem o Hospital
OSR. MORAF.S J3,muos- O col!egio de me· dos Lazaros, sustentado pela mesma irmanninas em Tanbaté, o collegio do Pirncicaba, dade c qlllmdo o visitei extranbel apenas
estabelecimento do primeira o rdem, ambos que o. lotação nilo estivesse com~letn ; jpor·
que, podendo admittir muito maiOr numero
t\mdados pela igrejn methodista.
do
doentes, o numero que lá estava et•a ln·
0 SR. LEITE E 0ITICIOA. - Mas OS a!umnos feriar
ó. c•pacldndo do hospital.
niio pn.gam ?
o
SR.
NEIVA-E' pm•que niio batom
o Sa. MoRAES BARRos- Os que podem ó. porta. JoÃo
A
portiL
cst{L franca.
pagar. pagam ; os que não podem, não
0 Sn. MOIIAES BARROS- Niioó pot• falto de
pagam.
recur>os
; ó porque os doentes niio procuram
O Sn. L~lTI~ E OtTIC!CA - Siio cstabolcci- o hospital;
ó porque as autoridades nilo toem
mc•ntos commel'cio.os.
zolo cm mandat• para h\ os doentes.
o SR. MoRABS BARRos-V. Ex. não os conl!eco, e não pode chamar-lhos estabeleci- O S~t. CoRmlA DE ARAUJo- Nem podem
mandar,porque aquillo n•1o é estabelccltncnto
mentos commerc!nes.
publico.
O SR, LEmo E OtTICICA- São estabeleci0 Stt. MOHAES BARROS- Eu disse que 01'11
montos de propaganda.
temerarla a asserção <lo honrado Sonndor
O SR. MoRAES BAmtos- Fazer propaganda por Alagons, quando dizia que as loterias
8 o dh·eito de todas ns religioes, e tanto a eram para o hospital.
·
fazem a catholicn, como ns acatholicas.
Sn.
LEITE'
E
OtTIOIOA-Quando
ou
visito!
O
Não digo que a irmandade da Cnndolaria
filçn. propugal1da : mas temos muitos estabe· Jta poucos dias o hospital dos Laznros, o mor!ecimentos cntbolicos para osso fim ; o estão domo d<L it•mandndo declilrou·mo quo, si
viessem mais lnzaros pam o hospital, a irno sou pleno direito.
mondnde nii.o tinha recursos para augmontar
Mas continuo a minha demonstração.
a
IJtmndo o pt•ojecto apparoceu na Camara lotaçilo do hospital.
dos Deputo< los, ora leal, m•a fi'anco, ora sin- O Sll. MonAF.S B.mMs-Quando no anno
cero ; pediiL loterias para a irmandade tor. passado visitei o hosl>itnl, nilo me ibi Iili tlL
lllinlli' o sou templo <ÍIL Candeln.rla.
essa nllognção.
.
Senhores, >i nos fo1•mos guiar pelo nosso O hospital niio ora aprovoitodo om to:hL a
sentimento artistlco, pela nossa fo catboiica, sua capacidade, porrjue '" autut•idados nilo
nó• votaremos tudo a lilvor daquelle templo, romottinm os doentes par~ lá.
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Dll OUTUORO DP.

Não so a\loga falta do rocursos.
de recursos ó allognçüo do occnsmo, pmu• {C beso{u rlo {a CfltUD •
Mns, oi o lacto do a it•mnndudo sustentar
nqno\lo ost.nbolecimonto do cnrJJndo dil·lhodi·
roi to a lotarias, t:Lmbom ontms irmnndndos,
Ess~ Jillt~

tn.mhom outras soltas religiosas su~tontnm
ostn.bolocimontos do caridade. o toem direito
a. Jotorio.s; o então nós leva rumos a vidlt aqui

a votar Jotot•ias para todas as irmandades.

Si osta por• sot• bonomor•ita. moroco tros lo·

...._

terias tio 1.000 contos cndiL uma. outrllS mo·
rocot•üo umu. ou duns lotot•ins do 100 contos
ou do 500 contos, confot•mo os sorvJços que
cndn nmn prostnr.
Entü.o, ou estou nu min1u:t. o.rgumontnçiio
do qucror quo as municipnlldados tambom
emittnm lotorins.
Vamos dar oxtonsiio ao mal; ([Uantopoior,
melhor.
Do excesso do mal ó que lta do vir o re·
modio.
·
A moralidado da Nação hndo um dia lovnn·
tar-so para protestar contra somelhanto,iogo.
A irmanrlado da Candelarla tem empenho
em concluir o sou templo; tem empenho cm
sustentar o seu hospital. Porgtmta-se: ha es·
crlpturação separada dns rendas que são
appllcadns no templo, das outras que silo
nppllcadas ao hospital?
O Sa. LEITE E OtTICtOA-Ha sim, senhor.
O Sa. JoÃo NEivA- Perfeitamente sepnroda.
·
O Sa. MonAES BAimos -Soria indispensavel,
para que a proposição rle V. Ex. nilo Josse
temeraria, que no proJecto houvesse um ar·
tlgo mandando estabelecer escripturaçilo separada para o hos~ltal dos Lazaros, para,que
o templo niio ~art1cipnsse em nada do beneficio das lotertns. MM ainda assim eu votaria
contra, porque ainda isto seria uma novn
mascat•a parn acobertar a inconstituciona·
lidado do projecto.
osn. LElTE E 01T!Cl0,,-v. Ex. quer que
a Irmandade presto serviços ao Estado, mas
que nilo tenha absolutamente vantagem aJ.
guma.
O Sn. ltAMmo B,mCEtLOS rl1\ um apa~•to.
O Sn. LEtTE E OtTtolCA-Paroce que v. Ex.
tom ciumes deste favor?
O S~<. RAMmo llAHCEr.r,os- Nilo tenho
ciumes, mas niio quero que a it•mandado faça
bar rotadas com o ehnpóo alheio.
O Sn.. MouAES RAnn.os - O mou pensa-

mento era exactamente os to ; desde q no se
estaboloeor separaçtio nn escr•ipturaçtio, a h·mu.ndo.do doixu. do cnncot•ror com n sun. ronda.

actual para o hospital do; Ln>.ar•o;, estes t•ocursos viio ser prestados ao templo, e assim
SIDa4o V. V
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Inrliroctnmonto, nós vamos ostabelecer ligação com o culto religioso.
Senhoras, sou Insuspeito pnra combater o
pro,iocto, porque, conlhsso sou verdadeiro
o.migo dn. religlilo catlJolico., nom moagro.da.rn

estas consequonclas exaggemdas quoso tiram
da sopai·ar;ilo da Igreja do Estndo.
1Iultos entendem que, porque a Constituição 1locrotou a separaçilo da lgrf\ja do Estado,
.i~ nem ao monos podemos tallnr em Deus;
jt't Minas Gornos vlu-so privada de invocar '
1~

inspirat;üo divina, 110 organlsar suo. Constituição.
Para mim, a idón de Deus nilo ó uma idóa

soctarla, nilo constitue uma seita : euma
ifléa do todu. n humanidade.
Temos direito de invocai-o, pouco impor·
tawlo que o façamos pelo systoma . catuollco,
pelo systema presbyteriano, ou pelo systemn
mcthodista ou por qualquer outro.
U>t Sn. SE:oiADOR- Aqui não so trata de
cultos.
O Sn. MoaAES BAr<nos- V. Ex. parece
quo não ouviu a discussiio desde o principio,
siniio veria que não se tem tratado do outra
cousa slnão do Culto, entendendo uns que
devemos protegei-o com a concossüo de lote·
rias o outros que devamos nogar·lbe taes
favores.
Mas, senhores, como dizia, sou insuspoito,
acho que, si ha religliio quo moreça a protecçüo, é a Catbolica ; si hn irmandade que
mereça lambem tu.vores, é a irmo.ndnde da
Cnndelarla, pot• causa do Templo, cuja conciusilo está nlca.nçando.
o Sr<. LEITE E 01T!C!CA - E' este o sou
maior titulo do bonomerencia 1
0 Sit. MottAES BARROS- Si ba i!•man·
dado que mereça protecçilo é n da Candelarla
pw causa daquelle monumento que esta eri·
ginolo, e por causa de seu esplondido Hospital
dos La>.nros ; poróm, por mais que mereça
esta religiilo, por mais que mereça esta Ir·
mandado, ,i1imais seu merecimento póde ser
tanto quo lilçn o legislador esquecer os gran·
dcs prmclpios da mot'lll e da sua Constituição

politica, pluito bem ; muito bam.. Apoiados.)

O t!h•. Leite' e Oltlelcn dlr.
que u<lmira-se em ouvir fltllat• em culto cntholico em relação no projecto, o que só se dO.
pot•quo JtoJe.neste,palz.nilo sepóde.fullar mais
em rellglüo.
O projecto niio trata absolutamente1 do
Jotot•ias pat•a o culto cathollco, e si se falia
otn It••nnntlado do Santissimo &Sacramento da
Cnmlehu•ht ú porque estn ú a expressão jurldicn por que é conhocltla aq uella instltuiçilo
38
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O projecto diz poaitivamonto o fim R que
so destina: loterias om favor do hospital do,1
Lazaros. A Irmandade da Cnndoiarin, se tom
o templo boliissimo que edifica om honra ú
roiigiiio cathoiica, tambom so occupa do um
outro maior o muito mais bailo quo ó o da
car1dado-croou um hospital para os inznros;
da pensões a vi uvas, mluca orphiios e dodiett·
soa outros fins sublimes, que bom merecem
a homenagem que lho presta n sociedade
brazileira.
Esse hospital ostlt om más condições pecu-

\
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'
•l'

niario.s e por isso rocln.mn. o. subvençúo indi-
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recta dos poderes pulJ!icos, concedondo·lhe ns
loterias do que fnila o projecto, que n Ca·
mara dos Deputados respeitou e concedeu.
Assim pois 1não lm culto catholico protegido
mas acaridaae que ó o culto universal dos
homens civiiisndos c,pcrtanto,não tem nppiicaçiio nenhuma a Constituição tantas vozes
invocada a este respeito. Admira-se o orador
doqueainda hoje ha,ia nlguem,quodeseje fisca·
Usar a obra. da caridade como si esta fosse da
iniciativa •lo Governo e não dnquolla illustro
Irmandade que ha longos annos presta !'anos
o vaJiosissimos serviços t\ população desvalida
deste paiz I
Si o nobre Senador por S. Paulo quer aca·
bar de voz com as loterias o .orador os til.
prompto a acompanha!-o, mas visto nüo ncan·
tecer tal daró. todo o seu apoio ao projecto
que se discute,
O orador !amonta semo!hanto opposição no
projecto que devia ser respeitado por todos
os bons corações. Dante escreveu na. pot•ta.

I
I
I

I

.•
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•

do seu inferno estas palavras tremcntlas:Aqui acabou-se toda a esperança. A Irmandade do Santissimo Sacrumenta, <iUC pede o
auxilio pecuniario para não morrer n sua ln·
stituiçiio de caridaáo, escreveu no froatispicio
de seu hospital estas consoladot·ns e nbonçoa.
das pnlavras:-Aqui rennsco 11 e<JM•nnça.
Ninguem mais pedindo a pallc<ra, encerrase a discussão.
Seguoni-so em discussão <i ne so encerra
sem debate os firts. 2' o 3".
Procede-se n votnçüo.
Silo succossivamento npprovados os artigos
da proposiçüo, a quttl, sondo adoptada, passa
p~ra 3• •
Vem a Mesa a seguinte

,.

Daclaraçao de voto

Declaramos ter votado contra a concossüo
do loterias ó. Irmandade do Santissimo Sacra-

monto •ln Candolarln por ser inconstitucional

e le!ntl i~;n.:~.• o .Jogo.

Snln daR sessões, I de outubro de 180:;.ltlorcu.>s Bm•ro.o:,- Ramito Bm•ccllos.- Jl!anoal Bm·nta.-Paula .S'ou.:a, -PinluJito J1!ac/wdo.

O Sn. 2' sEcnErAmo !li um officio do i' se·
cretnl'io da Cnmara dos Deputados do hoje,
rcmettcndo n. soguinto

PROPOSIÇÃO N, 08 DE 1805
O Congresso Nacional resolvo:
Prorognr a..actun.l sessão legislativa ato o
dia 3 do novombi'O rlo corrente anuo.
Cnmara dos Deputados, 1 rlo outubro de
1803,-Francitlco da A,ç,çis Rosa a Silva, Pro-

sldcnto.-T/wma; Delfina, i" secrctario.Au,fJI'stD Tauarcs da Lyra (3\ como 21l secre·
tario).
Fica sobre '' mllSn para, como mataria urgcnto, ser discutida na s~sii.o seguinte.
O Stt. PnEBIDENTE declara que estil. torminndv. o. hora da scssiio e designa pariL ordem
do dia da sessiio seguinte :
Discussão uniro dn. proposiiiio da Camara
dos Deputados, n. 68 de 1895, que proroga a
actunl sessão legislativa até o dia 3 do na·
vembro do corrente anuo ;
2• discussão do projecto do Senado, n. 40
do !805, que autorisa o Governo a intervir
no Estntlo de Ser .... lpo, afim elo o.sscguro.r o
exercicio ria nssembióa legislativa, installada
n 7 do setembro de !894, na vllin. do Rosario
e o do Poder Executivo ao coronel Antonio
do Siqueit•a Horta;
2• dita da proposição da Camnra dos Deputados n. 36, qno concedo a o. Maria Lins
Velloso da Sliveil•a, filha legitima do capitiio
do artilharia, ji1 fn.!lecido, Pedro Ivo Veiloso
da Silveira, a pensão de !00$ monsnes ;
3• dita rln proposição da mesma camaro,
n. !6, do 1895, que releva a D. Francisca da
Serm Cllrnolro Outra n prescripçiio, em que
incorreu, pn.r~ perceber 11. dilfcrcnça do maio·
soldo, o. que tom direito, de !87! n. !877 ;
2" dito. dn. proposição dn· mesma cn.mara,
n. 62, •lo 1895, quo nutori>n n Poder Exccu·
tixo a conceder 11 l~millo ,Tosá Moreira .lunior,
:J• escripturario da Alfandega do Manoos, um
anuo do licença som. vencimentos;
2·• dita do projecto do Senado, n. 38, rio
1805, que concede· a carla uma das filhas do
Dr. llllzou do Soúza Martins, DD. Adelaide,
Rita, Dolores, Estbor o Lucia do Souza Mar·
tins, a quantia do 40$ monsaos;

'f·
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2• dita da proposição da Camnra dos Dopun. 3~ do 1805, quo concorlo a D. Fran·
c1sc~ Amalut Hlttoncourt Cardoso a pensão
annual do 1:200$000.
t~dos,

1895
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O Sn. I' SEOrtETAmo d(L conta do seguinte
EXPEDIENTE

Lovnntn.·so a sessão ás 4 horas o 5 minutos Dous olllcios do !• sccJ•otnrio da Camara dos
da tardo.
Doputndcs, do 30 do mez findo o 1 do corronte,
remcttenrlo as seguintes
PrtOrOSIÇÕES

.....

115• SESSÃO E!! 2 DE OUTUDnO DE

1805

Prosidoncia dos Srs. Joao Pedro (Vicc-Prcsidcntc) c Manocl Vlctol·ino
SUl\IMARJO- Almrturn. da l!csqiio- Leitura o
npprovnçiio dn neta - l~xP&umNTJ~- Pnrcco ..
roa - ÜimJr..t DO DIA - OiscnsR:1o unicn o votncüo dn. poopo11!ção dn Cnmnrn n. 08, do 1SIJG
- 2• discussii.o do proJecto do Senado n ..iQ
do 18fl.j - DiFIO\U'r'IO a l'~'fJUN"imonto elo Sr,'
Ros1~ Junior - Dillcu11siirJ do roquorimcnto

- D!11cnrsofl do111 Sr11, Ooncnlves Chtl\'oll,
lbmtro Ba.rcollos, Coelho Rodl'iguos Vlr"'Í""
Uo Dnmnsio, Viconto 1\Inchndo, )lorndR Bnr~o11
o obsorvnçi:l'OA do Sr. Presidente -Encot•rnm~'nto
da discussiib o. votação do rcrJuorimento- Continuação do. 2n discu11s:Lo do JWoJeoto- Discurso
do Sr. Rosa Jnnlor- Adiaml'nto dn. rllscn'!'lão
- Ordem do dia 3.

Ao meio-dia,comparecem os 52 seguintes Srs.
Senadores: .Joilo Pedro,João Barbalho,J.Cntun·
da,Gustnvo Rlchar:l,Jonquim SaJ•mento,Franc!sco Machado,Costn Azevedo, Antonio Boena,
Manoel Bnratn., Gomos de Castro, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, Nogoueh•n. Ac·
cloly, João Cordeiro, Almino All'onso, Josó
Bernardo, Oliveira Gaivão, Aildon Milanez,
Almeida Barreto,Joiio Noiva, Corroa do Arnu·
jo, Rogo MeHo, Leite e Oiticica, Mol!.'lias de
Gusmão, Leandro Ma.ciol, Rosa. Junior, Coe ..
lho c Campos, Virgilio Dumnsio, Eu"onio
0
Amorim, Domingos Vle.ento, Gil Goulnrt, Manool do Queiroz, Quintlno Bocnyuva, Lapór,
Lopes TJ•ovão, E. Wnndcnkollc. Gonçalves
Chaves, C. Ottoni, Paula Scuza, Mornos Bllrros,. J7copoldo de Bnlhõcs, Joaquim do Sonza.
Aqmhno do Amarfll, .Joaquim Murtinho, Vicente Mochndo, Arthur Ab1•ou, Raullno Horn.
Esteves Junior, Julio Frota, Ramiro Bnrcellos
o Pinheiro Machado.
Abre-se a sessão.
E' lida, posta om discussão o som dob!Ltc
11pprovnda a neta da scssiio nntor!oJ•.
Deixam do cumpo.rocor, com causa partlcl·
pada, os Srs. Justo Chermont, Soverlno VI·
eira, Aristides Lobo, Joaquim Follcio, Campos
Sallos e Gen!l!'oso Pouco; e sem olla, os Sra.
Joaquim Pernambuco c ltuy Barbosa.

N. 69-1895

OCongresso Nacional resolve :
Art. 1.' Fica autorlsndo o Poder Executivo
a concedor n Alcides Catão da Rocha Medrndo,
bibliothccaJ•io da Escola do Minas do Ouro
Preto, um anno do licença, com o respectivo
ordenado, para tratar de sua saude onde l~e
convict•.
Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 30 do setembro de
1895.-Ftrmcisco de Assi.f Rosa c Silva, Presidente.-T/wma; De/fino, I" secrctarlo.-Au'lusto Tavm·as de Lyra (3n, como 2° sccreiario),-A' Commissão de Finanças.

,.•'
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N, 70-1895

O Congresso Nacional resolve :
Art. 1.• E' autorisado o Poder Executivo a
conceder a Antonio Leonardo de Menezes
Amorim, I" escriptU!'II!'!o do Thosouro Nacional, um nnno de licença, com o respectivo
ordont~do, para tratar do sua saude onde lhe
convier.
. Art. 2. • Revogam-se ns disposições em contt•n.rio.
Camam dos Deputados, I do outubro de

;
.•

'

..

r;'"

,'·1

1895.-Ji'ranci..;co de Assü Rosa e Silva, Pre..

sldonto.- Tito ma= JJcl(ino, I" secrotnrlo.Auqw~to Tnvarc.-: do L!l1'a (311, como 2° secrotario),-A' Commlssiio de Finanças.
Officio do Ministorio da Marinha, de 30 de
setembro ultimo, transmltt!ndo n. Mensagem
do SI'. Presidente da Republica, remettendo,
devidamente sanccionado, um dos autographos da Resolução do Congresso Nacional,
relativa h nbortura, no oxorc!clo vigente, de
cJ•cdltos oxtraordlnarios para dor oxecuÇtlo
no§ 2"doart. 2' da lei n. 242 do 13 do do·
zombro do 1894 o para pagamento do fretes o
reparos dos vapores Santos, S. Salvadm· e
ltaipt't, - Al·chive-se o nutogra.pho o communique-se it outra Camnrn.
Officlo do Antonio Corrôa da Costn, de IG
do agosto ultimo, communlcando que, no dia
anterior, poranto a Camara Municipal ro

•·
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spcctiva, tomou posso do cargo do Presidente
do Estado do Matto Grosso, para o qual C~i
clolto om I" do março do corrente armo, as·
sumindo em seguidiL a adminlstracilo. -Inteirado,
Requerlmonlo do Maria Angelica do Mello,
· filha do Marechal elo Campo Lopo de Almeida
Honrlquo s.rtclho o Mello, pc<lm<lo uma pen·
süo. - A' commíssiío do Finn.nçn.s.
O Sn.. 2• S&Oll.ETARIO lü os seguintes

'

·'

1'

<

I
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l
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'

J
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'

II ,,''

N. !50- !895

'

director da 4• sccçiio do Museu Nacional o rlo
Laborntorio Auatomo-p•tholog-ico rln Assistoncia dos Alionurlos, um anno do licença sem
voncimcntos.
A Commissilo do Finnnço..c;, consicloranrlo
que o Dr. Julio 1'1•ajauo provou n. ncccssidndo que para o rcstnboloclmonto do sua
saudo u.lteradn, tom dossn. Jicençn., quo no ..

nhnm gravamo traz nos cofres publlcos,
ponsn que a mesma proposlçilo, que lho foi
prosonto, devo sm• sujmta ó. dolllieraçiio do
Senado e approvnda.
Snia' dos Commissi:ícs, 27 de setembro de
1895.-:Costa Movorlo.-J, S. Rego Mcllo,-

Sou~a.- Ramiro JJarcatlos,Lcopotdo
do
Buf!tllcs.-Jtoracs
Barros,
A Commlssiio de Finanças examinou n proposiQiio sob n. 53 de 1805 da Cuma1•a <los

'.
., .
'

•
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Deputados, autorlsando o Poder Executivo 11
concede!' a Olympio Ferrelrn das Novos I'
omoinl da Blbliotheca Nocional, um anno de
licene,n com ordenado pnrn tratar do sua
saude fóra do palz, e, attcndcndo a que o
mesmo Olymplo Ferreira provou não só sou
estado de molestia, mas tnmbom a necessidade da mudanQn do clima para que consiga sua cura. ó de parecer que s~ja a roforlda
proposição submettlda li nprcciaçi\o do Senado
e por ello npprovada.
Sala das commlssões, cm 27 do setembro
do 1895.- Co.<ta A:eveclo.-.T. S, Rogo Jllel/o,
- J, Joaquim de Sou:a.- Rtlmiro Bm·ccllos
( vencido).- Leopoldo do flulhacs.-Mornc.<
Barros.

.1. Joaquim da

N. 153- 1895

A Commissiio do Constituiçiío, Poderes o
Diplomacia examinou a proposição da Camara
dos Deputados n. 48 do 1895 pela qual se dá
nova m•gnnisoçiio ao corpo diplomatico do
Republica e se modificam varias <llspeslçües
do decreto n. 792 de I 1 de abril de 1802.
A commlssiio, attondondo ó. escassez do
tempo,nchando·se como se acham atrasados
os trabalhos le~islotivos, deixa de ofl'erecer
algumas consirleraçõos que lho silo suggerl·
dos pelo exame da mesma proposiciio, as
quaes niío alterariam, entret•nto, substan·
cialmente o pens•mento do projecto adoptado pela Camara dos Deputados: poJo que ódo
parecer que a roforida pi•oposiçilo' pórle ser
submettidn a debato o npprovuda pelo Se·
N. !51 - 1805
nodo,
Sala das com missões, JS tle sotembro do
A Commissilo do Fln•n~••· llopois do ex- ISO:>.Quintino Boca!JUUa,- F. Jlfacharlo. aminar a p•·opo~lciio, n. 58 de 1805, da c~ Gil Goulnrt.
•
mara dos Deputados, autorJsando o Poder
Executivo a conceder 110 engenheiro civil A commissiío do finanças está do accordo
.José Dias Delgado de Carvalho .Junior, 1onte com o parecer acima. -Ramiro Bm•ctJllo.~.
do Externato do Gymnaslo Nacional o profes- Costa J1=eucdo,-J. Joapuim do Sou;a, - Go~
sor do Colleglo Militar, um anno do licença mns de Ca.~tro, com l'Ostricçües. - L. do Bucom o rcspeoti vo ordenado pariL tratar de sua lhüc.~. com restricçaes.- Moraus Barros, ('OM
saude onde lho convier, entendo que a roCe· rostricçücs.-Laite c Uiticica, com restricçõcs.
rida proposiçiio, quo lha foi p!'esonto. provada como ost~ a necessidade dessa licença
N. 154 - 1805
para que possa o mesmo Dias Do1~ndo obter
sua cura, merece ser sujcit:~ ó. dolibernçiio do
A' Commissiío 'do Constituição, Poderes e
Senado para ser approvada,
Diplomacia foi pi•esento pela primeira vez 11
Sala das commissües, cm 27 <lo setembro amamln do Senado que concede a todos os
de 1805.- Co#a A:eoedo,- J. S, Rogo Mo/lo. que tomaram parto em movimentos scdl·
- J. Joaquim do Souza.- Ramiro Barca/lo/i, ciosos ou uctos de consplraqiío o roho·
-Leopoldo rlo Bt~lhücs.- Morac.<r Barl'o,<r, 1• Jiiio em todo o torrltorio da Republica ato uo
dia 23 do agosto deste nono, u nmnistillincon<ilclonnl do que tratu o proposiçiio, n. 2:1, do
N, !52- 1805
1805, rln Camura dos Deputados, que se reA Camara dos Deputados, nn proposlçiio fere si•mento nos envolvidos cm movimonto•
sob n. 59 de 1805, autoriza o Poder Executivo sediciosos nos Jlstados de Alngôns o de
a concedor.ao Dr. Julio Tmjano de Moura, Ooyaz.
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A emenda, gonornlisando o nct.o politico A Cornrnissiio cm sua maioria ó 110 parecer
quo se cont<lm na proposiç"o observou o ro· que so mantenha n emenda por 1lous torças
l(imonto o a praxe adoptados cm caria uma do votos.
dos Casas do Congresso, no actual roglmon Saln das cornrnissüos, 1 do outubro do 1895.
politico.
-Oit Gouhwt.-F. 111clcluulo.-Q. Bocayuva,
No Sanado, o primeiro pt•ccodonto toi fir· vencido.
mndo em scs~ilo rio 3t 1lc mniu de 1803, logo
A imprimir para olttrarorn nn ordem dos
seguido do outro em sess1io de 30 do junho.
Um projecto da Camnm sobro movimentos trabalhos.
sediciosos no Estado do Goyaz foi emendado
pelo Senado para que a amnistia abrangesse
N. 155-!895
a outros lagares, a outros acontecimentos o a
outros individuas,
Redacçt7o (lnat do projecto do Senado n. 38
~·icou firmada a regro de que projectos sode 18fJ!J, que dispúc sobre lacaçtto de ser·
bro amnistia nilo são de interesso individual
oiço a[JI'icotanem local, pelo quo podem ser ampliados por
meio de emendas.
O Congresso Nacional decreta :
A C11mara. iniciadora, acceitou sem reparo
o omonda que transformou substancialmente
CAPITULO 1
o projecto.
Igual procedimento jil Jtavin tido o Sanado
DISPOSIÇÕES PRELI)IINARES
· com roforoncin a projectos de sua iniciativin,
radlcalmonto alterados o substituidos por
Art. I." Sorüo reguladas por os ta lei:
emendas da outra Casa do Congresso.
Demonstrada a regularidade do acto, cum· § I." A Jocnçiio dos serviços Bppllcndos lÍ.
pre verificar si. a emenda do Sanado dove ou agricultura.
niío sor rnnntidli.
§ 2.• As cmpreilltdns o tmbalhos concer·
A Cornrniseüo abstem. se de t•opotir c nnaly· nontes 11 obras e Jilbricns respectivas n ngri·
sar arsumentosjli lnrgnmcntc debatidos pró cultura, que serão regulados pelas disposi·
ou contra n amnistia om seus ctl'eitos pohtl- çõcs dos al'ts. 22G e seguintes do Codigo do
cos e jut•idicos.
conunercio, quando lur omissa a presente
Não se trota agora do discutir si a amnistia lei.
póde o deve ser limitada em seus cffeitos. J\l't. 2.' As demais Jocaçõee de serviços
A proposi~ão da Carnnrn c a emendo do Se· continunr•To a reguiM'""" pela Ordenação,
nodo só cogitam de amnistia ampla ; aquelle liv ..Jn, tits, 29 o. 35, nrts. 226o seguintes do
só se refere a crirninoeos dos Estados de Aln· Codigo do Cornmm•cio.
gôas o Goynz, osta abrange todos os Estn•los Pat·agmpho unico. O Governo mandará
annexnr nesta lei ns disposiçõeo legislntivns,
da Republica.
•
A Cbrnmis>Jio apenas formula a seguinte a que ella so refere.
questão : devo o Senado montar a sua ,\rt. 3.• Es~tloi ó applicnvel tanto ao lo·
cndor nacional como no estrangeiro.
orncndn?
Pensa a rnniorin da Commissüo que ó esse Ficam revogadas as leis do 13 do eotembro
o unico nlviti'O desde rJue, po1• rnniot•in abso- do 1830 o li de outubro de 1837.
luta de seus membros oom votações successi· ,\rt. 4." O contracto de Jocnçiio do serviços
vns o Senado, nesta mesma sm;são. tornou podara constar do escripto particular assiconhecido do Pniz o seu pen•amonto de nm- gnndo pelos contrnctaotes, ou por alguern n
nlstint• n todos que tornarnrn Jllll'te directa 011 8elll'Og'O, o mnis duas testemunhas.
indirecta nn revolução do Rio Grande do Sul Na r.iltn de cstipulnçiio oscripta, ontenuer·
c nlii'CVOlta do 6 de setembro do 18U3, ini- se·hll bltVCt•em ns pnrtos acceltado, corno ro·
ci•da no pot•to do Rio do Janeiro e quo se es- gm cntl'O si, as mesmu.s rclncões existentes
cont os mnis locadores do mesmo cstabolecltendeu noutros Estados dn RopublicJI,
O Senndo, que sym boiisa mais directamente mcnto agricoht .
a opiniiio politica dos Est>ldos o portanto dn .t\l't. 5." O contracto thito mm do Brnzll,
Fcdera\•iio, j1i roconboceu pot' unnnilnidnde pnrtL ser cxccutnilo no sou tcrritol'io. scrà
de votos, que a nmnlstht era urgente como authenticndo pelo Consul ou Vlce·Consul brn·
_
medidn complementai' do neto do Poder Ex- zileiro.
ecutivo 9110 tlrrnou o trntndo do paz no Rio At't. Q.' Os menores do 21 110nos set•ao nos
Grnndo do Sul, o não dovo ngorn t•oncgn.r n contractos tle locução do serviços assistidos
ornando '" des~ju 11 cousolidução da pnz pela pot• seus Jluls, ou, si forem ot•phiios, pot• seus
pncificnçiio dos ospit•itos e pelo formlccimonto tutores, mmllnnto previa lic_on~a .do juiz de
do prlneipfo do nutorldado, ropresontauo no ot•pllitos, e, qunndn os orpJmos seJam ostrnn·
gelt•os, JlOr sous Consu!os, onde os houver.
Presidente da Republica,
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CAPITULO II

vi<lo.s não provoniontcs do. looo.çilo o posto·
rioro; "ollo..
DA LOOAÇÃO DE SERVIços Eli GERA!,
~ 2.' Os contractos que impuzorem ao lo·
co.dor o. obrigo.çilo de pngo.r mo.is do que mo·
Art. 7.• Esta. lei o.dmitte :
to.de d<~s p<~sso.gons e despozo.s de Instituição,
§ 1." A loCll.Qilo do serviços pt•oprlamento
§ 3." Os c.ontractos que ostipularcm juros
pelo debito do Jocadot•.
ditos.
· § 2,' A locação do serviços mmliante n
§ 4 ," Niio ó nuilo o contro.cto que estipulo.x
parceria nos fructos do predio rustlco, dano- o preço do. locaçilo om detet•minada quanti·
mlnada-parcor~o. agricolo..
.
dado do fructos; mas, nilo havendo conven·
§ 3.' A locaçuo do sor•vlços med1~n~o a çiio., presume-se consistir o preço em dl·
parceria no. ct•inçilo de ammaos uters a ln· nho1ro.
vour•a, denomino.do.-pa.rcoria pecuario..
· At•t. !6. E' licito ao locador estrangeiro,
con tracto.do fóra do Brazil, chegando a oli e,
CAPITULO !11
mas dentro do um moz rlopois de sua che·
gadn., romper o contracto com o qulll veiu,
DA LOOA~Ão DE smnvrços PMrmAMENTE DITA e celebrai' outro qom terceiro,. pagando intogr·a.Imonte ns passagens e todo.s as quunti!LS
Art. 8." A locaçilo de serviços propria- adiantadas.
mente dito. sor•i. regulada· pela disposi~ilo dos Art. I 7. Nos contractos de lllOO.ç[o de sor'
viços celebrados com menores, o locatar·io
artigos seguintes.
Art, o.• A duro.çilo della não posso.r~ de so responsabilisará, como deposito.rio, sob as
cinco a.nno,, salvo o <1ireito de renovo.çiio. penllS reapeclivliB, pela torça parte da solda·
Art. 10. Não bo.vendo tempo ajustado, da, quo guardJLrú. para entregll!' ao menor,
presumo-se set• a duração <lo contracto a do findo o contracto, qualquet• que soja o debito
um anno ngrar•io, o qual termln" sempre no dello nesse tempo.
fim da colheita. ou da safra, salvo si o locador At•t, 18. O locatario ó obrigado a ter um
estiver então a dever no loootario, caso em livro de conta corrente com os locadores do
que devorá continuar por um ou mais annos, mesmo pt•edio ri1stico e a for•necer a ca<la um
até que pague.
destes uma caderneta •
.Art. l L Considera-se renovada a Jocaçilo § I." Do livro e das cadernetas devem conde serviços pot• outro t:mto tempo sobro o star chronologica o successivnmente os JLr·
convencionado ( art. D") ou 0 presumido tigos do credito e do dobito,lançadDsnaquollo,
(art. 10), si, atê o ultimo mez do anno agrario, o em seguida n'eotns.
nem o locatarlo der nem o locador cxhr § 2.' O Governo determinará, em reguladispensa do serviçú. '
" me~ to, uma forma si_!llplos _o a força proba·
Art. 12. Na loCll.Qilo de serviços de menor .torrad~ oscrlptut'a"uo do Jrvro e das cadornilo se estipulará <lut•açiio que transponha a notast. ~ = d
"d
t
lllinoridade.
Ar • 1 "· .-~n o ou t•eso1VI o o con t•acto
Art. 13. o foco.to.t•io nilo póde, sem 0 a pra· d!'t'Íl o locatllrro ILO locadot• um a~testado con·
zhnento do locador transterlr a outrem a srgnando aclml'-Se findo,ouresolvJdo o mesmo
locnçiio de serviço• '
contracto,
,
•.
At•t. 20. Si o locatario, sem causa legitima,
§ I. Este apr!!Zrmento dava co~star de recuíil\r o attostu.do, o jui~ do seu domlcllio,
e~lptura de cessao, no. qual intervJrá como impondo· lhe, d(\jlois do ouvil-o, a multa de
a.ssrs~~te o locador•.
.
.
50,, a. 100$, m1LndariL passar pelo oscr•ivão um
§ ~·. Nel!l,o locador pude oem outo~ga !lo certiflca<lo, quo assignnrã, declarando que o.
locatarJO, pot outra.pessoa ~m _seu log~.r._ _ contracto o; ti\ findo ou rosolvidD conformo o.
§ a.• Sl '!_ loootarro nnnUJr a substrturçao, lei,
'
'.
o Ioca:dor nuo será t•esponsavei pelos factos do Art. 21. Todavia, ainda tindo 0 contracto,
substituto.
._
. .
o iocatar•io nilo ó obrigado, salvo sendo o lo·
Art •. 14. A dlsposrçuo d2pr1morr~ membro cndor menor, e attingindo á mo.loridade, a
do artrgo antecedente nuo é app!Jca vcl ao dar-lhe attestndo, si, no njuste definitivo da
caso em que o predlo rustlco, no qual sorvl_r conta corrente, alguma quantia Jlle dovor 0
f~ ~ador, passe ~ outrem por qualquer tt· locador•, 0 não puder pagnl-n, nem apparecot·
1
Art. 15. Silo nullos do plono direito:
a;::l~, por cllo pnguo ou se constitua seu
§ 1." Os contractos que impuzerem ao lo· "At•t, ~2. Neste caso, o,iuiz, tomo.ndo conhe,cador obrigações por dividas do outros, <[UO cimento do negocio, detot·minnr~ll prorogJLÇJio
nüo forem sua mtillter ou filhos mouores, ou 1la Jocaçüo por um ou dous anno~, consignuudo
.que impu~erem no locador obrigações pot• di· uma quota dos etilarios, a qUll/ Dilo exceder~
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do metade dcl!es, pam ser applicada ú so- Art. 31. S[o ,justas causas para o locatn.t•io
luçãotlo debito.
despedir o locador:
Art. :!.3. Si, porúm, algum terceiro o!fcrc· § I •" Doença prolong11da quo no locador im·
cor-se para tomar a !OC<Içllo do serviços <lo possibilite de continuar" sot•vlt•.
locador, responSllbilisando·se n. guurdo.1• o cn- § 2." Emb1•iaguez habitual do locador.
tt•ego.r no lacn.to.rio certn quota do sn.lnrios, § 3." Jnjm•ia foi tu. pelo locador 1i honra. do
nunca supcriot• ó terça parto delles, o juiz locatario, sua mulher, filhos ou pessoa de sua
procetleriL conforme o art. 20, decliLrundo, no fllmiliu..
attestado ou certificudo, o debito <lo locador. § 4." Impericia do locador.
§ 5." lnsubot•dinncilo do locador.
P(l.ra~rn.pho unico. Do mesmo modo lli'OcedoriL o juiz, lu•vendo " tlan<;a do que trata At•t. 32. S[o justas causas para despedir·
so o locador:
o n.~t. :!\.
§ I.• Falta de pagamento dos salat•ios no
Al't. 2•1. Esto n.ttestado ou cortific.1.do tlcariL tempo estipulado no contt·acto, ou por trcs
sem vigor. si, dentro om alto dhLS, não foJ' mezes consecutivos.
:Lpreseut<Ldo ao juiz o fõt•o do novo contt•n.cto § 2. Imposiçito de serviços, não comprode Jocaçiío, o so cumprirli. ont1lo o que deter- hendidos no contracto.
mina o :Ll't. 22, sujeito o terceiro refL'actat•io § 3." Enfot•midndeque o prive do contlnun.t•
ó. mult.n. 1le 50S a IÚO$, cujo processo os regu- a sm·vit•.
litmcntos do Governo dote1•minaríio.
§ ·f. • Nilo pcrmittir o locatario que o loco.Art. 25. Qwmdo o locador se despetlil•com dot• compre n terceiro os generos de que prejusta cnusa,ou for despedido sem jus~' causa, cise, ou constrangei-o a vender só a elle
mas deve1• no locu.tn.rio alguma qu;t.ntiu., o locatario os seus productos, salvo, quanto iL
tLttestado do locatario ou o certitlcado do juiz venda, convencilo especial.
(nrt. 20) deve deci<Lrar a impor~'ncia do § 5. • Si o !ocatario fizet· "lgum ferimento
na pessoa do locadot•, ou in,iurlal-o na sua
tlcbito.
honra e na de sua mulhcr,lllhosou pessoa de
At•t. 26. O novo locatat•io é obrigado " sua
t~milia •
. reter, para entreg-ar ao nntigo loca.tario, u.
33. Despctlinuo-se o locador comjusta
Art.
terça parte dos S<LliLrios nJustatlos,ntó cJTectlvo causa, ou
sendo despcdiflo com justa causa,
embolso da divida constante do attcstndo.
não tem direito sinão nos ganhos vencidos,
A~t. 27. O antigo locatario tem ~cção ex· <loscontndo o seu debito (art. 21).
ccuttva para haver do novo locatnr10 a quota Art. 34. Sendo o locador despedido sem
dos salarios marcados no artigo antecedente. justa causa (at•t. 2.1) :tntes de findo o tempo
Al't. 28. Não aproveita no novo loctttnrio a do contract?, o Jocntario <i obrigado a pagardefesa fundada em ·lhe nilo ter mostrado o lhe os snlar1os vencidos c os por voncet•, cot•-

•..•,.

11

Iocador o nttostudo ou corLitlcado do o.rt. 25, responde~tes n. tros mezes.
...
.
Art. 35. O locador. tem nc~ao exccu!tva

salvo si a locação dos serviços foi cm outro
Estado.
Nostc caso " respoueabilida<le uo novo locatnrio começa desde a notificar;üo judicial
teita pelo antigo loentario.
Art. 29. Cessa a loca(•iio de serviços :
~ 1. • Sendo tlndo o seu tempo, salvo, quanto
no locador de set•viços, si ello esti l"et• devendo
no Iocatnrlo.
§ 2.' Sondo t•esolvido o contracto.
At•t. 30. Resolve-Re a locação :
§ !."Pela morte do locador, mne n[opcln
do locMnrio.
§ 2." Despedindo·se o locadot• pot• justa
cn.usn..
§ 3.' Sondo despedido o Jocntlot• pot•justn
causa.

para bavot• do locntar10 os seus snlarlos,
CAPITULO IV
DA PAllCERIA AGRICOLA

Al't. 3ü. Considera-se parceria agricola o
contrncto peJo qunl uma pessoa entrega ú.

outra algum prcdio l'ustico, para ser culti-

vado, com a con<liçiio de pnt•tirem os contractnnte• entro si os tructos pelo modo que
accordat·em.
Parngr:\pho 1mico. A regra ~a partilha é
u. lllCincilo, salvo conven~üo diverso..
Art. 37. Pre<lio• t•usticos, no sentido do
at•ti;;o nntocedente, eilo todos os destinados ú.
agricu!Lurn.. Sendo, porém, tel'ronos de ses§ 4, 11 Sendo o loco.dol' condcmnndo iL pona. nuu•ia., fo.zendn ou sitio, ó PI'CCi!iO que sejam
criminal que o Impossibilite de sm•vir.
divididos ontre si, e tenhn morndn para o
§ 5, Assontumlo pruçn o loc:u.lot• como sot•· cultivador, <alvo si o contmcto cstlpulnr a
to1Ldo, ou como Yoluntu.rio, cm tempo do moro.« ln. em cditlcio ccntrul, com repo.l'ti\~ües
convenientes,
/l'UCl'l'O,
11
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Art. 38. O senhor do prodio rusi.Ico chamar-se-lia parceiro locatnrio, o uqucllc que
o cultivar parceiro locador.
Art. 39. O parceiro locador nüo pôde sublocar ou ceder a pnrcm•in sem expresso nccordo do parceiro locatnrio.
Art. 40. A pnt•ccrin rosolvc-so pala morte
do parceiro locador, salvo si, no tempo da
morte, a cultura o<tivor comoçn•la, ou o
parceiro locador tiver feito dcspozas adiantadas.
Pnragt•apho unico. Nosto caso contintia o
contl'11-Cto com os llot•dclros rlo fnllccldo, pelo
tempo necessario para serem Rl>rovcltados os
trnlinlllos e despezas.
Art. 41. Todos os fl'uctos do prodio rustico, tanto naturacs como lndustrincs, serão
partilhados entre os parceiros ( art. 36 c
:po.ragrapllo ) .
At•t. 42. Salvo convenção om contrario :
§ I." As sementes correm Jl01' conta da
)>arcaria.
§ 2.• As plantas, J>at•n. substituir n.s que
perecem ou cabem fot•tultnmcntc, scriio l>restadns pelo parceiro locatario.
§ 3.' Os utensilios necessarios pnm oxplo·
raçiio do pt•edio rustlco deverão sor prestados
pelo parceiro locador.
§ 4." Tnmbcm ao pat•ceiro locador incumbo
as despezn.s para a cultura ordinarin. doscampos c colhei ta dos l'ructos.
Art. 43. O parceiro não póde colher oa
fructos, sem sciencin. do parceiro locntnrlo,
Art. 44. A perda, por caso fortuito, de
todo. o. colheitn dos fructos, quo devem ser
partilhados, ou po.rte doiln., corro por conta
dos parceiros, o niio dá n. nenhum dellea
o.cçito de indemnisnção.
Art. 45, Niio se rescindo a parceria sinão
por um dos motivos seguintes:
§ I," Niio implemento do contracto por
uma. ou outro. parte.
§ 2." Por parte do locador, imperlcin., molestia habitual ou prolongada, condemnnçilo
ii. peno. ct•lminnl, ou cbrigaçilo de serviço mllitilr.
Art. 40. Siio o.pplicnvcis a pnrcerins ns
disposiQües dos nrts. 9", lO, ll, 13, ~ 3·•, 15,
16, 10 o 32 § 5 desta. lei, assim como o
art. 292 do Codigo Commeroiol.
Art. 47. Silo, outroslm, n.pplicn.vois ás parcerias ns disposições legncs relntlvns i'L t•cten- ção dos prcdios rustlcos, findo o arrendo.·
mento delles. (Ord., llv. 4', tit. 5<1.)
Art. 48. Aos pnrcelt•os compete acçiio executiva pn.rn. pagamento do saldo dn. conta
OO!'rento rcspecti VIl.,
Art. 49. 1\0 parceiro locatarlo compete n
acçilo de despejo incontinente, contra nquolle
que occupa o predlo rustico violando o
urt. 30,
11

,-

Mt. 50. Su!Jsistiránparcorlo., niioobstnnto
a nlicnnçiío do prodio rustico, n que olla •llssor t•cspeito, llcnndo nesta ClLSO o ndqulrcnto
•nbrogndo nos direitos c obrigações dÕ parcoit•o locntn.t•ío.

CAPITULO V

Al-t. 51. Pltl'cOJ•in pocuo.rin. ó o contracto
pelo qual umu pessoa entrego. li outra os sons
nnimnes p!Lro. os gun.rdnr,nutrir e pensar, sob
o. condição de partilharem ollns entre si os
lucro5 futuros, pelo modo que nccordnrom.
Pnt·n~rn.pho unico. Salvo convenção e, em
fnltn della, o costume do lognr, si o houver,
u. pnrcerln. pccunrio. será regulada pelas dl•posições dos artigos que so seguem, de ns. 52
a 61.
Art. 52. O propriotn.rio dos nnimnes ó o
p:Lrceiro propl'iotnrio e aquolle que guarda,
nutre o pensa, o parceiro pensador.
Art. 53. 'Constituem oQiecto de partilha :
§ 1." As lils, pellos e crinas.
§2. 11 Ascrins.
Art. 54. Pertencem no parceiro pensador :

O trabalho ào gado.
O esterco.
O leite e suas trn.nsformn.çúcs.
Al't. 55. Si os animncs porecom por caso
fortuito, n. perda ó do pnt•celro proprietn.rio.
Art. 50. Nem o parceiro pensador, sem
consentimcnlo do propt•letn.rio, nem este, som
n.nnuencia dnquelle, poderão ~ispor de cabeça
u.Jgumo. do g11do prmci}m.l ou nccrcscido.
Art. 57. O - parceiro pensador niio tosqnlarlí o gado lnnigoro, sem que previna o
parceiro proprieto.rio, sob pena de pngn.r-lho
cm dobro o valor da parto que portoncorln.
nn. partilho.. .
Art. 58. O parceiro proprictnrioó obrigado
n. gnrnntir n. posse o uso dos n.nlmaes dn parceria, substituindo os quo Jilltarem, uo caso
de eviccão,
Art. 59. Portonco no parceiro propriotu.rio
todo o pt•ovoito que se possa tirar dos nnimne; que pet•ocerem.
Al't. ao. E' nullo o contracto no qual so cstlpulnr quo o parceiro peusndor snpportaró.
na pordiL parto mniot• que nos lucros.
Al't. 01. São n.pElicnvcis ó. pat'Ccrla pocuarln ns disposições dos nJ•ts. O"; lO, 11, 12, 13,
15, W, 29, 39, ,JO, '17, 48 c 50 desta Lei, e
Ol't. 202 do Codlgo Comrnct•clnl.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES .PENA~S

Art. 62. As vio!Úcües do. llbot•da•lo do trabalho sordo t>unldus no. confot•mhlndo do
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Codlgo Penal e processadas por quolxn elos afim de asoegurar o cxcrcicio <la assamblóiL
Interessados ou por inlclntl va elo Mlnlst'l'io tegzslatlv,. instZLllada a 7 de setembro de 1894,
Publico.
1111. vllla do lto811rlo o o eh Poder Executivo
Art. 03. Aquolles que directa ou in•llro- ao coronel Antonio de Siquolra Horta.
otamento seduzirem ou alllciat•em PIIJ'Il o sou
sot•vlço, qunlquor que sejn, indiwluos obt•i· O
Roaa .Jünlor toma parte
gados a outrem por contt•acto verbal, ou no rlob!Lte, IILStimando um certo desvio que
escrlpto, do locação •le serVIços, pt•.•stavcls vü.o tomando n.s praxes p:..rJamootal'OS no
no mesmo Esta•lo, ou nos Estados llmitr.,. toc:.nte aos principies foderativos.
phes, pagarão ao locatnrlo, "lóm dns dos- O desvlrtuZLmonto desses principias, cm vlr·
pcn~a.s e custas, a. quo ttvet• dado causa., o 1\0· tude de tendencins ex•lrbltantes e invasoras
bro' do que o locador lho cstl vet• a devet•, e do; poderes contmes. tem 11gora por alvo di·
não serão admittldo; a allegur qualquür do· recto o Est1Ldo que o or,.dor representa.
)r tesa antes do caucionar o Juizo.
Vem prote.tar contriL o desprestigio com
Art, 64. Aquellos que directa ou indiroct.J· que so quor forir o seu E.;tado, t&o cruelmen·
mente accoltnrom ou consentirem o·n •n11s te trab•do pela Commlssilo Mlxta que parece
casas, fazendas ou esU•bcloclmento! Individuas tor sido o seu objllr.tivo rlscol·o dos membros
obrigados" outrem por contracto vorill•l, ou tLCti vos 1l<L fcdoracão brazileira.
escrlpto, de locação de serviços, prest •veis Longas e dotallmd<L~ considerações, quer de
no mesmo Estado, ou nos Estados llmltrophos, doutz·iniL, qnol' de facto, podariam set• addu·
pagarão ao locatarlo, além rias despozas e sidas ''Ontra o parecer que se discute.
·
custas, a que tiver dado causa, a impoz·tancin1 Para. niio rApr•oduzil• argumentos, o orador
que o JOCiLilor lhe esth·er n dever. e nzio serão insisto apenas em uma questão preliminar, a
lidmlttldos IL alle~ILI' qualquer deles" antes que se prende à obse!•vancia de preceitos rede caucionar o juizo.
glmeutae!.
·
Art. 65. Nos casos previstos pelos <lous A mZLterill. que entra om debato, é a mesma
artigos antecedentes compete an locntrrio que dou origem, l'"r ampliação, ao projecto
acção executiva para hayer o pagamonto.
que visav:L a rcgu amentação do art, 6·• da
Esta acção prescrevera CID um anno a con· uonstituiçáo Federal. Nilo podia ser renovatat• da dat. em que o locador abandonou o da nesta sessão.
serviço do Jocatarlo.
Não quer fugir à analyse e discusaiío das
§ J ,' A acção do locatat•io contra o locador occuz·rencias bavld"s em Sergipe; mas ó seu
set'á summarla, com direito a embargo asse· dever roolamat· a observancia do art. 92 do
curatorio.
Regimento Intot'no da Casa, a fim de que,
§ 2.' O locador tet•ó proferencia para ser 11.lóm da Injustiça do projecto, niio venlul
pago pelo producto da colheita ou 6alra, para mais esta irregularidade centra os Interesses
a qual houver concorrido com seu trabalho, vltaes do seu Estado.
Art. 66, Ficam revogaaas us disposições em
contrario.
O lia•. Prelilldente-0 prqiecto lnSala das commissõas, 30 de setembro de cluido na ordem do dia de hoJe discute-se
1895,-Gil Goularl,- J. L. C••lho o Campos. pol" prlmeil'& vez.
· -Manod Barata.
O SR. CoEtno RonRIGUES-0 nobre Senador
Fica sobre a mesa para ser discutido na pergunta sl estl\ revogado o art. C' da Con•
sessão seguinte, depois de publicado no stltuiçáo, não ó aoslm I
Diariu do Congresso,
OSR. RosA JUNIOR-Ii:U refiro-mo ao artigo
9'~ do Regimento. Tenho duvidas e consulto o
ORDEM DO DIA
Sr. Presidente do Senatlo.
0 SR. PRESIDENTE-Eu jà declarei que
(CompMoao e assumo a prc.<irlolwia o Sr. este projecto P.•la primelm vez se discute
Presidente )
nosta Caso. ~~ o Senado enten<lor que b&
·
'
ó
d "·te
,0 Identidade antro o ClSSumpto inclulde no proEntm em dlscussao e sem e... app! · jooto e outro que rol objecte de dlsc1111B&o,
vada e sendo u.dopLU.du., vae :;ar envlnd~ u~ resolvoi'IL como entender. A Me11:1. entretanto
Sr. Presidente da _Republica ~r~ ~ rollna não podia delx11r do Incluir na ordmn do dia
li• Iade d~ ~ubllllllçao, ~ ~'opos<çao da C~ara um projecto elaborado por uma CoznmlBSiiO
dos Deputados, u. 08, de 1H95, aueprozoga a Mixta, de contbrmldade com as normas e
actuZLl •essi\o legislativa até 3 e novembro praxes lnvarlavelm•mte seguida•.
do corrente nono.
.
Segue·se em 2• discussão o art. 1" do pro~ OSn. RosA JUNIOit (contuzwu~tlo) dlz que,
jecto do Senado n. 40, de 1805, quo nutorlaa "/>e~ar dos osolaroolmentos prestados pelo
0 Governo e. lntervil· no Estado ele Sergipe cl gno Preslden te do Senado, lnsillte na •ua
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opinião de que, reJeitado o Pl'qjocto no qual,
por desenvolvimento do texto, redundou
oquollo que h11 poucas somanns foi rojeltndo;
trato-se da inl'racção do um dlsposit.ivo rc~i
mental e, ao mesmo tempo, do art. 4• da
Constituição Federal. E neste sentido submette um requerimento iL apreeiação do Senado.
Vem ii Mosa, ó lido, apoia• lo o posto cm
dl~cussiío o seguinte
ReqHCI'imento

Requeiro qu~ so consulte o Sonndo si o pro•
jccto n. 40, qu~ tom por baso o do n. 43, que
servia poro. o do regulnmontnçiio do ort. 6'',
que foi rcjoitndo, pódo ser submottldo ou
apresentado para ser discutido no actual
scssiio, quando o. isso so m:tnifesta. cm contrario o disposto no art. 92 do negimouto do
Senado,
Sal~> das sessões, 2 do outubro do 1805..llosa Junior.

Os tramites, pois, a que se tivesse do
submetter " thuee gorai da regulamentação
do art. 6", nilo pr<~UdiciLVam de modo algum
qualquer projecto quo visasse a um caso
especial, rcsl!oicto a um ou mais Estados, cm
fiLco 1le occurronclns dadns na vida politica
dellcs.
!lo um lado, tratnva-se do uma lei comple·
monl!1r, que foli•e,leltarla porque o Senado
julgou inopórtuno e inconvcnionto regula·
mentor o n~•t, o·• ,ii\ citado. Por outro, subsistindo nquolle dispositivo constituclonul, o
Con~resso ó ouvido o resolvo ó. rcspoito; e, ....\.
qu<Liquor que soja a sua solução, Oca sempre
o art. 6' som lo! complementar, n qual só
pódo ser renovada em outra sessão legisla·
tivn.
A'proposlto,lctnb!'a um aparto do Sr. Quin·
tino Bocayuvn, que ntllrmou ser da cnmpc·
toncia do Congresso, n11 Republica Argentina,
a intervon~llo nas provinclas, OpüZILI' do não
se achar regulamentado o respectivo preceito
constttucionnl.

O S•·· Ro~nh•o D•u•eelloH testa ser calmo na discussiio npcz:tr do ter do regimento que y. Ex. acaba do submetter
sido iniciada sob auspicias diversos.
no Senado. Jtealmente, para que as nossas
E' do sua lndole o precedentes a serenidade discussões sejam mnntidus sobre um mothodo
nos debates, aftm do que, sejam qunes forem quo ~nrantn ,. manifestação do todas as opios interesaes em jogo, não solfrom o decoro o niües, devemos verificar relotivomento neste
o prestl~lo •ln Instituição. Eis porque membro projecto si ello póde, pelo nosso regimento,
~a c o mm !ss.ã~ M.t_~ta, en,ten,le nã~ reda~s:~~~ ser discutido.
~·
usa 1 1 us 0es IllJUS..,s que" mesmo .oram ••'""' o p1•ojecto n. 43 foi ou niío um substitutivo
pelo !Ilustro preopinanto.
do projecto n. 401 SI Iili, e depois do accoito
Basta historiar, desde ó. sua origem, o pro- paro a discussão, foi rejeitado, niio ostú. "
,fecto que se discute, para justitlcnl' IL Com- mataria SUJ. eita its pi'esci•ipçües do regimento
missão.
Na sessão passada 0 nobre Senado!' por pnrn nilo ser mais submottlc1n 11• discussão
Pernambuco apresentoa umJrojecto sobro nesta sessão ?
confilctos entro os poderes est oaes, a propo- OSit. Coi~Ll!O l!oDRIOUES dil. um aparte.
sito de occurrencias lamenta veis verificadas o Sit. RAMIRO BAitcELtos- E' uma heresia
no Estado de Sergipe.
J•egimentnl o que estó. dizendo o nobre seConvidada a outc·a Casa do Congresso, para nador, e vou provar. Pelo nosso regimento
escolher do entre os seus membros os que, s. Ex. não póde otrerecer substitutivo de
representando aquolle ramo do Poder Legls· materia diversa da de que trota o projecto.
la.tlvo, ~ompuzessem com os delegados desta ~i 0 projecto n. 43, substitutivo do de n. 40
Casa., uma CommissGo Mixta; esta se orga- contivesse m11toria diversa, niio podia ser
nisou, com poderes amplos, comprehonslvos apresentado.
de todos as hypothoses concei•nontos ó. cs- 0 Sn. Coi~LUo Ronmmms ·dá um aparto,
pecle, que ó a these consagrada no art, 6" da
...J.
constltulçlío Federo.!.
(II« out••os a}la.-tcs.)
1
Venelda esta preliminar, tro.tou-se do ola· o SR. RAMIRO BAHO!~wis - Entiio todo o
borar um projecto que tratasse da regula-. projecto, desde que mudasse duns ou Ires
mentaçiio ao.quelle dispositivo constitucional. palavras, podia ser reprodusido I Appello
Era a explanação do pi•!nclpio, o deson- para as II'niliçües do Senado, desde o tempo
volvimento da doutrina, anterior o superior, em que fomos. presididos ,pelo honrado ~r,
sob o ponto de vista toglco, a todos e quaes- PI•udonto do Mornos a interpretaçiio do regiquer casos que a olla se referissem: dava-se monto Hli essa; 1lo ouii'O modo seria ello
o mosmo que succedo com todas as normiLs burlado todos os dias,'·bastnria a mudança de
estabelecidas relativamente aos factolf quo algumas palavras cm um projecto pam sor
cll1111 são destinadas a reger.
novamente apresentado.
O Sr. Goncnlvm• ChnveM pro- sr. presidente, ostti em debato um11 que•ll1o
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0 Sa, COELHO RODRIGUES dá Um aparto.
aquelle que foi originariamente o11'erecido
pelos hon~ados So~adoi•es. O prqjecto prl·
O Sn. RA~!IIlO TlMCC·:t.Los- Niio ó passivei mltlvo
ramott1do ii Commis•iio Mlxta,
sustentar sériamento que a. questão é dos nomeariafo1por
d"' duas casos do
termos do pr~j~cto e n~o da '!'ateria; quando Congresso, Maisnccordo
tarde apreoentaram·se di11'e·
o outro foi r~Jellado nao o fo1 siniio pela ma· rontes outros Cllsos,
submottidos a esta o a
ter~a. Nunca se deu outra interprotnçiio ao
Casa
do
Congresso;
o uma a outra
outra
regimento.
mandaram-os ú. Commlss[o Mlxta por tra·
· Portanto, si o projecto n. 43 foi o substi- tarem
de mataria ottinenta ii o ~rt 6" do
t'!tiv~ do de n. •lU e foi rejeitado, o de n. 40
Constituição,
su.jeito ao estudo dasm comnnoyurle ser posto em discussão nesta mesma missão. AComm1ssiio
Mixta, antes do consi·
sessuo; poderaser discutido na sessüo seguinte deroras hypothesasjulgou
~rudanteformuior
)IOrque persiste oart. 6" da Constituicão que
um
P!'Ol~c~o
em
thase,
regulando
art. 6" da
dó. aos poderes publicas a attribuiçiio de Constitlllçao, projecto cujo § I" ouo2''
reCeriatratar desse assumpto.
se
ao
.projecto
n.
43prlmitlvo;
isto
é,
a esse
Parece-me portanto que tom muita rasiio byproJecto que só cogitava de uma do.s quatro
o honrado Senndor por Sargipo na preliminar pothases. e a Commissão Mixta julgou pro·
que ap1•esentou, e que, si o Senado niio a dento fuzar obra geral, consignando em thal!e
acceltar, faz uma modiftcaçiio no seu regi- a. re!l''!lamentoçiio do mesmo artigo da Consmento, que niio cogita dos termos, mas da
m:tterifL dos projectos. Esta ó a t.radiçilo da tltD!çao.
Nas medidas que a Commissiio propoz para
C~sa. O Senado votará como julgai• converegulamentar
artigo indicou, entro
!llenta; cu voto pel.a preliminar, porque outro.s 9ua emoqualla
certos
casos
tbsse a questão
1
JUlgo que está. perJllltamenta com o re- •ubmet!ida,
cada vez que occorresse, ao cogimento.
nhecimento do Congresso, para que elle deli·
o Sr. coelho Rodrigues (') _ borassa conformo ns urgancias do mesmo
Sr. presidenta, sou tão inimigo de tricllB como coso. Fgl, pois, um proJecto gerei, a raguo Sr. Senador que iniciou o debata, e nado lador, nao do caso previsto no projecto 43,
entendo da toctiCil.
m~s de toda a mataria do art. 6" da Constl. A tactioa suppre, iJs vezes, as forças, e tuiçlio, que o Senado recusou .
. tanto póda alguem ser Guilherme, o Conquis· Ora, a recusa desta .P!Ojacto, póde revogar
tador em oampo aberto, como Fabio Cunctator o art. 6' da Constitlllçao! Eu niio creio que
pela sua estrategla militar.
nem mesmojurisprudencia do bisturi ou da
~~·. Presidenta, essa discussilo ê uma exce· espada soja oapaz do sustentar isto' ainda
pçiio dilataria, uma preliminar ~&ra ganhar quando estejam de accordo,
'
.tempo e Jlltigar os espíritos, que JÚ. estão Clln· o Sa. RAMIRO RAncELLOs _ A ju~ispru·
çadTos. d
decia niio é provilegio dos diplomados. Não
em-se iscutido invooando o art. 92 do est~ja v. Ex. f~llando do bisturi e da .espada.
regimento, que não é mais do que o. reproducção do art. 40 da Constituiçiio.
O Sa. CoF.r.no RonmauJ:s-E v. Ex. niio
Vamos partir da lei : ó a tonta commum noaba de fa!l~r e'!l chicanistas1 Si o art. 6'
onde todas o.s oyiniões viio beber, ptra J'orta· do Con!tjtu,çao nao está revogado, todas as
leccram-se si sao verdadeiras, e rectificarem· bypotbeses da intervenção previstas neUo
se, si siio falsas.
contmúam a. ser da compotencia do Governo
Diz o art. 40 da Constituição : c os proje· Federlll. E' ISto o que ostil em questão.
cto'!. rejeitados ou nilo sanccionado! não po· OSn. RAMIRO BAnCELLOS-Dá um aptrte •
.·derao
,, 1orapeitlvn. •ser renovados na mesma scssao legisla· . o sa• c0••
- 110 nonnzauES- 0 proJec
Apresentou-se o anno passado um prqjecto h~o Jl!'10 S~!,nado regulamentava em the.ae o
do Sr. Senador por Pernambuco, foi á com· 01 t: 0 • 0 na_o podia re~og~r o mesmo artigo.
missão Mixta e·esta não quiz fazer obra por Por tanto, nao ficou preJUdicada a competen.cia
elle, nesta anno, mns em logar daquelle rro· do Poder
Federal para tratar do cada oaso. Do
jacto, o11'erecou um substitutivo, signa de que 80 trata presentemente é de um projecto
q!:'e não acooitou o projecto, o qual, portanto, regulamentar de um dos oasos, que toram
noo foi a base do que a commissiio apresen- scubmettidos por Ord!lm ,das duas Cnso.s do
tou.
ongresso ii Comm!ssuo ~l1:xta, e que procura
Trata-se, pois, do um Jlrojecto substutlvo, providenciar em L1ypotbese. OSenado recusou
o que quer dizer de outro projecto ' que niio atratu,.se
regulamentacao
e~ those ; mas agora
de um proJecto
em hyyotbese.
Porque o Senado I'Ccusou 11 thes~. nuo ó de
necessidade, niio ó de loglca lmpr011cindive1
que recuso tnmbem á hypothese.
(t) Eslo dlsouraso niio foi rovl11to pelo orndor.
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Pois um projecto em thcse 6 o mesmo que Acce!to, portanto, pam mim o qun!!ficat!vo
U!Jl P!Ojecto em hypothose1 Si os prqjoetos que uúo QU11!iftcnrel, dado pelo m•u nobre
nao sao os mesmos, este do que se trata ngora co!!cga pelo Rio Gmnde 110 Sul, do oollinada
não est~ comprohendldo nem no ltrt. 40 da no modo do pensnr, quo ou subscrevo, dos no·
Constitu!çilo, nem no M't, 02 do Regimento. bt•os oo!!og11s quo o tom su.tontndo.
A pol!t!oo obriga mnls do que n rlm11. Dizem
que o. rima faz branoos as formigas pretas, 0 O Sn. RAMIRO BAnCELJ.os- Eu disse que
vlce-ver.;a; m•s a politloo faz do direito torto, ora cnlllnnda nfllrmar que o que constituo o
e do torto direito.
projecto niio ó " mtttcrla, ó a l~rma.
O sn.. JoÃo conD~mo-V. Ex. eshl domon- O SI\. VII\OILIO DAuozio-Com e!felto Sr.
atrando Isso. (Ha outros a:pa•·tcs,)
presidente, o que constituo um projecto
niío ó a mataria. ·
O Sn.. COELRO RoDRIOUI,S-Qunl foi o proQuando se tratA 1lo art. 92, iliz-se que
jecto quoja apresentei contrari~ ao Ucgimon- se trata de mataria de garantias constitu·
to! !_lontrnrlo 110 Regimento sorta que u Com~ clonaes. Essa é que é a mataria; mas, cada
ll!isao se •lisolvmo sem tomar em considero· um dos paragraphos, que estilo subordi·
çuo os caso;, que por ordem das dmts Casas nados ó. exprossilo que constituo a mataria
<\o Congresso lhe foram submettidos pnra rc~ trata de liypotileses particulares.
'
solver. A recusa do yrojecto que cahlu, nilo A mesma mataria do art •. 6• comprodissolveu a Commiss•o.
hcnde diversas hypothesos.
O Sn.. PlNUE!ItO MAcnADo-Era a canse·
A matorta ó o. intervenção da Uniiio nos E<·
quencia.
•los; mas, llS hypotheses cogitam de oosos de
o sn. CoEUIO RoomouES-Niio era a mos~ ordens diversas que reclam•m Intervenção,
,
E
lê ,
d
Podem deus projectos apresentados na mesmo cousa, u vou I, apezar e mo parecei' ma sessão ou cm se·sões di!fcrcntes tratar
CSOI!sndo .rara provnr a dt!feronça dos dous da mesma mataria, d~ mesma hypotb~sc, mas
P:•Jeetos, eu :vou lêr para que o Senado, ~· em sent\ilos contral'ios, e nlnguem di r~ que
~"" et de aud•tu. r.econheca com quanta raz11o silo os mesmos pro'cctos
a!lego que a pohttca obrigo maiS 'do que a
.
'
•
rima. o projecto que cahiu aqui era o se-- O SI\, CoELno RoDRIGUEs dó. um aparte.
gu!nte:
.
O Stt. VmoiLIO DUIAZIO- Portanto, Sr.
Art. 1.• (La.)
P!esldonto, nilo ó.a mataria que & ConstituiVê V, Ex. que ftgurava sem pro um ooso çno proh1be ropetiNe em um projecto de lei e
em que ora preciso vir promover para a sim a tórma.
bypotbese umalol especial do Congresso.
O nobre Senador comparou apenas a mataria.
, (.'L, )
com a forma extorna,
0
A r t•
Não é porém a fórmn superficial de um
O projecto de que so tratA agora di?. o se- projecto 'a fórmã simplesmente grammatlcal,
gnlnte:
ile que se trata; devemos comprehender a
Art. 1.• (L8.)
fôrma como a dlstrlbulçilo dn mataria, a sua.
Quem quer que saiba Jôr pódo dizer que structurn que póde ser dilferento, ó justa·
este projecto é o mesmo que acaboi do fôr'l
mente, a parte forma! quepóde ser diversa.,
Mns, si não é o mesmo, repito, niio é 0 ooso conservando-se a mnteria ldentlca,
do art. •o da Constituição que diz: «os pro- O nobre Senador que é medico, como eu
jectos regeitados ou niiO sancclonados, nilo sou, sabe porfeltamente que na sclencia que
poderiio ser renovados na mesma sessão constitue a VIIStA mnterla que se chamo. obilegislativa.l>
mica, estudam-se corpos, cuja substAncia
O que foi rejeitado, foi este (o o•·arlor mos- material é a mesma com formas e outras
tra o projecto), o que cshl ern discussão ó pJ•oprledados dUferentes-ailo os «isomeros »;
este outro.
·
out1•os ba, que tom a mesma fórma, exactaDiga o Sena•lo sl se trata da mesma cousa, mente a mesma, cuja mntoria, poróm, é ln·
osi é posslvel, sem esta1• apaixonado, afirmar talramonto di!forente, •iio os corpos, que cba·
o contrario do que acabó do dizer! (Muito mnm-so lsomorphos, sabe ainda o nobre Se·
bam.)
nador que, por um processo natural que
N•

•·

ninda. nü.o Re conhece bem, hoje se encon•

O líir. Vlrl;lllo Dam10zlo Sr. prosldcnte, sou dos quo pensam quo,
quando 11 ConstltuiçliO disso que DR projecto.,
rojelt11dos ou niio sancclona•lo• mio pmlom
ser renov11dos na mesma sessão leglslatiya,
nílo qulz ulzor que as mutorlns a que ollos
se reterem nilo podlnm ser renovadas.

tram objectos, por exemplo : moedas que
foram <lo prata e que enter1•adas durnnte secu los em antigos esgotos, ainda se encontram
com a mesma fórmn, mllS· com a eomposkiio
mudada, com :a mataria dilferonte, a qual
agora é sult'ut•oto dO' prata.
O SI\.R..u.nno BAI\OELLOB dá um aP!>rte.
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O Sn.. Vmmr.JO DAl!AZIO-V. Ex. para osso tlvo caiba competoucia para tratar destes
Indo não poderá tlcsviar-mo, levando-mo a casos.
fllzot• prelecções de chlmica geral.
Sr. presitlonto, si isto ti assim, si esta ó
O que quiz B.JlCUOS domon.trar, Sr. presf. a consoquencia da votaçiio do Senado entao
dento, é que nao ó calinada " opiniao jiL vá. mn.ts longe S. Ex.
omittida aqui no Senado por nobres oollegas Neste projecto rojoitndo pelo Senado dava.
e por mim acooltos.
se cornpetencla ao Executivo para Intervir
MM deixemos iBBo.
em cer·tos casos.
S. Ex. alndiL •lisso que oro do praxe aqui Por consequencla a rejeição dollo Importa
nesta CMa, seguida quando ain<IB presidia os tambcm o. negnt;iio da compotencia. do Exnossos trabalhos o actuai Sr. Presidente da ecutivo para intervir nesses rnesmosc:.sos.
Republica, niio serem contemplado• na ordom Portanto a consequencia. logica da affirma•
do dia projectos como osto, quanrlo, segundo tlva do nobre Senador é: ficou de fl1cto re·
alguns dos ~rs. Senadoras, jó. lbi rejeitado vogado o nrt. 6" dn Constituição pellL voto·'
outro que occupava-se da mataria anoioga. çiio do Somvlo.
Deve, porém, S. Ex. rocordar·se de que 0 Sn. RA~!IRO BAROELLOs-Niio ftcou revodons projectos ainda recentemente apresou· gado.
tados, um em junho e outro agora, tratavam
O Sn. V!naiLio D,u.uzro- E' a conclusão
ambos de amnistia.
!ogica do que disse o nobre Seno.dor pelo Pa1!:' ou não a mesma mataria ?
raná.
O Sn.. R.unno BAnCELLOs iló. um aparte.
Entretanto a verdade, Sr. presidente, é
0 Sn. VIROILIO DAMAZIO - 1!:' OU não a que a Intervenção faz.se, tem-se feito e con•
mesma mataria de que se occupou o Sanado tinua a fazer-se.
, nos dous projectos
Em falta dn lei e urgido pela neceslldads
Evidentemente a amnistia do projecto re· que podiu·nos o Sr, Presidente da Republica
jeltado em junho é a que depois foi acceito. continún. o. intervir.
na emendll, votadil de pois pelo Senado.
O proprio facto, que foi motivo de tantos
Recordo·motambilm, ~r. presidente, de que rego~ijo!!, de tantu.es manifestações ruirlo!!aSI
ha dons o.nnos toi aqui apresentado e rejeitado a da pncificaçi\o do Rio Grande do Su
um projecto relativo a compulsaria. no Exer- por moio do convenio, intelligoncia, ou cousa
cito e no. Armada e nu. mesmo. occasiiio, no. que o valbn entro o dele~ado do Poder !!:te•
Camara dos Srs. Deputados, tinha sido ini- cativo o os rebeldes em armas, é um facto de
ciado um projecto sobre a mesma. matet•ia. intervenção.
Ainda não ostÍI a. cousa terminada, mas a
Pois bem, vindo dn Cama.ra dos Srs. Depu· intervenção estó. feita. E assim ti preciso:
tados esse vrojecto, foi dado para ordem supponbamos um caso, como o de Alngôo.S,
do clin. e, {L VIsto. de o.lgumo.~ obervnções n. om que se revolto a força publica do Estado
este respeito, o Sr. Presidente •lo Sentulo <le deponha o seu GoVel·natlor e que esse appelle
então <l1sse e provou que o projecto não era pat•a. o chofo <lo Poder Executivo Fedoral,
o mesmo; que tinha mo,Uficaçiíes, que lho pergunto: devo olle deixar que IL anarchia
alteravam a. lbl'ma, mos ~lo profun•lamente, cnmpcie e que a desordem subverta o Paiz,
que podia se considerar projecto novo.
sómonte para respeitar a esphera de oompePortanto, nõo ó exacto que os procedentes tencia do outro poder que niió.s a. reous& e
nega 1 Evidentemente, nilo. Entretanto, Sr.
sustentem a opinião do nobre Senador.
Presidente,
a verdade é que o chefe do Poder
0 Sn. COELIIO RODRIGUES- Apoiado.
Executivo,o honrado Sr. Prudente de Mornos,
O Sn. VmmLIO DAh!Azro- Sr. pre;idonte, appelln para nós, em s1m Mensagem quando
niio tratarei de demonstrar, porque o men nos lembt•a quo nos Estados diio·se essas
nobre collega Senador pelo Piauhy jó. pro- anomalias de que temos conhecimento; a1
vou·o exuberantemonto, que os dous pro- questões estão bojo augmentadas e aggravajectos, isto é, o substitutivo que aqui passou das: do Ama.zonll!l no Rio Grande do Sul um
sobre o a.rt. 6•e o projecto apresentado hoje g1•a.nde numero de Estados estao convulsiosobre o wo do Sergipe, não siio identicos, nados ...
absolutamente.
O Sn. GoNçALVES CnA.VES-Elie entenda que
Ainda peço a. V. Ex. alguns minutos de o Co.1gresso devo pronunciar·so n respeito,
a.tton~<ío para responder a uma nssorçiio que
VIRGILIO DM!Azro ... por anomopoderá par•ccer de poso, apresentada em linsOoSll..
gl'tLYes
que poem om
aparte pelo honrado Senadm• pelo Paranó., risco a fórma irt•egulnridndes
republicana
J'cdarativa.
que disso que a queda do projecto dando ro·
gulamentação ao urt. 0' importava a nogacão Pois bem: cNiio lntet•vlm:o- diz o honesto
leita pelo Sono.do, de que ao Poder Legi.ala· chefe do Podar Exocutlvo-n~o POI!IIO !nter-
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vil• ·n~ m~ior parto desses ansas, porquo
011tondo que não ó caso do fl12o1-o som lei,
mas peço que fllÇills algum~ lei nesse sent\do,
Quando pois o Chefe do Poder ExecutiVO,
a quem apoiamos, nos pede uma lei; do flleto
de recusarmos nma. lef do conjuncto, como
ora o projecto rejeitado do tnterprotaçilo generlca do n.rt. 6ô, não é lícito tirar out1•a
IUeção que niio seja: que, a exemplo do que
se passa nos Estados-Unidos da Amorlc~ do
Norte e na Republica Argentina. é pretorlvel
tratar do cada caso ou ospocle, do que tratar
em genero, p~ra o imprevisto, porque toda
a regulamentação destilo mato1•ia, por mais
casulstica: que se esquecerá, soja sempre do
muitos casos passiveis.
· Resolveu-se apenas guard~r para cad~
occo.slão ss questões occurrentes e nessll!l
occa.s\ões a sabedoria do Poder Legislativo ou
do Poder Executivo, conformo o caso, decidirá.
o que fôr mais convonlonte.
. Eia, Sr. presidente, o que mo pareceu dever dizer para justificar o modo por que pre·
tendo votar, que é contra o requerimento do
nobre Sentldor.

o Sr. VIcente Maehado -Sr.
presidente, creio quo não seril preciso que
eu amrme ao honrado Senador poJo Piauhy
que sei ler e escrever e isto. é até condição
para poder ser eleitor e .Para ser votado P"ra
exercer o mandato pohtíco que estou exercendo.
Tenho tambsm presumpçiio legal do que
sou Jurlsperlto,- sou formado cm scienclas
juriaicas o sociaes pela Faculdade de Silo
Pnulo ; nilo cheguei a. ser lente c pUde ser quo

esta fb.lta do consagraçüo de aptidão 1\tteraria me colloquo o1n plano inferior a S. Ex ....
0 SR, COELIIO RODRIGUES-Niio apoiado; ató
sabe muitas cousas que não sei.
0 Sn. VICENTE MACIIADOo,, mas a presum·
pçilo lego.! é do que tenho as aptidüe• neces·
sarias,
· Sr, presidente,· aindn est~ subsistente a
pergunta feita pelo meu lllustre collega Se·
nador pelo Rio Grande do Sul: o projecto ora
em discnssilo e de que trata o rel\uerlmento
feito pelo nobre Senador por Sel'glpe, trata
ou não de mater\n identica iL de que tratava
o Jll'ojecto que foi aqui repa!lldo pelo Se·
nado!
O Sn. CoELIIO RoDRIGUES- Não ó. esta a
P;rguntn nos termos da ConstituiçtLo, ó on
DILO o mesmo projecto 1
- O Sn. VICE~"''E MACHADO- Está fora de
toda n questiio que a mat•rla ó a mesma de
que trata o projecto que o Senado rejeitou ;
-a questiiode duplicatas de AssomblutLSO Go;
verna.dorcs dos Estados,

O projecto ropcllido tratou •lo as,umpto
apresentando normas cm quo fossem colhidas
todllB ~s bypotheaos. Agora, do que trata o
projecto em dlscussiio! '!'rata justamente sobre a duplicata de Assemblóa o do Oovor·
nadar no Estado de Sergipe,
SI o honrndo Senador aprendeu a ler por
methodo ditrorente daquolle por que aprendi,
si estudou Direito por metliodos dltrorento•
dnquelles por que est•1del, me dlril si não ó
uma o a mesma materia.
0 Sn. COELIIO RODIUOUES diL um aparto,
0 Sn. VICENTE MAOIIADO- S1•. presidente,
sinto não ter nesta occasliio todos estes pa·
pela, que se distribuem diariamente no Se·
nado, contendo a mataria d~ ordem do dia,
como este que tonl10 agora na mão, porque
havia de mostrar a S. Ex. que, sempre ao
tratavn do assumpto ropellido pelo Senado,
se dizia: projecto que se refere a duplicatas
do Assembléas e' dos Governadores do Esta·
dos, etc.
Pergunto: o que é que estti actualmente
em d\scussilo! !;' a duplicata do Governador
o da Assembléa de Sergipe.
·
Fere ou nilo o nrt, 40 da Consti tulçilo a
col\ocaçiio em ordem <lo dia da discussão desta
mataria, quando nesta sessiio jiL foi ropell\do
o projecto tratando da materia de que ora se
trata!
Sr. presidente, nóa estamos aprendendo
aqui todos dias muita cousa com o Sl'• Senador pelo Plauhy •. ,
O S1t. CoELuo RoomauEs-Nüo senho1•,
0 SR, VICENTE MACIIADO- S, Ex. que
ainda l1a pouco accUSILYo.-se de nada conhecer
de tactica nem do estrategia, veio nos dal'
hoje a demonstl'llçiio solomne de que possuía
qualidades reaos e solidns ).lllra ser um bom
tactico e um bom estrategista.
A previsiio é para íss0 um elemento essencial e S. Ex. mostrou que era multo previdento e até de mais. Assim é que s. Ex.
que quiz attribuir paixão aos seus antago·
nlstas, quando quem estava fallnndo com
anfmaçiio e apaixonadoerajustamenteS. Ex.,
affirmouque tudo Isto era teltopnl'llprotellar
a soluçilo da questiio,
0 Sn. COELIIO ll.ODRIQUES- Niio senhor.
OSn.VICENTE MACHADo-O honrndoSenador
1lisse que esta quc•tiio era uma questilo acabnda, uma questão morto. e que estavamos
apenas com uma excepção dllatol'la, que·
t'llndo ganhar terreno I
,.
Quem dou direito no nobro .. Sonador para
assim pensar! Eu estou convencido, Sr, pre·
s\dente, de que, no. caso especial de Sergipe.
o Senado ha de manter o voto que ja dou.. ,
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O Sn. Corewo Ronmou&s- Púdo sor quo' Mas creia o nobre Senador quo tlel as mllos
sim, pódo sor quo nllo.
ú. palmMoria.
0 Sn, VICEN1'1~ MACHADO-.,, e tendo esta
0 SR. COELUO RoDRIOUEs-Mas nllo lhe dei
convlcçllo, ~uo necessldado sontiria do levan- bolos (llilarirlacle.)
tar excopçno dilatarias, de ganhar torreno 'I
'
O Sn. VICESTE MACII!Do-Não dou porque
O Sn. LEoPOLDO DE BULIJÕES- V. Ex. tem foi genoroso. (Riso.)
cort.eza <lo quo o Sanado votar~ contra o
pro,iocto 1
O honra•lo Senador pela Bahla sabe que
os projectos, como do amnistia,sitio, e outroo
O SR. VICE~TE MACHADO- Esta e original! ~uo 1:epresontam uma attribulção execuUva
V. Ex. quer que ou responda pelo voto do do congresso, não são colhidos pelas disposi·
Senado amanhll, ou depois i
ções do a1•t. 40 da Constituição.
Nilo sou positivistn, mas tambom niio sou Esta fncto ficou assentado, do modo que, ,
espiritista.
em uma mesma sossiio legislativa, púde ser
Si fo83o, o pudesse ter para mcdium o nobt•o apresentado, uma, duas, tres, quatro e cinco
Senador pelo Piauhy, talvez me Jbsse licito, vezes projoctos destes, sob os mesmos fun·
invocando algum espírito, chegar,, pt•c,ci- dnmentos ; cm relação aos mesmos factos e
cncia do voto do Senado na dia de amnnhii, a po;sons, nos mesmos termos, sem ferir o prafavor ou contra o projecto da intcrvcnçiio no celta constitucional.
Esta<lo do Sergipe.
o outro ponto tocado pelo nobre Senador,
Tambem não recorro á cartomancia, para sr. presidente, eu mesmo não sei como ex·
por meio deU~, ficar sabendo como votliril o aminal-o pois que o nobre Senador manteveSenado depois de amnnhii.
se em uma regiüo mctaphys!ca sobre a questllo' ·
Calculo que o Senado manterá cohercncia de fórma e do substancia.
com sou voto anterior, repellindo n inter·
s ·
d
vençiio no Estado de Sergipe; ó tudo quanto O SR. Vmon.Io DAl!AZlO- erta quan o
posso adiantar.
muito physica.
Sr. Presidente, estú. do pó a !nterro~nção O SR. VICENTE MACU,\DO- Como queira;
feita pelo' nobre Senador pelo Rio Gran•le ~o refiro-me a qncstiio de fórma.
Sul: o prQjccto em discussüo é, ou não o 0 quo ú exacto e quo V. Ex. niio poude
mesmo que tbi rejeitado pelo Senado 1 a sua demonstrar que a questilo de fórma ea que
matorin é, ou niio n mesma?
estabelece a natureza de um projecto, de um
Si e a mesma, o pro,jecto J~re de frente o facto qualquer; que a qucstilO de fórma e inart. 40 da Constituiçüo, o o artigo .do nosso dill'erente, e 0 que v, Ex. demonstrou.
~~~~Tt~~~~on~r• consubstancia o principio Poderia ainda contiauar a enveredar por
Sr. prosidento, dou 0 meu votoa 0 reqne· esta quesl.!io do fórma, porém 6 uma questão
rimcnto do nobre Son~dot• pot• Sergipe, por- para mim nulla o que em nada aproveita.
quo estou eonvencido do quo a prcliminaJ•Io· o SR. LEOPOLDO DE BuLnÜEB-Aprove!tn. ao
Vllntada ó muito cablvel, doRdc que V. Ex. paiz.
<lcclinon do si a compotenci:•· pat•a o Sanado; 0 SR. VICENTE MACIIADO- nccedidamonto
c mesmo, antes do requerimento, V. Ex. voltarol novamente a estudar Direito Con·
declarou que ni10 so julgnv" babilita•lo p~1·a stitucional 0 het•moneutica !
nüo acco!tar o projecto, sem o voto do Se·
nado.
0 SR. MOl\AES BARROS -Essa dlsposlQitO
Parece-mo que foi o que se deu a respoito existe desde a Constitu!çiio do Jmper!o.
·
deste requerimento, a favor do qual voto.
o SR. VICENTE MACIIAno-Não ha absoluta·
Sr. presidente, j<i que estou na tribuna mente uinguom que se,ia cnpaz de alft~mar
darei tambom uma pequena resposta a uma qno um projecto ó oompletamente. !dent1~0 a
parto do <liscurso, do honrado Sen:ulor poJo. outro, só porque suas palavras sao pos!ttva·
!l1thia; S. Ex. appellou J'ara os precedentes mente as mesmas; a questão 6 só de mataria,
do. Casa, apo.nhnndo uma questão que lhe 0 do fundo.
sm•via. S. Ex. citou o caso de amnistia.
A dlsposiçilo constitucionnl niio púde ter
Remotterla com muito P.''azor ao nobre So·
,
t
•···
nndor pelo Plo.uhy a opimiio de S, Ex. para Oll•·•·n 1n e!'pt•o...,uo.
ver si o caso cabo porlilitamente.
Sr. prosl<lcnte, acho quo tem toda razão
Fui um dos que sustentaram quo o projecto a l•t•ellminar feita pelo nobre Senador por
do nmnlsthL, renovado aqui, lbria o nrt. 40 Sergipe. O caso esti1 do pé; rosta ainda proda Constitu!ÇI1o. Sustente! esta opluillo evi- nunciur·sc sobt•o ella o Senado, desde que
dentomonl.o, o ntó mando! ú. Mesa uma dccla- V.Ex. declinou da competenchL de dizer 'lue
rn.çV.o do voto nosto sentido.
o twojceto nüo foro o RJ•t.40 •la Constitu!çao.
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·O l!lr. 1\lornc" Dlll't'oH-St•. pro- O que Impor~•• pot•lanto, ó n Identidade no
sldonto, niio tonlto em vista mottor-mo na rundo e na lói•ma, qualquer dos pontos do
polomica levantada sobro a constituclonali· vrn,jccto, ·ou no que diz respeito 110 fnndo ou
üade do projecto, mas unlcarncnto explicar o a rórma póde-nos lnduslr a votar a fi\vor ou
meu modo iie pensar, sem proteodot• dar ru · contra. Por isso, dosdo que appareça outro
sposta aos argumentos contrarlos.
projecto que divirja ou uo fundo ou na fór·
Quero apenas dizeraoSonado como entendo ma/ este pro,ieoto pôde 'er •liscntldo o appro·
o art. 40 da Constituição.
va• o s~m lnfracçiio do preceito constltu·
clonai.
Dlz o art. 4a, tantas vezes repetido:
Sendo esta, no meu modo de entender, a
COa projectos rejo ilados. ou niio sancclona· verdadeira intorprelaçiio do art. 40, Tô-so
dos, não poderão ser renovados na mesma ses· quo este art. niio tom 11importancla que so
llio legislativa. •
lho quer dar, porque e fucll desviar a pro·
Renovados, quer dizer, repetidos, rcproclu- hlbição do artigo; basta no projecto uma alte·
zldos na mesma soss[o loglslativa; esta ó a ração no funolo ou niL rurma.; eu digo-na
fórma,- niio digo simplesmente- nas pala·
traducç:io do artigo.
Repetição. reproducção, renovação, querem vras,
dizer Identidade do projecto. E' preciso que o Aoslm a disposição do art, 40 é quasi Jllll·
projecto seja i!lenltco no fundo e na rórma tonico, niio tem a importancla que se lhe
para que inclua na prohiblçiio constitucional. quer dar, e é uma renovação do dlsposlçiio
· Nilo baata a analogia, a semelhança, a pa· ldentlca. que .havia na Constituição da Mo·
recença; é Indlspon•avol a ldontldado, tom11da narcbla.
·
esta palavra em sua slgnlftcaçiio exacta e ri· Parece-me mais, Sr. presidente, que a dls·
gorosa,
posição do art. 40, qualquer que seja o seu
Deode que niio ltaja i•lentida!le no lundo e alcance.
mesmo com a reatrioçoo com que eu
Da fórma, o projecto póde ser renovado, póde a entendo,
não é appllcavel ao• actos legisla·
entrnr em discussão.
tivos
de
caracter
tomporarlo, de caracter
Supponha-se um projecto que diz 5; um Se·
ou puramente politico, mas
nador vota contra, porque entende que elle administrativo
ás disposições de caracter permanente, pro·
deve dizer 6, outro votiL contra porque ~ue· prlamente
legislativa.
rlaquo elle dissesse~: alio razões de simples
11\rma, de mais ou de mçnos, mas multo legl· Consideremos uma mod ldn de carnotar
limas para determinar o voto do cada um em transltorio: o PodeJ• Executivo pede hoje ao
Congresso a •leclaraçiio do estado de li tio ; o
um ou outro seutl•lo.
o que constitue " rórma de um projecto Congresso achando que o caso não é bastante
.niio siio só as p•Iavrns em que é concebido, grave para autoJ•isar o estodo de sitio, nega·
mas tombem e principalmente o modo, por· o; mas amanbii, dentro de poucos dias, o
que a matoria do projecto é condu•lda, é a caso aggrava·so, o Poder Executivo torna a
au• modalida•le. -o que importa multo, por· pedir a declarnçiio do estodo de sitio o o Con
que, por causa desta, do regimen que se dO. 1i grasso o. concedo,
mnteria., uns vot<-.rn a :thvor e outros contra. O Stt, VJCENTlll MACIIADO dO. um aparte.
Mesmo sobre esta materia temos exemplo
no projecto interpretativo do art, 6." Este o SR. MORARB BARRos- E' exactamente
projecto teve o meu voto contra " o do hon· o que estou dizendo, quando o Poder Legisla·
rado Seuador por Pernambuco, Sr. Corrô:. tivo exerce attribulções do caracter executido Araujo; porque votamos contra 1 Ello vo· vo, em~m pratica actos transitorlos, neste
tou unicamente porque foi rejeitada a omen· coso a disposição do art. 40 niio é applica·
da que supprimla a fuculdade conrerida pelo vel.
projecto de requisitaJ•em a lntervenoão te· E' justamente o que sa dú. com este prole·
ileral as Assemblóas Le;;lslatlvas dos Estndos cto, quo é uma medida de caractei' transitoe o Poder Judlclarlo; si estas emondiiS tives· rio, ( Apoiado•. Ha alouns aparte•.)
sem sido approvadas, de modo a lll•or desap· São muitas estas medidas de caracter truilsporocer do projecto a disposição que elle e ltorio que se acham na Constituição como
eu reputavamos inconveniente, torlame>~ vo· sondo de excluolva compotencla do Congresso
lAdo a favor do projecto, Eu tive mais uma declaração do guerra, estado de sitio, amnisrasão: a disposJçilo que autorlsava n moblli· tia etc. Neste numero entram todas as me·
lnQ~o da Guard• Nn.cional, que n mim pa· didas trausltorias, como esta da intervenrecla lambem inconstitucional.
ção.
SI estas emendas tivessem sido approvadns,
torlamos votado a fuvor do projecto, e, como 0 SR. VICENTIC MACIIADO- dfi um aparte,
elle foi rejeitado por pouco& votos, taiVfjZ O SR. MoRAEs BAimos- Inteiramente
assiDI tivesse sido approvado,
lnutllnOCo é 11 disposição, ID!IS é quas! plato·
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nica, flLcll de sot• desvinfla, como acontecia
com 11 disposlçiiO identica do tempo <111 mo·
nllt'Ch\a.
A' vista disto parece-me claro que o proje·
cto está em tet•mos do xet• aooeito, e não fere
disposiçilo alguma Constltuaiouai, purque só
quem nao quer ver li que poder(L dizer que
elle é identlco no quo foi rejeitado, reia ti vo
ao art. 6". (Muito bem,)
Ninguem mais pedindo a paiavr11, encerra·
se a dlscussiio.

)r

J

-

O Sr. Pre•ldente-Devo reltet•nr
no Senado as •leclarações que ji• fiz desta cndeira.
A appl\cnçilo do art. 92 do regimento niio
é uma simples questilo re~lmeub•l, é uma
questilo constitucional, A Mesa·niio tem uttrlbuições, pela proprln doutrina do regi·
monto, nem tem a facnldade, que seria perl·
gosa, de decidir questões de constltucioDI<Ii·
dade. Pa.t•a isso o regimento estabelece a
1• dlscussiio, na qual o Senado pronuncia·
se sobro a constitucionalidade do projecto.
. Foi por isso que a Me,a nilo tomou a si a
responseb\1\dnde de resolver a. qu<•sbio. O
Senado se pronunciará sobre a identidlldo ou
niio identidade do projecto em •lebate, com o
outro que loi rejeitado, e resolverú. sobre a
appllca~i\o do art. 93 !ln regimento de acco:··
do com o art. 40 da Constituiçi\o.
Vou consultor ft Casa sobre o requerimento
do Sr. Senador ltoaa Junlot•. Apj>rovado o
requerimento, o Senado decidirá em seguida
ai é applicuvel ao projecto a doutrina fiO
at•t. 92 do regimento.
O requerimento d\7. apenas-que •e con·
suite ao Son•ulo-, portanto, si o Senado qulzer que se Caça a consulta, a[lprovará o requerimento, e cm •egulda se Jill'IÍ. a con,ultn.
Posto a votos, é rejeitado o requerimento.
Continua a 2• discussiio do projecto.

O 1!11•. Ro11a .lunlor quando apre·
sentou o seu requerimento teve em vista que
o Senado se pronunciasse sobre a preliminar;
niio tinha, porém, desejo de furtar-se 11 dls·
C\lSailo do projecto, a qual começa cun;lderan·
do o parecer da Comml;si\o Mlxta, e comba·
tendo-o.
O oradot• tem flocumentos offioines e authen·
ticos, que constnm do Diario 0/ficial do Go·
vet·no do Sr. Dr •. Calazans, o que ni\o toram
presentes á Commlssão Mixta.
Esses documentos invalidam quaesquet• ou·
tl'Ds, e por isso os lerá para esclnroclmento
do Sonndo.
O ot•ador lô os parocet·es da 1' e da 2' com·
missão da assembién de Arncajú sobre a olel·
çao de seus membros, e passa depois a tratar
da inoropaçi\o da liLltn do autllenticas ; lendo
Soudu V • V
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um documento comprobatorlo da exlstencia
dessas authent\CilB para o reconhecimento dos
poderes dos Deputados, que se diz não esta·
rem diplomados ; e declara depois desfeito
uma das a."orçõe; da Commlsailo Mlxtn.
O orador iii um telegramma narrando na
occurl·encius, quo se deram por occaslü.o d&
reunliio da junta apurador>< f!a Assembléa do
Rosario, e diz estar convencido de que toes
factos niio lbram lambem levados ao conheci·
manto da Comm lssi\o Mlxta.
Refere-se o orador ao que disse a Commis·
siio Mlxtn em relaçiiO aos arts. 77 e 79 da
constit1tlçiio de Sergipe, e comparando esses '
artigos com os ILrts. tl3 e 65 da Constltuiçao
Feueral, combate a lnterpretaçaoque se quer
!lar ao § 3" do ad. 79 dlllei fundamental de
Set•glpe, e que nilo é udmlsslvel.
Trata das condições de elegibllldade do cof·onel Valia•lilo, que foi eleito constitool~n~l·
mente ; não sendo procedente a aprecmc110
foita pela Commissilo Mlxta.
Para demonstrai-o, o orador IIi o jornal
oficial do Estado de Serglpe,que deu conta do ·
resultado Hnal da eleição, e faz outras conslderaçõeil,depois das quaes declara-se fatigado,
o por estar multo adiantada a hora, JIOile lhe
SPJ>< mantida a palavra para a proxtma ses·
:;ão.
O Sr. Pre•lllente declara adiada a
discussilo, e mantida a palavra ao Sr. Rosa
Junior, e designa para ordeni do dia da ses·
são seguinte:
2" discussão da proposiçao da Camara dos
Deputados, n. 5!, de 1B95, que fixa as despezn do Mlnlsterlo da M11rlnha para o exerclcio de !SUO;
Continuação da 2• discussão do projecto do
Seuado n. 40, do 1895, que nutorlsa o Governo a intervir no Estado de Sergipe afim de
assegUI'ILI' o exerclcio da aasemblea Jeglslatlva in~tallnda a 7 fiO setembro de 1894, na
vlll• do Rosat•io e o do Poder Executivo ao
coronel Antonio de Siquelra Horta;
2• dita da proposição da Camara dos Deputados.
N. 30, de 1895, que concede a D. Maria
Lins Volloso da Silveira, filha legitima do ca•
pltiio de artilharia, jó. fullecldo, Pedro Ivo
Velloae da Silveira, a pensiio de 100$ men-

sn.es·

3.' dita da preposiçilo da mesma Camnra,
n. 10, de 1895, que releva 11 D. Franolaca da
Serra CILI'Deiro outra a prescrlpçlio, em que
lncot•reu, para perceber a dlferonÇil do melo
solde, fL que tem direito, de 1871 11 1877;
2' dito da preposição da mesma Camara,
n. 62, de 1895, que autot•iaa o Poder Execu·
tivo a conceder a Emillo Josó Moreira Junlor,
40
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3" escrlpturnrlo •I~ A!fltndega do Mnnúos, um
nnno do !lconça som vencimentos;
2"discussüo do projecto do Senndo, n. 38,
do 1895, quo concedo 11 cndaumn dns 1llhns
do Dr. E!lsou •loSou•aM~rtlns, DD. Adclnlde
Rim, Dolores, n:sthor o Lucia •le Sou•~ Martins, n quantia de 40$ mensnes;
2" diacussiLo da proposiciio da Camnra dos
Deputados n. 3·1, de 1805, que concedo 11
O. Ft•anclsca Amalia BittoucoUl't Cardoso a
pensüoannu111 do 1:200$000;
Discussão unic:t do parecer, n. 149, do
1895, opinando pelo dotcrlmonto do pedido
leito pelo engenheiro Constante Alfonso Coe·
lho.

Lovnntn.-so n. sossiio ils 3 horas c ~m minu·
tos da tarde.
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Prcsidcncia do Sr, Jllanocl Victo1•ino
SUllUARIO - Ahertut•n d1L Rossão - Lci~ura c
upprovnção da ncl:L - I~xt·t~llii~N'fB- P:Ll'I'CO•
rc11- Discurso rlo Sr, Viconto MnchndoOt~nR:.t no nu.- 2~ diHcuRsão ti:L pt•npoRI(,'ii.o dn.
Cnmnrn doR DoputnUo11, n. :a do 1SQ5- l)iscurRo e emenda. do Sr.

Almeida Bnrl'oto-

Ohsorvnçõcs d(1 Sr. Pt•oRiden1c- Apoiamt>nlo
rln. emenda- Dlsc\U'SOS dos Srs, Piro11 I•'ol'l'eirn.,
.Tullo Frotn, Costn. Azevodo o Alm(lida Bnrrnto
- Clinmndu.- Adin.monto do. votncão -2n dia·
Clfi'ffÜ:O rlo projí1c!o do Snnndo n. ·1<1 dn ·(~05Adio.mentrJ da r.lbc:ust~ii.o- Ordmn tlo din ·!.

E' Ud:t, posto. om 1Jiscussão o som doba to ap·
provada n acl.u da scssi\o anterior.
Deixnm do comparecer com causa particl·
parla os Srs. ,Justo Chormnnt, Sovot•ino Violra,
Qulntino llocayuvn, Aristides Lobo, Joaquim
Fcliclo. Cnmpos Sallcs o Generoso Pouco; e,
sem ena, os Srs. Ruy llarhosu. e .Joaquim
Murtinho.
O sn. I" SEC,.ETAJUO dr'c conta do seguinte
EXPEDIENTE
Oficio do Ministm·lo da Fnzenda, de 2 do
corrente mo•, tmnsmottindo a Mensagem do
Sr. Presidente drL Republica, restituindo. devidamente. sanocionado, um dos autogrophos
da rosoluçüo do Congresso Nacional, I'O)ativa
ó. abcrtut•a do credito supplemonror do
1.700:000$ a'Verba-Reposições e Restituiçõe~
-do oxerclclo vigente, art. 7", n. 29 da Let
n. 200 de 24 do dezembro de 1894.-Archiveso o autogrn.pho o commnnlquo·so ó. outra
CamariL·
.
TeJogrammiL expedido de At'acajú no dia I
do corrente, assim concebido :
•Mesa do Senndo, Rio - AssombJéa Legls·
lativa Jlstndo, cm sossüo, hqjo, approvou se·
gnlnte indiCILÇfio : Indico assombléo. Logislo.tiva reprcsonte ao Congresso Nacional contra
o parecer dn. Commissüo Mixro, publicado no
Jmtal do Conomorcio ele 18 de setembro sobro
o caso de Sergipe, parecer osto que se limitou
fazer valiosas nllega~ões de uma <las partes
intercssrtdns na qucstüo som se diLr ao tra·
balho do Invcstigal' si da outra parto existiam
rnzõcs que destruam aquellas allegacões. -

Jlcli:c Dint=, prosidonto.- Anlrmia Bcsnut•o,
Ao moio·<lia comparecem os 51 sngnintcs Srs. l" Hecreta.l•io.- J\ntonio Cm•nclio da liànscc"•

Sonadot•es: João Pedro, Jo[o Bnrbalho. J. Ca·
tunda, Gustu.vo Richard, Joaquim sarmento,
Fmncisco Machado, Costa Azevodo, Antonio
Baona, Manoel Bararo, Gomos do Cnstt•o, Piras
Ferreira, Cruz. Coelho Rodrigues, Nogueira
Accloly, João Cordeiro, Almino Alfonso, José
Bernardo, Oliveira Galvüo, · Abdon Milanez,
.Almeida Bnrreto, Joüo Noiva, CorrêiL de
.Araujo, Jon.quim Pernambuco, Rego Mollo,
Leito e Oiticica, Messias do Gusmão, Leandro
Macio!, Rosn Junior, Coelho o C11mpos, Vh·~i·
llo Damasio, Eugenio Amo•·im. Domingos VI·
cento, Gil Goulart, Manooi de Queira•, Lapór,
Lopoa Troviio, E. Wnndenlwllt, Gonçalves
Chaves, C. Ottonl, Paula Sousa, Moraes Barros, Leopoldo de Bnlhiles, Joaquim do Sons~.
Aquilino do Amaral, Vicento M11chado, Artbur Abrou, Raulino Horn, E•teves .lunior,
.Julio Frota, Ramiro Barcolios o Pinheiro Mn·
chado.
1
.Abro·so a sessão.

2' secretario.» -Inteirado.
O sn. 2" SJ~CRET.\ltlO hl o viio a impt•imlr
para entrnrom na ordom dos trabalhos os se·
gu!ntcs

N. 150-1805

A' Commlssi\o de Marinha e Guerra ibi pro·
sento " Proposição, n. 8 elo 1895 da Cam~Cra,
dos Deputados, que nutorlsa O· POde!' llxo·
cutlvo " concouer no cabo •do osqundra rc·
formado, Amaro da Costa Soares, 11 pensão
dla!•la rio um mil róis, som projulzo elo sohlo
quo Ji• JlCrcobe do sua rclbt•m" ; o tendo estu·
dnilo-11 convcnlontemonto om fnco dos elocumentos fornecidos polns autot•idados mili·
tm·cs, dos quacs consto que o mencionado
caho do csqu~drn prestou bons sot•VIços na
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gnm•t'IL do Pn.m:.:runy tio cujo tlleu.tro I'Ctirou-

Entro um o outro ponto a di,tancia ó mais
ou monos do 20 mlthas: ora, si forem nelles
coilocadns duas luzes <lo 18 milhas cada uma,
elln.< cruzarüo o dentro deste ralo ficorüo
comprohendtdos todos os BSllolhos quo mnis ·
pet•igosos se tornam ó. navogoçüo.
Sobro a Ponta da Gamellcira, <liz Mouchez
no roteiro tio 1808 da costa do Brnzil, do cabo
de S. Roque ao Ma.ranliÜ.O, nn. pag. 27:
«A ponta da Gamclloira, elevada do 30 a
40 metros, situada no centro da linha dos
escolhos os mais perigosos do S. Jtoquo e for- ,
mando pouco mnis ou menos a parte mais
saliente do continente, seria. o ponto mais
-Costa A:rcuedo.-Gomos do Castro.-Moracs conveniente desta costa pat·a. n construcç[o
Barros.-J. S. Rego Mallo.-Lcopo/do do Du· de um pharol ; seu alcance de 17 a. 18 milhas
lilücs,-J. Joaquim da Sou;a,
encerrat•ia todos os recifes e faria certa.men te
evita.r muitos no.ufragios. Stwia o pharot 1lWJS
«til n construir hqje nos costas do Brnzil.•
N. 157-1805
Qu11nto ao cabo de S. Roque, é bem conhecida
11 inflexão da costa nesse ponto e os
A Commissüo de Finanças, estudando n innumerosj
esparsos na sua visiproposlçüo da Camara dos Deputados, n. fi7 nhnnça não escolhos
deixam
de
gran<le importanilo con•ente nnno, que concede um nnno <lo cia, para que alli não ter
se
cogite
de construir
licença. com ordenado no engenheiro Pedro um pharol do 3" classe, grnnde modelo.
Pereira de Andrada, attendendo no precario Esses são, na opiniü.o da commissão, em
estado de suade do peticionaria, ó de parecer inteira concordancin com a Repartiçüo de
que seja adoptada a mesma. proposiçüo,
Pharócs, os dons pontos essenciaes a itlumiSala da.s Commissões, 2 de outubro de 1805. nar, porque entre o pontal da• Garças e a
-Cosla A.:cver/o,-Ramíro Barce/los.-Gomes -uilla de 1'ouros sendo pequena o. distancia,
r/o Castro.-]. S. Rego Mcllo.-J. Joa2uim ,justamente entre elies fica a ponta. dn Gnmeldo Sou;a.-Moraas Barros,-Lcopoldo da Bu- ieim, cujo phnrol ct'Uzl1r:i seu raio de luz
IMics.-Leita o Olticica.
com o de callo de S. Roque, como vem de
referir a Commissão.
Tem mais por devet• a. mesmn commissüo
N. !58- 1895
infot·mar que um pharol de I" ordem <le 20 a
25 milhas, systema Mitcheli, sobre torre <lo
A Com missão de -Marinha. o Guerrn, ten<lo ferro com esteios de rosca. compre!tendida na
<lo dat• seu p:Lrecer sobre o projecto do Senado, mesma torre n cnsa para rcsidencin dos phan. 28 de 1895, quo manda construir, para roieit'<ls, não custaró. menos de :10011310 mil
mnior scgm•ança o facilidade da navegaçüo ll•ancos e o de alcance de 12 milhas, do
no canal de S. Roque, costa do Rio Grande mesmo systema, importaró. el)l 70 !Dil frando Norte, dous pharóes, sendo um de rotaçüo cos.As tort'Cs de amllos os pltaroes DILO podem
de 20 a 25 milhas do alcance nos baixios set• de alvenaria, attendendo á qualidade are·
denominndos das Gnrças, o outro de Luz fixa, nosa do sóio e sub·sólo desses !og11res e á
de côr, de alcance n[o inferlot• a 12 milhas, flllta de recursos necessarios e lndispenno porto da vllla de Touros, e provê sobre as savels a essas construcções.
despezas deconstrucçiio do ambos, concedendo Pouco ou, para melhor dizer, nad& ndeanao governo, pelo Ministerlo da Mnrinba e tnró. o Senado, votan<lo a construcçüo dos
oxercicio corrente, o credito do 100:000$, phat•óos de que trl1tn o projecto e a. verba a
apresenta ti considet•açiio do Senado as so· despender no corrente exercicio e, tto con·
gulntes ponderncaes :
trat•io, concorrerá par& que o material adOs pharocs projectados pela respectiva rO· quirido pos'a estragar-se nos depositas da
partiçiio para. n costa do Rio Grande do Norte repartlçiio ou dos capitanias de portos, nc·
e indicados na cnrta maritima da iliuminnçüo cumulado nos que .I ti existem compl'lldos o do·
dn costa. dcsrlo 1882 s[o os dn Ponta. da Gamo!· posit<Ldos, Ines como : os dos pilaróes do Silo
Jeim, perto da viita de Touros, e o do cnbo Sob•stiiio, ltnjaby. Pont<L do Moi, Mossoró,
do S. Roque. E. na realidade, estes pontos Macau, llOi111onte, lihóo;, ilha Snnt'Anna e
convenientemente iliuminados "'lliar«o com outt•os, sem iovnr om ~onttL o novo appato<la segurança a nnvegaçiio no canal de rolho de luz dos Abt•oibos, da ponta da Ras. Roque. O pt•lmoiro tilcilltarn n enti'ada J pos<L e outt•os nutorisados pelo Congresso, >em
pelo norte e o segundo pelo sul.
· que a Roparti~iio possa attendor ti sua. mon·

so com dous ferimentos.• por arma do fogo,
que ninda bojo o lmposstbilitlio do provar os
molas do sua subsistoncia, o attendondo que
o soldo d11 reforma é apenas do tt•os milréis
mensaes ; opina que a referida proposiçüo
ontrc cm debate e seja approvn.dn.
Sala das Commissões, 25 do setembro <lo
1805,- Joao Noiva,- Almeida Bm·•·clo.Rosct Junior.-Pircs Ferreira.
A Commtssüo do Finanças concorda com o
parecer da Commissiio do Marinha e Guerra.
_,.. Snla das Commissões, 2 de outubro do 1895.

·~
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tagem por nllo dispor nctualmente, ou em
tuturo proxlmo, do um navio apropriado n
tão Importante serviço.
Independentemente d11 prefereocla quo a
commll!llo dá 6 conatrucção de pbaróes na
p<~nta da Gamellelra e no cabo de :; . Rnq11e, é
ella de parecer, por motivo do outra ordem,
que o pi'Qjeeto n. 28 sala adiado attl melhor
opportunldade. O Senado, porém,na sua alta
sabedoria, resolverá como melhor entender.
Sala das Commlssõea, I de ou.tubro de
1805.- E. Wand..,hol~.- Jollo Nma.- Almelda Barreto.
_
A CommiiiSIIo de Flnança.s estti do aceordo
com o parecer da de Marinha o Guerra,
Sala das Commissõos, 2 do outubro de
1895.-Costa A:.,.edo,-llfcrae• Barros,-Llo·
f'Oldo de Bulliae•.-Gomesde Castro.-Ramire
Barcollos,-J, S. Rego Mello.-J. Joaguim
de Sou:a.

viços de ordem a se lho conceder a 'graça pe·
dlda, c, antes, pola ftl•le oficio junta, nota·so
o pouco zelo o a ln<llsclpllna com qno so
houve no serviço militar. do qual so achava
fóm, h 32 annos, quando fallcceo.
E', portanto, de parecer que a potlclonarla
niio cstti nas condições de ser attendlda.
Sala das Com missões, em 2 do outubro de
1805.- ,\lmelda Barreto.- Pires Ferreira,
-Joao Neloa.

A commlssílo de Flnança.s estti de accordo
com a do Marinha o Guerra.
1
Sala das Commlssões, em 2 de outubro de "\
!SOS.- O>sta A:evodo.- Jlf oraos Barros.Gomes de Castre,- Ramiro Barcellos.- J.
Joaquim do Sou:a.-Leopolde d• Bulhaos.-1.
S. Rego llfello.-Leite o Oitycica,
N. 161 -

1895

1805.- Costa A:evedo.- Moraes Barros.Leopoldo de Bul/iaes,- Leite e Oitlr.ica.Gomos da Castro,- Ramir11 Barcel/os,-J, s,
Rego llfello.-J. leagulm do Souza.

A Commlssllo de Marinha o Guerra tem
presente a jlOtlçílo de D. Um bolina Ara ripe
Cavalcantl áe Albuquerque, vluva do tenente
honorarlo do exercito Franoldco de Paula Ca·
valcnnti do Albuquerque, em que pede que se
lhe conceda o melo soldo correspondente ao
posto em quo era graduado seu finado marido.
Dos documentos apresentados, consta que o
lllllecido servia como praça •le pret desde
janeiro de 1858 ~té marco de 1868, época em
que teve baixa por incapacidade physica.
Dahl em deante teve diversas commissões
de caracter civil, fallecendo em 23 de outubro
de 1891 n~ exerclcio do cargo de 110creta~ie da
lntonden~ta da Guerra, época om que na~ era
ainda obrtgatorio o monteplo aos funccJona·
rios publicas.
.
Nestas condições a Commlssão ó de parecer:
que o. suppllcante niio tem direito a pensllo,
quanto mais ao melo soldo, que só comopete
aosolllciaes elfectivos ou reformados e para o
qual seu finado marido nunca contribuiu,
nem podia contribuir.
Deve portanto.ser lndereridà. a petiçãO.
Sala das Commissões, 2 de outubro do 1895,

N. 160- 1895

-Alm"ida Barreta.-Pircs Ferreira.-Joao
Neiva.

N. 159- 1895

A Commlssllo de Marinha e Guerra, t•mdo
examinado a petiçílo e rlocumentos com que
D, Anna Augusta Moniz Broga, viuva do
oapitilo honorario do exercito Manoel da
Cesta Braga, pretende qu• se lhe conceda
uma pensllo em attençílo aos oeJ•viços pres·
tados por seu finado marido, é <le parecer
que a pretençllo niio póde ser attendlda por
não estar amparada pela lei e nem· convir
abrir um precedenta que terá de ser mais
tarde 110guldo1 pois são innnmeras as pessoas
que se acbam nas condições da suppllcante.
Sala das Ccmmlasões, 2 de outubro de
1895 -Almeida Barreto -PI , D
•
_

• ·
Joao N•••a•

'

re ... errc.ra,

.

A Commlssão de Finanças está de accordo
com a de Marinha e Guerra.
Sala das Commlssões, em 2 do outubro de

A Commissllo de Finanças está de accordo

r1

A Oommlssão de Marinha e Guerra a quem com a de Marinha e Guerra..
~
tbl presento a petição de D. Margat•lda Moniz Sal" das commissiies, 2 de outubro de 1895,
Lessa, que se diz vi uva do lenonto reformado
"
tio M 1 J - d F
L
-Costa Azevedo, -Leopoldo da BulMcs;-Mo•
•
nO exerc
anoe oao a onseca essa, raes Barros.-Leita e Olticica.-Ramiro Bar•
para que lhe seja concedida uma pensão,
attenta a. exlguidtule do melo sol<lo que per- callos.-J. S. Rego llfello.-J, Joaquim de
cabe e clrcumstancla de ter comslgo cinco Sou,a.-Gomes da Castro. ·-.

a

netos menores, exumlnando os documentos Entra om discussão e é som debate approaprosentados pela P"tlclonarla, verificou, que vada a t•edacçiio final do projecto do Sona<lo,
ella nada prova om abono de sua pretonçilo ; n. 2B de IM95; que dlspOe sobre Jooaçilo de
pois quo flOU llnado mo.rldo n~o prestou ser- serviço agrlcola, · ; 1..

,.

BEBSXO Elo! 3 DE OUTUBIIO DE 1895

O Sr. VIcente Mnebndo -sr.
presidente, venho apenos l':.zm• uma rectlfi·
ca.çü.o, relativo. o. Uffiil parto lia m'm t.liscut•l'lo,
lnseJ•tc no Dia rio rio Congresso, e•llçiio ola hqje;
onde, em respóHto. ~um ap~rte d" lllustre
Senador por Goynz, o Sr. Leopoldo de Bulhões, se 16 o seguinte :
.
c Estou vendo que niio voltou novamente
a estudor Direito Constitucional.• Eu niio
r\isse 11110, nem era passivei que 11sslm me
expresSAsse. Minhas polavms foram : Decidi·
damente voltarei novamente a estudar Dl,.r- reltc Constitucional e Hermeneutlca,
O Sr. Pa•caldentc- No Diaria do
Conur·oSio se fará a rectificação.
OR.DEM DO DIA
Entra em 2• <llscu:;siio com as emendas
olferechlas no p~reeer da Commissiio de Fi·
nanças, a proposição <la C~mo.J•a dos Depu·
lados, n. 51, de 1895, que fixa a despeza do
Minlstario ria Mo.rlnba para o exerclcio
de 1896.
O l!lr. Almeida Barreto- Sr.
presidente, tendo o Senado approvado umo.
emenda qne eu apresentei na diiiCus•iio do
orçamento do Ministro da Guerm, relativo.·
mente ás gratificações que recebem o• membros do Supremo Trlbunnl Militar pertencen·
tes ao exercito, niio poHoo deixar de apresen·
tar umo emenda com relação aos offlolaes de
marlnha,membroa daquelle tribunal, afim de
lguo.lar as gratlficaçiles. E' um dever que
venho cumprir. Acho-me um pouco lncom·
modado, mas niio posso !Qrtar-me a este
dever.
Sr. presirlente, o n. 4 do art. i' do orca·
menta do Mlnisterlo da Marinha diz o segu\n·
te: •Supremo Tribunal Militar, 48:000$000•.
Oro., os memdros do Supremo Tribunal MUltar siio 12, oito generae• ~o oserclto e qua·
tro da o.rmada. Para os alto do exercito
apresentei ou uma emenda, que o Senado
o.pprovou; agora resto.-me tratar dos quatro
da o.rmada.
O Sr. Ministro do. Mo.rinba pede 48:000$
para as quatro membros do. Supremo Tribo·
no.l Militar pertencentes ó. armada, isto é,
12:000$ pora coda um, com g1•o.tiftcoçiio. En·
tretanto, nóo vemos no.queUo tribunal um
vloo·almirante, que oo1•responde a genero.l de
dlvisiio. Oro., os generaesdedlv\siio membros
daquelle tribunal teem o. gratlficaçiio de
5:400$00:.
Coma se dó., pois, o. um vlce·almlrante a
gratlftCRQiio de 12:000.$000 I
O governo preciso. ser mais coutelosa na
distt•ibulçiio dos dlnllelros publioos, Sl as leis
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que regem os vencimentos e gratiOco·
r;õcs dos olllciaos de marinllo. e do ~xercito
drio aos generaes de dlvlsiio, membros do
Supremo Tribunal Militar, a grat\ftoaçiio de
5:400$, ·como é que se dão a um vice-a.lmlro.nte 12:00D$0W 1
N11 armada, este abuso verlOoa-liO dando-ao
• um vice·almirante 12:000$; no e1ercito niio
se nota isto, porque o general de divisão, que
corresponde a este posto, percebe unicamente

5:400$000.

E' preeioo corrlgiresla anomalia e, por i11110,
vou enviar ó. Mes" uma emendo.,
Esporo que o Sr. Ministrada Marlnba,quan·
do tiver da pedir no seu areamento estas ver·
bas faça-o, consultrmdo primeiramente as leis,
eniiovln4o pedir48:000$J1'lr& os membros do ''
Conselho do Supremo Tr•bunal Militar, que
silo tres almirantes.
E note V. Ex., Sr. presidente, que um
desses almirantes é o Sr. Ministro da Marinha, que poderá mais tarde vir desempenhar
as suas funcções,
Preciso fazer uma outro. oonslderaçiio, Sr.
presidente, para " qual cho.mo a attenQão de
V. Ex. e ao Senado.
Esses orçamentos da marinha e guerra deviam tambem aer submettidoa ao estudo da
respectiva com missão.
Só tlve conhecimento do orçamento que
ora se dl&eute, quando .foi dlstribuldo bontem
nesta. Caso, e só pude eetudal-o boJe.
0 Sa, MOR!ES E BARROS- Assim to.mbem
o Commissiio de Orçamento devia 110r ouvida
Aobre a lei de ftxor,ão de rorças de tcr!,'ll e
mar.,
A necessidade é reciproca.
O Sn, ALIIIIDA B.uuiiTO - Jl:ltou de per·
feito. harmonia, como jà diase, niio IÓ com o
Sr. Ministro ria Guerra, como com o dallari·
nba ; maa, no qualidade de repreaent&nte da
Naçiio, cumpro com o meu dever, obl!llando a
attençiio de SS, EEJ:, para o que dispõem 11
lois.
0 Sn. PDUIIII FEIUIElRA.-Peço a palavra,
O Sn. Aumt>A BARRETO- A emenda, que
envio IÍ Mesa, o.ftm de ser submett\do á oonslrteraçiio do Senado, acha·•• formulada DOI
seguintes termos, (LB.)
Muitas con1iderações tinha. eu ainda a adduzir com reloçiio ao ol'ÇIImento, que 118 dl.l·
cuta ; mas, no entanto, niio o taça por clrcumsto.nclo.s Independentes de minha voo·
tade, por me achar um pouco enoommodado,
O lilr. Pre•ldeote- N~ procede o
rero.ro· que tàz o honrado Senador, quando
adduzlu algumas considerações, sobre o orça·
manto, que se aeba em discussão; absolutamente nilo procede,
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Os orçamentos, do conformidade com o que
tlispõo o regimento e com. o que tem sido s:mccionodo peln prn.xc, ate ngorn. cstnbelcc!da
na Cnsa, viío, sómente t\ Comm!ssiio de FInanças.
Si o Senado, em sua sabedoria, entender
que qualquer orçamento deve sersubmett!do
ao estudo de uma outrn. comm!ssiio, depcndol'Ú isso •le votação especial; ma• de accordo
com o regi monto c com o que, ató o presente
se tem praticado, os orçnmcn tos silo cn vindos
sómcnto e sempro à Comm!ssiío do Finanças.
Vom4 Mesa c ó lida a seguinte
· Emonda

Ao n. 4-Suprcmo T1•ibunal Militar :
Reduza-se a verba de -JS:OOO:i; a 27:000.:;,
sendo 21:000$ para os trcs n.lmirnntcs, a
1:200$ cada um e 5:400$ para o vice-n.Imll'nnte em excrc!cio, ficando assim equiparados os vencimentos aos dos offic!aes-gcneraes
do exercito cm identicos postos.
Sala das sessões, 3 de outubro de 1895, -

.A.llnclda Barreto.

O Sr. PreMidente- Soria conveniente que o honrado senador, autor da
emenda, que acaba de ser lida, mencionasse a
lei, que fixa a gratificação, a que a emenda
se relera, visto quo, assim como não ó permittido augmcntar, tombem não ó permitt!do
na lei do orçamento diminuir vencimentos
dos funccionarios, em geral, ealvo por dispo·
siç[o de lei especial,
Na emenda, apresentada não vem a citação do lei, de sorte que a Mesa não sabe posl·
tivamente si o que ne!!a se contóm ó em virtude da lei especial anteriormente votada, ou
si realmente trata-se de uma reducçiio, que
se quer enxertar no orçamente.
Nestas condições, si a Mesa vm•ificar que
não hn lei especial gue autor!se o d!sposit1vo
da emenda, niio poderá submettel-a 1\ votação, ainda mesmo que ella seja apoiada.
Com esta reserva, pois, vou sujeitar ao
apelamento da casa a emenda otrerccida pelo
nobre senador,
E' a emenda apoiada e posta conjuncta-

monte em diecussiío.

·

O Sr. Pire• Ferreh•n combate a
emenda apresentada pelo !llustre Senador pelo
Parahyba. Discute os vencimentos dos mem·
bras do Conselho Superior Militar, invocando,
par11 alllrmnçiio dos seus at•gumcntos, o tos·
temunbo do Senador \Vandenlto!!<, que, no
oxorc!cio da pasta da marinha, assignou o
decreto t•clativo aos vencimentos da mari-

•••

nha, quando foram equiparados aos do ex·
erc!to,
Estt11la detidamente assa lei firmada pelo
marechal Doodoro. Relere-se ao 11viso que
foi expedido )leio marechal Flor!ano ordonudo
que os olrrurantos que niio podiam ter com·
m!ssilo seniío do commando cm cl1efe, tivessem gmtit!cação Igual A dos marechaes
quando commandantns em chefe do exercito,
~ratit!cn•;iio que loi arbitrada em doze contos.
Esse aviso attingiu aos omctaes que servem
no Conselho Superior Mi!ltat•.
Entende que rol cOrl'CCto o procedimento do ..{
minist1•o da marinha pedindo as gratificações, 1
o que fez baseado em lei vlgonte, SI a cquiparo.ciio dos vencimentos dos officiaes diiS
duas classes estó. feltt• de accor•lo com n lei
qual e o crime do ministro d:L mat•inha, ln·
c!uindo no orçamento doze contos para cada
um do> officiacs que sorvem no Conselho Supremo Mil!tat•, quando, a!óm do mais, ha um
aviso nesse sentido! A reducçiio seria um
ataque a d!roitos adquiridos.
Termina dizendo que, se tanto for preciso,
trarà a tabe!la organ!sada e certamente,
diante dolla, o illustre Senador retirarà a sua
emenda .
O Sr .•Julio Frota- Sr. presi·
dente, o il!ustre Senador que acabou de impugnar a emenda apresentada pelo honrado
Senado!' jlO!a Parabyba creio que labora
com ptet ~monte em equivoco, ou !lntitot quer
l.
con 1'unr1 1r os seus co11egas que nno es udam ~
a legislação militar, tratando de gratiUcnçiio
como vencimento e vencimento geral como
gratiflcaciio.
0 Sn. PIRES FEIU\EIRA- Não podia esporar
confundir tanta gente.
OSn. JULIO FROTA-V. Ex. baseou n sua
argumentação no seguinte facto :que os AI·
mirantes tinham como gratificaçiio 19:000$,
quando commandam esquadras na capital,
poróm os 10:000$ são os vencimentos que
elles teem.
O Sn, PmES FEnnnmA- Certamente.
O Sn •.luLlo FnoTA- O honrado Senador
com a sua argumentaçiio · fez-me lembrar
um facto um pouco nnalogo que se passou na 1
Camat•a dos Deputados, ··
"""!
O sr. Marquez do Caixas, entiio m!n!stro.da
guerra, quando terminada a guerra Argen·
tina e dissolvido o corpo de a!lemiies, por um
aviso fez a alguns delles,que qulzernm perma·
necer no exercito I'' cadetes, por que eram
de fiLmU!as fidalgas. d~· A!lcmnnba. Na Camn·
ra foi severamente ,censurado por este fucto,
mas quando aecusado jà nilo e1•a ministro e
sim o Sr, Jcronymo Coelho cujo talento todos
nós conhecemos.

SESSÃO EM
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Querendo defenrler o noto de seu ~nteces
sor, foi i• Cnmnrn dos Deputados, citou nlvnri•s da rainha, decretos, lois etc., paro convencei-os de que o Marquez de Caxias tinha
multo bem procedido f•zendo aquelles allemü.es tu cadetes.
Ao sahlr da Camnrn o olllcial do gabinete
que era o mojor Amaral,olllcial de !JlUito cspirlto, perguntou-lhe : - Onde fot V. Ex.
achar esses alvaràs, decretos o lois? Ello
respondeu :-Nüo seja tolo, ellcs si quizorem
que vüo procurar, mos não publique o discurso. (Risu,)
V, Ex. prometteu citar leis mas o fez vaga.
mente, e nem os poderá descobrir.
Como dizia, a baso d<L argumentação de
V. Ex. foi a seguinte:
Os almirantes terão do gr:ntitlcaçüo 19
contos.
O S!t. PmEs FEttnElltA - De vencimentos.
O St•. Julio FttOTA- Sim, senhor venci·
mento comprehende gratificação, soldo, etapa,
etc ...
Sr,Jorosidente, v. Ex. poz em duvida si
podia acccitnr o emenda ap1•esentada pelo
honrado Sonodor pelo. Parnbyba, porque nos
orçamentos não se póde augmontar nem
diminuir vencimentos que tivessem sido
marco.dos em lei,
.
A lei unico. que conheço, m•rcando vencimentos aos membt•os do Supremo Tribunal
Militar ó a de n. 09 de 30 de setembro de
1837, que creou esta tribuno.!, o arbitrou o.
gratificação de 100$ mensaes e deprns o decreto n, 216 de 1 de maio de 1859, que d~v~
essa gratifico.çiles ~os almirantes, membros
desse tribunal.
Posteriormente, duran~ o govorno. provisor!o, e quando era m!mstro da m&rm!t~.
o nosso illustre collega Senador pela Capital
Ferleral, esta gratillcação l'oi elevada a
200$000.
0 Stt. PIRES FERREIRA - Logo hn uma
lei.
O Sn •.Tur.10 FROTA-Sim ; mas esse decreto
com torça de lei, marcou 200$ do grallcação.
Para cumprir riisposição constitucional,
equipnt•ou-se a gratitlcaçiio dos generaes, que
era de I :200$, a gratlfico.çilo dos almirantes,
que era do 2:400$·o.nnuaes.
O SR, Go~tEs nm CASTRO- Podia-se equipa·
rar diminuindo a 1:200$000.
O SR. Jur.IO FROTA-A equlparaçiio ó sem·
pre som prejulzo dnquellos, que percebem
mn.iot• vu.nta.gom. Fico.I't.\111, pois, com 2:400$,
Isto ó 200$ pot• moz.
Posteriormente, foi o Supi•emo Trlbun~l
reorganisado por uma lei,. de· novembro de
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1894, que diz nu sou nrt. lB, «os membros
do Sup1•emo Tribun~l Militar, os militares, .
pel'coborão seus vencimentos, como si eJTe·
ctivos fossem, e corrc.<pondontos ás suas
patentes. •
O SR. PmES FERREIRA. - V. Ex. firme-se
bem neste ~rtlgo.
O SR. Juuo FROTA - Sim, Snhor ; estou
me firmando.
Quol a gratificação quo havia mat·cade a
lni 'I
.
0 SR. PIRES FERREIRA.-12:000$000.
o Stt. Jur.10 FROTA- v. Ex. refere·se a''
vencimentos, e estou tt•o.tando do gr~tift
ca.çUes.

A gratificação era do 2:400~ aes ~lmiran·
tes, a essa equiparou-se a gratificação dos
demais membros do consctho.
Portanto, flco.m tanto os ollleiaes goneracs
do oxot•cito, como da o.rmada, com as mesmas
vantagens quo.nto á gratificação.
0 Slt. PlllES FERREIM-Não apoiado.
O SR. Jur.to FROTA- E' o que está na lei;
está na unica lei que conheço.
O SR. PIRES FEltREIRA-Mas si os almiran·
tes os mai•echaes tem gratiftco.çiio, como ai
em etl'ectivn commissilo, como ao póde rebaixar aquella gratiftco.çiio de 12:000$ ti de
7:200$0001
0 S1t, JUr.IO FROTA-Cumprindo o. lei.
O'SR. RAMIRO BARCEr.r.os - Pois o nobre
senador porPlauhycitoalei em que se baseia.
0 SR. JUr.lO FROTA- Note V. Ex. que a
gratlftcaçiio de 7:200$ ó paro. os marecbaes
commnndnntes de corpos ae exercito, e a de
12:000$ para um commandante em chefe, e
como não póde haver quatro ou mais marechaes commandando em chefe do exercito,está
claro que a. gr&tlftcação, que lhes compete é
a dos marecbaes commandando corpos de
exercito, serviço niio interior ao de Ministro
do Supremo Tribunal Militar.
Essa lei não augmentou vencimentos aos
militares, membros do Supremo Tribunal.
Mas o governo, po1• um aviso, anterior II los
que augmentou os venctmontos dos officiae!
do exercito e da armaW.m~ndou dar aos mem·
bras daquelle tribunal que eram marechnes e
o.lmlrantes, 1:000$ por mez, e aos demais
officiaes, gratiftco.ç[o correspondente ás po.tentes reapectlvas, Isto ó, aos genoraes do divisão 450$, e aos da brigada, a gratiflco.ç[o
correspondente ao sou posto, niio sendo a.doptntla o. consignada cm tabolh• para os do primeiro posto.
Dcu-~o pot•ém ainda. este facto:
Depois da creação deste tribunal, e. desta
equiparação de gratiftco.ção dos membros
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desse tribun~l. vclu a lei que augmontou "'
vencimentos de todos os officiaes do cxorcit.u
o do. ~rmada, que elevou a soldo do marccilal
de 750$ o. I :000$, a etapa do 300$ a 14 etapas
diarias, o que póde dar 600$ ou mais por
mez ; e com a gratifiooçiío rio 7:200$ marcada
na tabella.
o general de dlvisiio c o general rle brigada
do exercite correspondem ao vice·almirante o
contra-almirante do. armado..
Maa, ao passo que estes tinham gratificações como almirantes, os outros a tinham na
raziio das suas patentes.
Não conheço lei alguma, nem o nobre Sena·
dor é oapnz de me moatrar uma que maroassegratiftcaçiio de 12:000$ para os mem·
bros do Supremo Tribunal Militar.
0 Sn, PIRES FERREIIL\.- Uma lei, niio ;
um aviso explicativo.
O Sn. Juuo FROTA- Um c•viso explicativo
niío pode rlarrogar a lei, tanto mais quando
esses vencimentos, queelles toem, foram mar
cados por uma lei do Congresso,
Por coosequeocla, assim como se arbitrou
na lei de orçamenta uma gratitlcaçiio, superior a da tabella, podemos nós agora no Dl'Qit•
mente, rcduzll-a aquillo que alies tem direito
por lei, late é, 7:200$000.
Quando o nobre Senador me mostrar a lei
que marcou 12:000$ de gratlftcuçiio, o que
oiio poderá. lazer, eu compromottflome a dar
o meu voto, pa'a que continuem elles a perceber essa grat!Bcaçiio.

Antn• farol notar que, a Commissiio do Fi·
nauç.... , n que me cabo a honra de preaidlr,
rosoivcu encarar u resolução da Cnmara por
melhor doutrinu, qual a de aó admittlr nas
•lespezaa, pelos ·ardonados, · gratificaciles e
outros vencimentos de funccionarlos, as 11xadas em lo! que vigore, e haja constituido
os mesmos t'uncclonai•los.
E' assim que foram acceitas as alterações
feltns neste ponto pelo projec•.o, que o Senado ora attcnde.
A Commlssiio preveniu o facto no pllrcccr
que tomou o n. 147, c pdo modo que paS8fl, a
expor lendo quanto disse (líi) :
cA Comml>s1lo de Finanças, havendo exa·
minndo a proposição da Oa.mara dos Deputados n. 51, de 1895, Dl'Qando as despew do
Ministerio da Marinha, para o proximo exer·
cicio, confrontadas as rcspcclll'a8 rubricas
com as tabcllas explicativas orçamentarias,
da proposta do .governo, c estudando o ns•umpto rletldamente, reconheceu necesaidade
do alterações no sentido de serem melhor attentlidos os serviços e a oboervancla de dispo.
sições legaes eaq uecidas. Dahl as emendas
que oft'erece á mesma proposiciio.
Antes porrlm de pa•sa•· ao asaumpta, seja
licita á. Commissiio prevonir do seu proposlto
da naa admltllr como re11vlar,-o haliito contrahido pelos legisladores do tempo do impe·
rio, jd la1•gamentc ratlioatlo no Cangrt~•so Na ...
cional tia R•publica, de nas leia rle orçamento,
arcarem-se aervlços, eatlpendial·o•, augmentar vencimentos de funccicnarios, antes
~ados pur lei, assim aggravando encargos
do Thesouro da Unliio, por modo menoa re·
O l!lr, Co•tn AZ-evedo - Sr. guiar de legialar,
pl'lllldeole, venho â tribuna, trataodo·se Conseguintemente (a.<aim acabou a •"1"'11·
das emeodaa que 11 Commlssiio de Finanças ç<To da Uommissao do Finança, do programma
otrerece á reaoluciio oa outra casa do Con· a 9"" se submeueu) no seu trabalho, a Comgrasso Nacional lixando, para o excrclcio m1ssiio teve de submetter-sc a esae proIU'flJ:imo vindouro, o orçamente das despezas 11ramma respeitador da '"" doutrina que
do Mlnl1terio da Marinha, porque fui o ro· 0 determina.~
la.tcr do NSpectlvo parecer suieitc a debate, Vejamos agora, Sr. presidente, como obserFolgo, por notar que o trabalho da Com· vou-se o programma ila commissiio,segulndo
missiio é sómentelmpugnada em um ponto; e a ordem oaturlll das rubricas ~o orçamento.
eate 11 o que se refere a rubrica c Supremo 1. S•arotarla do Estado (lendo) :
Tribunal Militar•, havendo ellaacceito quan- «A somma orçada para esta rubrica supet.o propõe o governo nas tabellas explicativas rlor ó. votada para o exerclclo corrente sõbe
desse orcameotc, o resolveu a C!ldllara dos a 159:625$; quando a p1•oposta do governo é
Sn, Deputado•.
de 154:252.~00.
.
Odlstiocto Senador pelo Estado da Par•l· Provém a dift'erença entre a proposta o a
hyba que oft'ereceu emenda á verba da mesma
·- d
c
id
rubrica, diminuindo despezas, merece muito propo~lçao 8 haver a amara 1nc1u o :
para que me apressaa;e a vir ao seu en- Verba para pagamento a um olllclal de ga.
coatro,
blnete na importaocla de 4:200$; e augmen·
Felizmente estou convenci•lo, ser do agrado lado de I :200$ os. vencimentos de searada casa t1oatar o aa<umpta de modo simples, turlo.
.·. .. · ·. ·
mata como uma palestra, troca de idéas, do Nenhuma lei attinerite à MM•Inha autorlsa
quo 0 levando ás alturas de discurso, onde 1esse nccrcsclmo. E' certo que a de n. 232, de
oiio poderia ir.
,. 19 de dezembro de 1894, no § 1" do art, i' dó.
CoiiVBI'I!Ir&i po!J,
ao Minlatro da Guerra 11111 olllcllll de 11abi·

'
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noto: 'JUO porie1·t! ·!c,: ciuil ou. militaJ', com o.
gi•attflcacuo espectai de 350s mcnsat,s, pcl~
verba-Sccrettn•h•.
·
Nessa lei que n.ttendcn tllmbomno njudante
general c ao quo.rtcl-mo,tre ganem[ do CJ<·
m•cito, niio hadisposiçiio alguma quo trtlto do
Ministro da Marinha; neUo. não so dit ao
Ministro da Guerra secretario para auJ<llio
de suo. ndmlnistmçiio.
'
Porque, pois, no propoata do governo, que
serviu de base 1í proposiçiio, so inclue secretario, o.bonondo·sc·lhe a gratiflcoção de
3:000$ annuaos ~
.
Por que o projecto, olérn disso, inclue o augmento de 1:200$ aos vencimentos do official
de gabinete 1
Observada strictamente quanto por lei estú.
decretado, esto aggravamento de dcspozo tle
5:400$ concedido pela Camara não pórle Bel'
n.cceito.
.
A Commissiio de conformidade o1fereceu
cmend~ que scriL consldemda .•

U. Co»sclho Naval (lendo) :
« Antes de trn.tor desta rubrica, a Commissão naturalmente ó levada a recordor um

facto oecorrido no anno proxímo possado
quando considerou o Senado projecto laentico
e da. mesma proc&lencia.
Pa.ra não deixar ontao o !?orler EJ<ecutivo
som lei do Ol'çamcnto das despozas do Mínistcrio da Marinha, do que precisaria no oxcr·
cicio corrente, o Senado, lbi•çndamento, tc~o
de rejeitar suas proprias emendas; porquanto
insufficionte cra,iti o numero de membros da
Gomara para que puüossc constitucional·
me ate, da naco, consiaeru.r as mesmas eroen..
das que não havi~m sido acceitn.s por ella.
Desse facto nasceu a decillraçíio inserida no
acta da sessão do dia li do dezembro, assi·
gnada por 19 membros.
E' n. que tro.nscrevo·so llo scguidn..

- Dccillrnmos rejeita!• agora as emendas
do Senado ao orçamento do Ministorio da Ma·
rielln., por preterir esse procedimento a con·
cor1'0r pM'tl. que o PodO!' Executivo llque sem
orçamento, pois pórlesucccderquo na Camaro
dos Deputados não boja numoro para ul·
tima.r os trabalhos orçamenta!•los,porventuro.
altorndaa no Sonndo.Asslm foi que, na lei do orcomanta dt\S dos·
pezru; do Ministerio da Murinl1a, do exercicio
corrente, na rubrico, deus aacroscimos de
gratificação se deram, sem fundamento Ioga!,
1!\\lll justillcn~ilo alguma.»
A 'commiss11o so explictLt'ÍL do seguida.;.
1. • G1·ati{icaçlto do mombt·o Jlaisano do con...
sel/11),-0 augmentofoi de 5:6UOS ptwa 0:000~
11cando o.sstm mnlo1• d9 que a gi'tLtiftc:~ção do
v ice-presidente que, substitue o ministro n11.
dirccçiio dos trahnlhos, 3:1l00$000.
Historlo1'!i. a commiasiia quo.nto houve o. l'o·
spcito.
SonAdo V, V

1895
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O decreto n. 380, do 13 de junho do 1801,
n\\ornn<to as grntificJiçües, llxudas p~1·a todos
os mestnbros do conselho naval, dou a de
5:000* para O mcmbi'O pai;ano, fu.zondO do
6:600$ u do Vlcc-!.'rosidontc. !liovou nssim
om mais 1:600$ n. grn.tit1co.çUo enuto em vigor
no consol110.
Logo dapots, a lei do Ol'Çumon\o de ·30 do
dezembro do mesmo o.nno, primeira dccte\nda
p01•

trn.ba.lho do Congresso Nacionu.t del\berou

r.uer com quo as runcçüos propl'ins desse
mombra no consolllD, fossom nccumuiadn.s o.s
do secretnriadc, -cxtinct.s Pala lei n. 2. 702,
de outubro do 1877.
Componsa.ndo-o pelo accresclmo do serviços.
concedeu oo cargo a lilculda.de d<l dar a~rll'
senti\Çito, a.tó emão não havio. este beneficio.
Como si já tanto nii.o fosse bostante remunoraçiio: o governo, por um aviso de 1803,
mandou que fosse a gratitlca.çiio, do alludido
funccionn.rlo, aecroscida da terça parte, vindo
a licor em 7:466.$660.
Justificou-se com a disposiçli.o regu!llmen•.
tal' jrt sem força, do 1lecreto n. 2.208, de 22
de julho de 1858, n. qual determino-vo que a
qun.tquer dos membros e1fcotivos que acci·
dcnt<~lmc»te substituísse o secretario lhe fos•o
abonado um accreseimo do terço do propria
fP'n.tificnçiio, durante a substitui~o-iie. Mas
e>~uto nem secretario c nem secretarill. tinh11.
o conselho, por virtude da toi citada de 1817.
A' Secretaria. de Estado, desde essa época, e
porque assim dispoz aqueUa lei, coube o serviço da repartição extincta.
Nestes termos. o. gro.tiUco.Qã.o que meu os ir·
>·cyulutmcncc cctn~ete ao membro paizano do
consclllo é de 7:466$660; foi a n.ttcndida na
proposto do governo de 180·1, e na emenda do
senado nüo n.cceitn. pela Ca.mara.
2, n Gra.tificaç((o das membros do conselho,
enrrcnhairo na~;·ac,\·-0 nugmonto fol de 600$
fixado no decreto n. 389, rle 13 do junho de
1801, ultimll gratiflca~iio estabolocida,ficando
om5:600~

annuaos peln proposição da Co,- ·
mnra quÕ vofo a sc1• lei c vlgora. no IJXOl'-

ciclo que cOI'I'O.
A omonda do Senado contra osso uugmonto
e11tao níío no. propostu. do governo, d(.lixou l\o
se!' ncceita.
8." Conc!us.To-Mllntondo ns omondas altud\dns, o. Commissü.o otrel'oce occnsiiio a quo se
ob>orve nií.o só a sii doutrina de niío cnXel'tar·
se na lei do orçamento dcspczas com func·
cianorlas, níio ~revi; tas por lo\ expressa em
vigor, como quanto sobro a qucstiio ostavo.
disposto rcgulllrmente, ou menos irrogulo.I~
monto.
EUos reduzem ns gt•attficn(ücs de;;scs funcc\onarios do conselho úq uello.s da proposta do
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governo !lo 1804, pnm quo fossem nttendiuns Por tudo isto " Comm!ssiió apresenta
cmend11 no quanto d!spile 11 respeito " prono presente cxcrcicio, isto ó :
u do membro paizano, fixada cm 1803, de posição, eliminando todos esses augmentos do
despoza.»
7: 401l.$000, o
a dos engenheiros nnvnos do conselho, nfli· XIII Capitania. dos portos:
xnda pelo decreto n. :ISO, do 13 do junho do Dos augmentos concedidos pela propos!çíio,
do !SUl, do 5:000$000.»
nostn rubrica, pnra melhoramento das Vlln·
VI. Commissal·iado geral da A1·madtt (lendo): tngons do pessoal, a Commissiio só 11Cceltn
que não entendem com o funcclonnl!smo
«Dcso.ttondendo ·a proposição á doutrina ha os
dllS
ropnrt!çilcs : os qunes só devem variar
pouco citndn, augmentou <>< vencimentos do por virtude
lei especial o niio pelo.s de
porteiro desta repartição cm :.OO$ no anno; os orçamentos, dedennturezn
transitoria, annua.
aomnls emprol!lldos que, como osso, toem no Não estão !ncluidos nesta
regra os vencidecreto n. 940, do I do noYombro do 1890, ti· mentos, as d!ar!llS, os snlllrios
dos ma.rixu.dos os vencimentos, mio toram lembrados. nbeiros, remadores, patriles do soooorro
naA profercncia que devo ter tido especial
vnl,
macbin!stns
não
sujeitos
ao
corpo,
tomotivo escapa á Commissão.
guistns,
carvoeiros,
etc.
Do exposto decorro n rnzüo dn emenda que Ob:mrvando esta resolução, olfereoe n Com·
a vorb<L o1fercco a Commissiio.»
VII. Audilo>·ia (lendo): «As lois ns. 26 o missão emenda ó. ve1·bn, supprossivas dessas
225 do 30 rle dezembro do ISO! o 30 de no- despozas.
vembro de 18()4, impilo o augmonto que n XJV J.l!clltoramento, conscroaçao o balisa·
proposição concedo nos vencimentos do nudi· menlo dos po>'tos (lendo):
tor do Marinha níio contemplados na proposta c Não tendo sido proposto pelo governo au·
do governo, o que não foi regula!', A Com· gmento da verba decretada par" o exercicie
misslio o n.cceitn.
corrente, a. Commissão, tendo em maior cuiOutro tanto niio póde fazer nos nugmentos dado a urgente ·necessidade !lo adiar desque a proposição concede aos vencimentos do pozu.s, pelus apertadas circumstanciflS doTho·
oscrivilo e do meirinho, sorventunrlos da nu· souro da União, nutre a esperança de que
dito1•in: a este de 000$ e úqncllo de 1:800$ nilo sej11 menos bom interpretada a resolução
por anno, porque nenhuma disposição legal o de oJfereoel', oomo oJferoce, omcndll no senautorisa.
tido de manter a verba propo>tll que ó a
Razão bastante paro. a emenda apresentada mesma decretada para o exerc!cio.•
ú. vorb11o, suppro!sivn, tlcssos accrcscimos d_o XV II Reparliçao da carla marilima (lendo):
dcspezas.»
« Níio dó. a Commiseiio seu assentimento ao
XI!. A>·scnacs do Jlfarinha (lendo):
aggra.vamonto das dospezllS polll concessão do
«Som desconhecer n justiça que assiste nos 14:000$ pariL remonto e estabolecimonto de
pa.trões·moros dos arsenaes dos Estados e nos osta•;ües semapborlcas e metoorologicns ; o
oft!ciaes das secrotar!as desses ostnbelecimen- porque ainda estiL convoncidll que, na pro·
tos, do torem n.ugrnontados seus vencimentos, posta. do governo, ucllO.·Se 1·a.:oavelmento n;tquando não f,1r1Lm contemplados nas t:•bellas tendido, ao presente, o serviço desses trabade !3 de dezembro ultimo que mo!horou os lhos. iniclaes das .os!açüos, para cujo pessoal
dos outros J'unoclonal·ios; tão pouco a .iusti\'ll. cons1gnam-se me1os.
com que a. proposiçiioigunlmontenttendeu nos Tambom desoo1'lla. oom " distribuiciio do
guardas de policia quer do arsenal da Capitel I :000$ parll compras de mnpPilS e roteiros
Fodoml, quer dos quo exl,:ltom nos .Estados, ~ destinauos nos navios da At•muda.
Comrn!ssão entendendo nao ser cnbivo! no. !01 O regulamento vigente dll BibUotbeca dll
do orçamento a sntistllção •I essa ,iustiça e sim Marinha proviu" necessidade desse suppri·
em lei ·especial, olfereco emenda euppres- monto; e dotcrminu que por abi se o "tsiva desses augmcntos concedidos pela pro- tendll.
posição.
Não n.sscotindo ncss" concessiio da propo·
Desconhece, pot•óm, a Commlssão a justiça si~ão, " Commlssíio oJferoco omondll suppres·
da concessiio de abonal'·SO em dinheiro, como siva da dospczn.»
concede a proposição, nos porteiros do arsenal desta capital, o aluguel do casa para XVIII JJ.'soota Navat (lendo):
SUilS morodillS.
«Coheronto com opropositO com que entrou
Alem, set•ln Isto uma inobservancia do no estudo dll proposicilo da Cnmarn para que
quanto dispiío o regulamento vigente dos se não decreto na lel.do orçamento das desarsonnes no sou nrt. 30-1, que os obriga a pezfLS do Ministerió.dll M<Lr!nlia, 1111gmonto de
terem residenciuno estabelecimento JlC>'IO dos vonc!mcntos J!xndos por ·anteriores d!S{IOSIpo>•tacs, c não Jürll dolles.
t
cüos lcgaos, 11 J'uncionat•ios do rcpart11;cres

1
r

SESSÃO J!M

3 DI! OUTUDRO DE 1895

crcndas, nüo dó. " Commissão seu nsscnti·
manto nos nccroscimos concedidos poln pro-
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A quo.<tiio pois de haverem tido os membt•os
como grnti{lcn(~ü.o rnensal IOu$ e

milit1~ros

posiçüo qu{l olovam os voncimontos do o.mn- mais tardo 200$, niio pór!Ô toni!Lr tempo.

r

nuonso, porteiro o guarda, destacados nn Jlibliotboca o Musoo dn Marinha.
OJforoco, portanto, emenda supprcssiva do
tnos o.cci•oscimos.»
·
Em respeito, Sr. Presidente ús rubricns do
orçamento deixei bom accontundo o modo
pelo qunl u Comm!ssiio se desabrigou do pro·
grnmmn que, n si proprio, traçou.
Quanto nos diversos pnrngraphos olforc·
cidos poJa outra. CllBIL do Congre.'iso Nacional
peço pet•missiio do, pela Joitnrn rlo parecer,
âar a conhccet• o quo foi feito (Lendo):
Aos patagraphos:

!,"-«Corrija-se a donom!nnçilo <mostro do
officina» lle corte do Commissarlndo Geral da
Armada, mantendo a que existe: «mestre
u.lt.Liate rlo Commissat•ilido.
2."-Substitun-se cato pnragrnpho do pro-

jecto pelo seguinte:

Rc!ove pois o !Ilustre collcga níio o acom.
panhnt• nesse caminho.
Nnd11 de cita.r a respectiva ttbelln, dos do
docreto do !~DI ;-esta Ji\rn de acção, deixou
de cxistit•, cnducou.
A loi vigonte, ó vicia.da ainda no vn.riat• as
grn.titico.çõos tle e~ot·cicio, polD.s mesmtts funcr;ües.

J.'uncc!onnndo o ministt·o militar nosso tri-

bunal tanto importu, quo soju. marechal óu
u.lmimnte, como genorol de brign.da ou

contra almirante: mesmas responsnbilidarlcs,
iguacs deveres: ident!cns devem ser as grati.
flcações.
Como pois a lei varia essas grntificllções
segundo a.s patentes ?
Por que assim se decretou ?
U~t Sn. SEN;.non- Dá um aparte.
o SI!, Comt AZEVEDO -Os podares rlo do.
verno Provisorío~ nem porque se U.m•ivavii.o
do uma rovoltn rle quartcis, homologada pelo
paiz, nlio podinm ir tü.o longo.
Sun. aceito só so devia cingir ti. mnnutenciio
da ordem, obedecendo ás leis o os Jilzenrlo ser
mantidas, ató a reunião da Constituinte que
niio om dado demorar,
A sutô honrll exigia a pratica de netos
que niio lhe alfectassem peJos Interesses pcs·
soaes, e a Jcalrlade denoto do proces.~o elolto·
rui para formação do Congresso Nnclonol,
Não lhe era dado conculcar leis, nem pro-

§ 2." El o governo autorisu.do o. roorgn.nisnr os Arscn>cs do Marinha, tendo em vista.
as considerações foitns no respectivo rela·
torio do corrente nnno, c mais:
1", quo nessa reorgnnisa~~ão se não nggravem, mns untes decresçnm as dcspezns, rc·
speltodos os direitos adquiridos:
rr) pol11 dlminuiçiio dos vencimentos, gra·
tlficar;ües, sniarios e jornncs do novo pessoal
qne for nrlquírido .)lnt·~ o serviço, e
b) pela diminuiçuo do pessoal dado vn~as.
quer da o.dministraçiio, quer olo ilrtistico ;
2', que se niio considet•o definitiva n nova
organtsaçiio pnr11 produzir os sous elfeitos mulgar leis ; i'el.-o cm rlomasln., e cxho.urio os
comJilctos, antes de upprovadil pelo Congresso coJ~·cs do thcsourc publico, cumulando <lo fnvorcs os favoritos.
Nacion:~l.
Essas decretos, que trouxeram oornctoristi4, 0-Supprimu-so o§ 4" du pr•oposiçiio.
cos
do lois, só os obedeço porque niio rl!sponho
0
7. -Subst!tun-se do§!:" dn propos!r,iio o
termo tal{ct pela expressuo crcarlagcm ; no do elementos pnt'JL os collocnr esquecidos.
mais, como no pn.ra.grn.pllO,»
O Sn. Eou.tnoo WANDENI(OLI'- A ConstiAgora encat'o.t•oi a questão quo me trouxa tuinte !Lpprovou-os.
á tribuna ; isto é, quandodecot•t•e d!l emondu
0 Sr.. CoSTA AZEVED0-1\en!mente OIL]lnrte
o. que rle começo alludi, do distiucto Senndet• que
ouço dnquolla proccdoncin (apontam/o
~ela P&mbyba, que reduz a vorb• da rubrica para a bao~eada opposta) niio tem facll J'espos~upromo Tribunal Militar.
tll, e passivo! de receber no Iim!tntlo tempo
Devo começar• pela dcc!nrnçiio do que niio de
quc disponha.
entro no. ·mesmo. questão como membro da
O
distincto Sanador poJo Districto Fmlorál,
Comm!ssiio do Finanças, expondo o parecer
oomo
um dos que mttis conhecem os successos
dessn Commissiio.
dllquelln época, em consciencin pódo asseguFnllnrel por conta propria.
Sr. Pres!dento,quanto o nobre Senador disse rar-nos aqui 11 ~·a nest11 l'tJcinto,- quo, u Con•
sobre esta questiio provóm da f~ci!idnde de stltu!nto, foi pt•oducto da vontade livre <lo
legislar-se: siio os taes projectos escriptos povo activo d11 nossa oxtromecidiL pntrla,
paro. que seus netos sejam conslderndos como
sobre perna, sem o estudo lndispensnvel.
A lel de 1893, organisando esse Tt•ibunal, a snncçii.O dessa vonta.de 1
nos arts. 10 e 17, J!:om os vencimentos dos Niio ; oito o pUdo o nom o porlerú jiunn!~
tnnto Jl.S8egurnt•.
seus membros ml!itares o togado•.
Do.hi " niio v!gencia do quanto, sobre o M~ts, ó lilrça convil•, que el!cs nos ln1püo
obodiencin, pal' bom dn ordoJll, da nova lnstl'
cnso, esteve legislado.
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O S~t. Gor.ms nE CAS1'Ito <lá um up11rto.
tuiç110 omerg-idn. dos successos de 15 do no·
(fltt out·ros apctrtcs c J'epctidos.)
vombro do.l889.
Sr. PJ•esidonte, vejo quo "'h i do CI<minbo, 0 SR. Co•TA AZEVEUO-A lei do 1803 11 que
e o. ollourgo volto.r. Cou:-;idem.Vil, u. <.lesori· mo boi referido, foi feito. com pt•essa desnccotação tia loi do 1893, como dos decretos do cessarlo. sob influencias do momento; la•;nmos
Governo Provlsot•io que, nii.o unifurmisnram outm toma.n1lo normn. 11 i \'crsn..
mesmas gratificações do oxercicios pura os :Mas, sonhares, qunos sü.o os vencimentos
t\J.ucclonorlos de devores o t•esponsabili<lados que devem co.bor aos ministros militares!
idcnticns do mesmo cargo.
O SR. JULIO l'non d1c um longo o. parto ciNus leis do imporia isto so niío via.
tnndo leis.
O SR. JULIO FitOTA-Mas ha n lei quo mar·
co. os vencimentos, do que cogita o at•t. 16 do. 0 Sn. COSTA AZEVEDO-Perdoo; o. lei do
1803 só diz, m·t. 10, qno OS' vencimentos dos
de 1893.
ministros mlli to.t•es serão de conformidade ás
O Sn. CosTA AZEVEDO-Não o nego: e ho.· patentes; urt. 17, quo os vencimentos dos
vemos mo.is tardo de o saber si dabi resul- ministros togados serão os mesmos dos d11
ta.rá. mesmas gratificaçücs pela..; (tmcçües do Côi•te de Appellaçã.o.
vu'm'stro.
0 Sn, AU!EIDA BARRETO-Resta saber a 0 SR. JuLIO FROTA-Ha leis posteriores.
gratifico.çiio a quo e!les toem direito.
O SR. CosTA AZEVEDo-Nado. temos que vet•
o SR. Cosu AZEVEDo-Lá irei. Aquc!les com os decretas do Ode mnlo de 1800 o 17 do
ministros militares, pela lei do 1803, nt•t. 16, juneir~ de 1891 •
devem perceber vencimentos de conformi- A let de 1893, os fez sem forço. ; assim que
dadecom a loiquc os fixam. o porque são do a questão de 100$ ou 200$ do gratlllcação do
diversas graduações.
exet·clcio já não co.be a discussão ••.
Desde logo po.go. diversa.
O SR. JuLIO Fl!OTA-Não apoiado.
Serajusto que a divorsidndo vit o.llllll do 0 SR. COSTA AZEVEDO-E tanto que a pro·
ordontulo, interferir com o premio do.s func· posta do Governo o o. resolução da Co.mo.ra,
çües que são iguues, responsabilidades que são tlzernm obra som esses decretos, niio só neste
identieo.s 'I
anno, mo.s tombem no anno do 1804.
Não, absolutamente não.
Si 0
11x d
d ·
E o art. 17 dessa mesma lei consagra
quantum o. o oxco e a somma lixada,
cousa divot•sa, suffrogo.ndo a doutrina t•egula· de modo regular alteremos.
doro. no caso.
E' o que pretende n emendo..
Os membros, ministros togados, do mesmo Seguramente. Mo.s é que os almirantes do
tribunal n~o podem recober vencimentos
Tribunlll, teem ns mesmus gratiflcaçlJes, 08 dos ma.reellnes, niio commandàndo om chefe,
mesmos ordenados·
mas corpo de exercito como impõe o. mesmo.
O SR. EDUARDO WAI'(DENKOLlt- Pelo nt•t. emenda.
16, não podem ser iguo.os.
Os almirantes só commandam em chefe.
O Srt. CosTA AzEVEDO-De certo quanto aos Assim que por disposições legaes, ns gro.tl·
ministros militares, porque mandam que fi oe dos almirantes 0 ·
t
tenham .cncimcntos de conformidade ás o•
moa- o.sco.ç
~
- vuo
- n :,.6:.~0$000.
'!eo os venormen os;
grattficaçues
dulll;ões,
·
1llliro.n
· tos varram
·
Contra isto 11 quo ou levanto protesto.
As dos vtce-a
entro
E, por isso mesmo, mo comprometto o desde 19:458$ o 17:664$000.
já a aproscnto.r para decisão, um projecto roAs dos contra·nlmlruntes entro 14:748.$ e
guiador dos vencimentos do todos os Mlnls· 12:9'24$000,
tros do Supremo Tribuno.! Mllitat•.
Foi yor isto, talvez, quo, o aviso do governo,
O Sn. EDUARDO WANDENKOLI{- E cu sub· que nuo sei quando cxpollidc, lixou uniformescrevo esse projecto.
monte a gratitlco.ção de 12:000$, para. os miO SR. CosTA AzEVEDO-Agradeço o o.cceito nistros militares! Como Jiroceaer diversao concur:;o para a pratica da boa doutrina já monte quantlo o contro.·o.lmrro.nto, nesse trialiudidn
bunnl, devendo polo art. 16 da lei do 1893
E, St•, Presidonto, o.tó Jlnra o meu protesto receber os vencimentos da patente, tem pelo
tenho lL pt•o.tico. me ensinando doquo nos con· menos do gro.tillcaçiio, o por anno 12:0"..4$000 1
selhos nem som pro os oll!ciuos do mo.loros pa· Sol bum, sr. Presldonto, 'IUO foi opinião
tontos são os que mulhot•so desempenb~m dos vencedora, no Sonndo, a do dlstlncto senador
devore~ tios CO.I'gos.
pela Pu.rnhybo., po1•, occ'n.sliio' de votarmos o.
Por muitos unnos no Conselho Nova!, ;•d· ·orçamento do.s dospezas do Minlstorlo da.
uori os to ensinamento: dou pois testemunho Guerr~; e que por isto devo. tltmbem prova·
otl>.cto,
lecer agora,
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. Nü.~ será co~ o meu voto; que niio sorú.
JIÍmlllB em dosilwor dos genoraos da marinha
quando a lol o não lmpuzer. Ao p!•csento a
loi está com ellos.
Fn.llo ayorn, jâ. o disse de começo, como
senn.dor o nüo como membro dn. commissiio
de finanças.
O Senado decidiril. como entender; ncceltnn•lo ou niío a emenda: ó identicn i• ncceitn
htt dias no se votai' o orçnmento da guerra.
Accuitu. ou nii.o, o quantum que se fixo pn.t•a.
grnti1lcntão dos minlstl•os milítnros, da rubrica.
-Supremo Tribunal Militar-, só será regu·
lu.r no exerciclo ; pois n lei em que vai ó an·
nua, tra.nsitorio..
0 Sn. GOMES DE CASTno-Si quer que seja
permanente, h1t de dlzel·o.
O Sr•. CosTA AzEVEDo-Só assim respeitltr·
se·ha a doutrina sem pro reconhecida muito
embom desrespeitada muitas vezes. E corno
relator• do parecer, ora em debate, recebi
determlnll.ÇÜo dos collegas da cemmissiio paro
o sustentar.
0 SR. GOMES DE CASTRO- Concordou com
elles o que devia fazer.
O SR. CosTA AzEVEDo- Conseguintemente,
si vingar a emenda offerecida, como vingou
identica quando se votou o orçamento do
Mlnlsterlo da Guerro, serli. lei transitaria, só
para o anno de 1890.
Na outra sessão teremos a questão no mesmo
pó de duvida.
Mas passe ou não a emencla, o que convem
ó prover de remedia a lacuna existente.
Sem lei ospecinZ ha e até certo ponto haverá,
otrenBlL de direito dos omclaes generaes da
mat•inho., ministros •lo Supremo Tribunal
Militar, si for n emenda approvada.
Pelas tabellas em vigor, de 17 de junho <lo
1891, estilo fixados os vencimentos desses generaes: siio seguramente, para o menos grnduado delles, superiores nos que o. emenda
estabelece. Com que direito em lei transitorin,
o.nnua, faremos isso 1
0 SR. ALMEIDA BARRETO - Vencimentos,
querem dizer• soldo, etapa o gratltlcação.
0 SR. COSTA AZEVEDo-Seguramente. Nos
tempos passados, nesses om que erom mais
respeitndos os direitos o a liberdade; não só·
monte dos felizes da soclednde mas dos cida·
dilos em ge't•al; nesses tempos, Sr. presidente,
o corpo legislativo niio praticaria esse abuso.
0 Sn. ALMEIDA BARRETO- Mas, graças a
Dous, hoje gosamos de liberdade.
0 SR. COSTA AzEVEDO-Como antes de 15 <lO
novembro de 188[) i Mas, porque e com que
tlm encarreit•at· o debato paro. osse lado'l
Niio está Isto cm dlscussiio: cumpre-me
voltar à emendn.
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Confessarei que tom mziio o diRtlncto so·
nadot• pela Parahyba, '"sim como o do estado
do Rio Grando que se Si!lltlL mais proximo, e
oncompnnha, quan•lo criticou, considerar niio
só a proposta do governo como o pro,jecto do
orçamento que está cm deci~ilo do Senu.do,
grn.t.itlcaçüos pn.t•a qun.tro nlmirnntes, nesse
tribunal, quando alli só trcs existem. sendo
o qmtrto rJtmlufldo e pois sem direito ó. ser
assim coritomph•do.
0 SR, ALMf:tDA BAnDETO-Nem ha oxplicaçilo para isto.
O SR. CosTA AznEoo-Mns, o que preci·
samos n.ssentnt•, é si convém ou nfio t•ofor'marmos n loi de 1803
0 SR. E. WANDEN!COLl,-Em rolnçilo a ven·
cimentos.
0 Sn, COSTA AZEVEDO-Si for necessario
ir·so-hn a mni" mas o que urge, ó nesse
ponto, decretn.mros gratificações úlenticas,
ordenados podendo ser variaveis.
Por mais que se clame pelo respeito li. deter·
minação constitucional de serem nas 'Uantagcns
equiparados os militares de mar nos de terra,
03sa equlpnraçiio ó diffioillssima e muitas vezes impossível.
0 SR, ALMEIDA B,\RRETO-E porque 1
O SR. Cosu AzEVEDo-Acaso podem os genemes de innr, por oxemplo, ainda quando
sem commissiío ter soldados desviados dos
quarteia pa1'!1 o servirem nas suas casas, ás

suas fa.milins, n.tó comn pa.gcns conduzindo os

filhinhos ás escolas, ln• lo nos mot•cndos, como
ó geral terem os gencroes •lo torro?
OSR. JoArmt CATUNDA-lsso ó innegavol.
O SR. AUIE!DA BARnETo-0 almirante tem
ordenança.
O SR. E. WANDENrwr.rt-A bordo, niío em

caso..

0 SR, ALMEIDA B,\RRETO-EU niio tenho
ordenanças.
0 Sn. COSTo\ AZEVE:oo-Mo.s V. Ex. ainda
é reformado, embora illogal e injustamente.
O abuso se dó. desse emprego de praças fóro
do serviço de seus corpo•, servindo do cre~t

dos.

O SR. JULIO Fnon-E' o nlvnró. da Rainha
que ainda cstú. cm vigor que isto autm•isa.
0 Sn, COSTA AZEVEDO-RecnrdO·lllO ter lido
que por desgostos com a famllia do um general, uma praça que servia w~liim na casa,
sulcidou.se; a imprensa tratou do caso, mas ...
nada se deliberou c o fitcto f<Ii 110 esquecimento.
Nenhum alvar1l da Rniulm autoJ•Isnria esse
esq ueclmento.
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o sn. AL>IEIDA BARRETO - Eu tenho Não pedirei nos seus membros que revisto ordonnn~ns ncompnnhnndo 1llhos de geltem·n'n: tem opp01•tunldade desde quanuo
identlcn foi npprovndn hn dins.
almirantes.
0 S!t. COSTA AZEVEDO - Nunco. vi C nem OSn. JULIO FnoTA-Porquc não foi ouvida
a Commissão do Marinha c GuerTa, nos Orçaho. nn mnrinhn soldndos para isso.
Sr. presidente, esta imaginaria. cqulpnrn.- mentos dos Minlsterios!
çiio do "nntn.gcns, lovnu o distincto Senador,
O Sn. CosTA AzEYEDO - Simplesmente por•
n o!ferccer n omend" de que temos no· que o Regimento não o determina.
ticia.
Hn clcsconsidemçiio no Tribunal, fazendo O Sn •.JULIO FnoTA - Tambom cm 1892 o
seus Ministros P<"sivois do reducçiio tal na Regimento não o determinava o eu sem ser
membro daquella Commissão eJ':t ouvido,
sun. gratiticaçiio e feita. em loi n.nnun.
bem
como o honrauo Senador pela Capital
Deixemos o assumpto pnr•n uma lei esFederal.
pecial.
0 SR. E. WANDENKOLK-Particulnrmente.
O S!t. JoÃo NEIVA E E. WANDEN!WLK Apoiado.
0 Sn. COSTA AZEVEDO- E Jllll'licularmente
ouvi
o distincto Senador quantia no trabnJ.ho
0 Sn. COSTA AZEVEDO - Com isto tnlvez
do Orçamento em decisão, de que era. rese mostre tal ou qual miL vontade •.•
lator ...
O SR. Juuo FnoTA- Então somos nós os
do Exercito que temos má vontade pnl':t com 0 Sn. E. WANDENKOLI(-E agradeço a delicadeza.
a for•çn armada !
0 SR. COSTA AZEVEDO-, .. para com O mi· 0 SR. COSTA AZEVEDO-, •. e com O Intuito
lifur, quando niio hn sessiio, em que a clnsse de corrigir alguns erros que me tivesse do·
não recel.lo. mats alguns favores do Congrcs:;o minado o animo.
E' certo que, ainda nos mais entendidos c
Nacional.
Os nugmcntos dos soldos, das otapas no nu· bem intencwnados membros do Congresso,
mero, o outras lttrguezns indicam o con- niio escapam mulll's vezes de ter precipita·
trario. Sempre o Congresso est~ fll2endo cor· ções. AS consultas, pois, entro eUes são Indis·
tczins no Exercito, o por modo n convencei-o pensaveis quando estudando questões sérias.
Agora mosmo, veiu para o Senado, enviado
de que se o teme!
pela outra casa do Congresso, o Orçamento do
· O Sn. JULIO FnGTA - Devemos primeiro Ministorlo das Relações Exteriores, tendo por
fazer cortezins alei.
bnse nilo leis, mas um projecto de lei, que
0 Sn. COSTA AZEVEDO - Muito bom. A' lei ainda não recebeu aqui discussão alguma t
Que precipitaçiio 'I !
cort~jo respeitoso, c curve-me ; !L forç;t nr·
O neto tem bastante de singular para ser
mada considero, mas niio abato-mo.
criticado ; ató porque não denota respeito á
O SR. ALMEIDA BARRETO-V. Ex. me pó de autonomia
do Senado.
explicn.r pm• que so dá n. um vico·nlmirnnto
A
conversa.
Ji.li IonglL ; nn. 311 dlscussüo do
no Supremo Tribunal Militar 12 contos de projecto vollllrel
á tribuna si necessnrio.
grntificnçiio ?
O Scnatlo desculpe-me pelo tempo que
O Sn. CosTA AZE\'Eoo- Porque nos Or~a· occupci sua attençiio.
mentos do Ministcrio da GumTa, como no ela
Mo.rinhn., foi o.ssim tlxatl!L, cm vist..n. de um
O 1!11•. Allneldn Barreto aviso de 1893, e expedido por ordem do Vico· SJ•, presidente, em attençiio 1i V. Ex., que
Presidente da Repu bllcn.
declarou que a emenda em discussão niio men·
No Orçamento dn Guerm passou cousa cionavn lei po.ra poder ser acceltn pela Mesa,
muito mais i! legal o...
venho mostr'ar n V. Ex. o. lei em que me
O Sn. JUJ,JO Fuo·u-Porquo V. Ex. não foi baseei para npresentaJ.a.
E' a lei de I de novembro de 1890 que ap•.
o J•elatoJ• do parecer. ,
provou
instrucções que cstabelecem as
0 SR. COSTA AZEVEDO-,, .gratificações de vantagensasque
devem ter os offioiacs do Ex e!'o •
lei que :mtoriso, Já cs~io fixadas.
cito, e outra lei de 15 do dezembro do 1804
Os Sr.s. JoÃo NEIVA E E. 'VANDENKOLI\- que regula a tabella de vencimentos do
Apoindo.
llxorclte e da Armada.
O SR. CosTA Az>;vr.no- Apenas, o feJlz. Esta Joi diz:
monte, no Orçnmonto utt Mnrinhn, Yoiu som Mnrecbal ou Almirnnto,:Goncral do Dlvlsiio
sor dn. Commissüo do I?inn.ru;ns essn. o unica. ou Vico·Aimirnnto;
.
ememla oll'~rccidn pelo dlstincto Senador pelo. Orn, Sr. presidente, o Mareclml ou Almi·
Parnby!Jn.
rp.pto tem a grntitlcaçiio do 7:200$ que lho

4,_
!

SllSSXo EM

3

Dll OUTUBRO DE

compete como commnndnnto ele corpo do
Exercito o niio n de 12:000$ que ó a do um
General em chefe rle todas as fOI'Q!lS, isto ó
do Marechal que commnndn todos os seus
collogas, os outros Marcchncs,
Só n este compete esta gratltlonçiio, e 'não
póde competir a quatro Mareohnos do Exercito, nem lambam o. 4 Almirantes, quando a
Armo.ela niio tem sinií.o um.
Pergunto n V, Ex. ; no rlio. em que a
Nação precisar elo um Mnrechnl pora commandar o Exercito, ondo vno procurai-o, si
todos ellos ostiio com voncimontos tle commo.ndo.nto em chele ?
Niio ho. um só para tomar conta do commando do Exercito ; salvo sl o Governo propuzcr quo o Mnrecbnl commandando em
chefo tenho. uma gratiflcnçiio superior aquolla
quo marca a lei.
A lei diz que, de entro os Mnrechnes com ..
mandantes de corpos de Exercito se escolhem
um :P.nro. o commandar om chefe ; mas que
grnt•flonçiio se ho. do dar a esse Marechal, si
todos jà percebem 12:000$ ?
A minha emenda esta do conformidade com
a lo!,
SI esta diz que o Marechal correspanrle ao
Almiro.nto, o Genaro.l de Dlvlsiio no ViceAlmlro.nte ; sl o commandante de corpo do
Exercito tem 7:200$ de gratlflcaçiio e o General
de Divisão 5:400$; como ó que um Almlrnnto
tom 12:000$, e um Vico-Almirnnto tem lambem 12:000$ I
Quantos Almirantes tom a Armado.!
Pelo. lei, um só ; ontreto.nto pago.-so n
cinco Almirantes !
Quantos Mnrechaes tom o Exercito! Quo.tro,
ontrotnnto paga-se o. 12. A que titulo?
A titulo de o.buso, criminosamente, porque
o Governo niio pódc dar aos Mnrccbnes, nem
nos Alm\ro.ntes, si não o quo ostà marcado na
lei.
A lei do I de novembro de 1800 marcou as
grntitlcnçücs, a lei de 15 de dezembro de 1894
tez a cqul~arnçiio dos "Postos, Mo.••ecbal e Almiranta, uoneral do D1visão c Vico·Almiro.nto

ote.

O SJt. CosTA AzEVEDO- O Decreto de
1801 marca as grat\fica~õos.
O SR. ALI!E!n.l. B.I:JtRETO - Nilo marca tal.
Essas gmtificnçõos siio de commnndo de
navios, Essa lei diz que o Almirante estando
em Matto Grosso, Pal'Ó. ou Amazonas, ter•i
de vencimentos 26:220$, estando cm outJ•os
Jogares, 10:020$000,
Qual ó o soldo, o. etapa, a gratlficnçüo
nddlclonnl, para completa!' esses 20 ou
I 0:020$000 !
Póde-so fu.zm• o calculo. O Allnh•anto tlnl1a
750~000 do soldo, 10$
dia de otapn, o uma
gl'llÚficaçilo addiclonn do 40 ou 50$.
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Sommndo tudo Isto e multiplicado por 12,
vem o. dar o total dos vencimentos marcados
na lei quo Eiio 13:200$000, devendo os
5:800$000 que complc~Ltn aquolln somma do
tn:20$01JO sm• consldorndn como grntiflcnção
do commnndo.
Niio teem, portanto, n g<"O.tiflcnçiio do
12:000$, porque, si o tivessem, então o soldo,
n. otn.ptL oo. gro.titlcaçi1o addicional que antigamente era o.bonndo., niio att\ngiriam sómonto
o. quantia de 19:000$000.
·,
Disse o nobre Sonarlor Pires Ferreira (que
para argumentar nii.o citou Jol alguma) que
alies tc~m 12:000$ o pediu·mo que npreson·
lasso ou citasse a lei que declaro que olles
não toem 12:000$000.
Ora, Sr. presidente, isto nunca foi meio do
nrgumentaçiio.
J1i citei a lei ; ó nquella a que ora me
refiro.
UI! SJt, SENADOR-E' bom V, Ex. ler mais
uma. vez, afim de convencel·o,
0 SR. ALI!E!DA BARRETo-Vou satisfazer O
pedido do nobre SenadO!',
Diz a lei (18) :
Decreto n. 9·16 A, do I do novembro do ISilO:
Al't. 24:

I•

I~
1.

I'

I,

j:,

i
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1
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1:'

Commnndo de Exercito ••.• ,, ••• 12:000$000
Idem de co••po de Exercito .... .. 7:200~000
Idem de Divisii.o .............. .. 5:400$000
E, como o. lei n. 2-17, do 15 do dezembro de
189·1, equiparou os vencimentos dos omcines
do mo.r c torra, niio podam uns receber m~ls
do que outros em identicosyostos.
Estas siio as grotitlcaçues gue competem
nos Membros do Supremo Tribunal Mllltar
conforme as suas g~•alluaçües. cm virtude da
lei n. 110, do 18 do julho de l8D3, quo no
nrt. IG diz o seguinte (tO):
•Os Membros Militares do Tribunal terão
os vencimentos eo••rospondentes iLS su"s patenllls o mais vantagens cm olfactivo serviço
do Exorcito.~
Assim, o Marechal tem de soldo I: 000.~, o
Goncro.l de Dlvisiio 800$, Genoral· de Bt•!go.da
600$, monsnes etc.
Ul! Stt. SENADOR-Na classe act.iva !
0 Sn, ALl!E!OA BARRETO-Sim. Porque O
reformado tem mais ns quotas quando nito
estão. cm commisão nctlv~.
0 SR, PI~1!EIRO MAOUADO-POl'iilltamonto;
osta ó o. the01•ia vordndoirn c constitucional.
0 SR, Af,l!EIDA BARRETO-Demn\S, Sr. pre·
sldonte, todos quo vão para o Supremo Tri·
buna\ Mllltanoformam·so \mmodintnmonto, ó.
vista das vantagens que ahl lhos silo conce·
didns.
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E' assim que um General do Divisão, quo
tom 1:691~. om olfoctivo serviço, entrando
para aqueiio Tribunal, procura promover-se
n ·Marechal, e tem logo no mez soguinto
2:778$066. .
Isto, Sr. prosldonto, pa~•ocoató mesmo uma
ospeculaçiio !
St•. presidenta, só vim i> tribuna, para dat•
uma satislilçiio iL V. Ex.
Apresento! a emenda em questão, tontlo em
vist:L a lei.
Quero que cada um rocoba aquillo que lhe
compoto; não desejo ILhsolutamente tirar ven·
cimentos de pessoa alguma o principalmente
de coiiegns.
Sou Marechal do Exercito o niio quero van·
tagons n que nilo tenho direito.
O Senado jiL acceitou uma emenda, por
mim apresentada ao orçamento da guerra, e
estou certo de que não deixará de ncceitar a
que diz respeito á Mn.I•inha. (Muito bem.)
Ninguem mais pedindo n palavra, encerra-se a diseussão,
Annunoiada a votação e verificando-se niio
haver mais numerolparo. deliberar, procede-se
á chamada dos Sra. Senadores que compa·
receram a sessão (51) e deixam de responder
os Srs. Pires Ferreira, Coelho Rodi'igues.
Almino Alfonso, José Bernardo, Oliveira Gal·
vão, Joaquim Pornambuc'O, Rego Mello, Leite
e Oitlclca, Messias de Gusmiio, Eugenio Amorim, Gil Goulart, La~er, c. Ottoni, Moraes
Barros, Joaquim de Souza, Aquilino do Ama·
ral, Vicente Machado. Arthur Abreu, R11miro
Bnrcellos e Gust~tvo ltichard, (20) tendo este
communicado a Mesa que se retirava po1•
incommodado.
l'ica adiado. :L votação.
Continúo. u. 2" discussão <lo nrt. I' do pro·
jecto do Sanado n. 40, de 1805, que autorlsa
o Governo a Intervir no Estado de Sergipe
afim de nssegurar o oxercicio da assembltla
legislativo. installnda a 7 de setembro de
1804, na villa do Jlo.<ario e o do Poder gxo·
cutivo no coronel Antonio do Slquelra Horta.
O lõõo•. RoMa .Juulor•- Começo. la·
montando que a hora esteja muito arliantado
o a cnsa com poucos Senadores e estes fatiga·
dos, pois desejava ser ouvido pelo Senado, no
qual tem de ler muitos documentos impor·
tantos, que niio podornm ser a~resentados op·
pm•tunn.moute iL commissii.o m1xtn..
Entrotnnto,como todo o tempo ó tempo vao

continum• no de..-.envolvimonto fio suas con~ideraçües

sob1•e o Estado 1lo Sergipe.
O orador historia os factos occorrldos na·
quolle Estado, especialmente a conducto. do
ex-governador capll!1o Calu.sans que abanrlonou a Capital do Estado retirando-se~ Villa

••

IdoPresidente
Rosario, de onde pediu providencias ao
da Ropuilllca o ao commandante

do Distrioto Militar gonerai Gnlvilo. .
Niio só nquelle p1•esidente como o ox-commandante fizornm justiça no coronel Fcrro.z
commandantc do batalhiio aili estacionado,
dizendo-lho que só empregasse a força no caso
de ser portm•badn a or1lem publica.
O orador achando qnasi esgotada a hora,
pede ao Sr. presidente da sess11o quo adio a
dlscussilo mantondo·lho a palavra no <lia seguinte.

O lõõr. Pr•eMidente doclni'a que, os- ~
tnndo o. dar a hora, fica adiada a tdiscussiio,
mantido. o palavra ao Sr. Rozo. Junior o do·
signada paro. a ordem do dia da sessão seguinte:
Votação em 2" discussiio do. proposiçiio do.
Camara dos Deputados n. 51, de 1895, que
fixa o. despeza do Ministerio da Marinha pu.ra
o cxercicio de 1896;
Continuação da 2• discussão do projecto do
Senado n. 40, de 1895, que autorisa o Go·
verno a intervir no Estado de Sergipe aftm
de assegurar, o exerclcio da assembltla Jegis·
Jativa instnilado. o. 7 de setembro do de 1894,
no. villa de Rosario e o do Poder Executivo ao
coronel Antonio de Siquelm Horta ;
2• dita da proposiçiio da Camara dos Depu·
lados, n. 36, de 1895, que concede a D. Mario.
Lins Volloso da Silveira, tllhiL legitimo. do ca·
pitão do artilharia, ii• ll•llecido, Pedro Ivo
venoso diL Silveira o. pensão de 100$ mensaos;
3" dito. da PI'Opo;iç"o da mesma camara,
n. 16, de 1805, que releva a D. Francisca da
Serra Carneiro Outra a presCI•Ipçiio, em que
incorreu, pam porcebor a dilferença do meio
soldo, a que tem direito, de 1871 a· 1877;
2• dito. da proposlçiio da mesma camara,
n. 62, do !805, que autorisa o Poder Executivo a concedei' 11 Emilio Josó Moreira
Junior; 3" escripturarlo da Alfandega do Ma·
nllos, um anno do licença sem vencimentos;
~"discussão do projecto do Senado, n. 38,
do 18!l5, que concede a cada uma das tllhas
do Dr. Eiiseu de Souza Martins, DD. Adelaide,
Rita, Dolores, Esther e Lucia do Souza Mar•
tins, o. quo.ntin. do 10$ mcnsa.cs ;
2" discussão do. proposil;iio do. Co.marn dos
Depullldos n. 34, de IR05, quo concede a D.
FrancisciL BlttencourtCardoso O.Jlensiioo.nnual ~
do I :200$000 ;
Discus~ii.ounicn. do parecer, n. 1·10, de 1805,
da Commissiio do Justiça e Logislaçiio, opinalldo pelo rleforlmonto du pedido leito pelo
engenlwlro Constante Alfonso Coelho;
2" cliscussiio d!LS proposições da Cnmat•n tios
Deputados:
N. G3, do 1805, que antorisa o Poder Exo·
cutlvo n concedei' ao i" otllcial da B!bliotbeca
Nacional, Olympio Ferroira das Neves, um
1
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anno de liconçn, com ordenado, para tratar OS1t. I' SmanETAmo dlt conta do seguinte
ele sun. so.údo;
N. 58, do 1805, quo nutorisa o Poder ExeEXPEDIENTE
cutivo a conceder no engenheiro civil Josó
Dias Delgado de Carvalho .Junior, lento do
Extor~ato G,vmno.sio Nacional o pt•ofes•or do
Colicgto Mtittar, um armo do licença, com n Oficio do Ministerio do lntorior,do bontom,
respectivo ordenado, para tratar de sua saúdo transmittindo a Mensagem do Sr. Prasidonto
da Republica communicando quo no Diario
onde lho convier.
Ofliciat da mesma data, so acha publicado o
Levanta·so n sessão tis 3 horas o 56 minu- decreto n. 301, concernente ó. resolução do
Congresso Nacional quo proroga até 3 do notos da t"rdo.
vembro proximo vindouro a sua actual sessão
legislativa.- Inteirado o communique-se á
outra Cnmam.
O Sn. 2' sEcRETARIO lu o vão a imprimir
para entrar na ordem dos trabalhos os seguintes
117' SF.SSÃO 101 4 DE OUTUOl\0 DE 1805

'

•.,

'

í;

••

Prosidcncia do Sr. Manool Victorino
SUl\I~IARIO-

Aberturn dn. !ossilo -Leitura e
approYn.çüo dn. :\CttL - EXPEDIENTE - Paroc~ ..
res - Di11cUrso do Sr. Co11tn Azevedo- Pro..
joclo - ÜltDRM DO PIA. - Votnçtio em 2n 11is..
oussilo da. pro~o:;io;Lo da Co.mn.rn do11 DeputiLdos
n. M, doJSOi.J- 2" diHClU'Isão do projoc~o do
Senado n. ·10, do 189:l- otscur11q11 dali SrR.
Itosa Juniur o Coalho o Campos- Adinmento
t..ln. dlRcuMiio - Parecer- Ordom do dia. 5,

P.\RECERES

N. 162- 1895

A Commissilo do Marinha e Guerra, tendo
estudado n proposição n. 37, de 1895, da Ca.mara dos Deputados, julga de necessidade a
croação do um quadro extranumerario para
nelle serem incluidos os omciaes que exercem
commissõcs de caracter permanente ou vi·
talicio, e lambem os que servem fóra do Ministorio da Guerra, o assim evitar quo os
corpos flquem dosthlcados om seus elfectlvos
com mantfesto p!•ejuizo para os serviços que
lho são proprios.
Neste pensamento a Commissão entendo
que a proposição, acima indicada, com as
modificações quo apresenta, deve ser sub·
mettida a debato o approvada.
Emon•lus a que so refere osto parecer
Art. I" lettra a). Os officiaes superiores e
subalternos que exercerem os cargos <le
lentes cathedr~tlcos,profcssores e instructores
das Escolas Militares da Unliio, sendo !J.Ue os
instructores quando do corpos arregtmontados.
Lottr& b). Os quo commandarom corpos
de Policia e •lo Bombeiros desta Capital.
Art. 3." Uma vez cessados os motivos da
permanencia do omcial no quadro oxtraordinario, revertorú elle ao quadro da arma a
quo pertoncor, passando n aggregndo o otncial mais moderno, do mosmo posto, si não

Ao moio-1lia comparecem os 49 seguintes
Srs. Senndoros: João Pedro, João Barbalho,
J. Catun•l", Gustavo IUcimrd, Joaquim Snr·
mente, Francisco Machado, Costa Azevedo,
Antonio Baena, Manoel Barata, Gomes do
Castro, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodri·
gues, Nogueira Accioly, João Cordeiro, AI·
mino Alfonso, Josó Bernardo, Oliveira Gaivão,
Abdon Milanez, Almeida Bat•reto, João Noiva,
Corroa de Arn.ujo,Jonquim Pornambuco, Rego
Mello, Leito o Oiticlca, Messias do Gusmão,
Loandro Macio!, Rosa Junior, Coelho e Cam·
pos, Vil•giiio Damasio, Domingos Vicente, Gil
tloulart, Mnnoel !lo Queiroz, Lapór, E. Wan·
denitollt, C. Ottoni, Paula Souza, Moraes
Barros, Leopoldo ilo Buihües, Joaquim de
SOuza. Aquilino do Amaral, JoJLquim Murti·
nho, Viqonto Mucliado, Artimr· Abreu, Rau·
li no Horn, Esteves Junior, Julio Ft•ota, Ra·
miro Barcollos e Pinheiro Machado.
Abi'O·SO n sessiio.
E' lida, posta em discussão o sem debato
approvnda a acta da sessão anteriol'.
houvet• va.gn..
Deixam do. compat•ocer com causa pnrticipadJL os Srs. Justo Cliermont,Sovorillo Vieira, Art. 4"11 Supprima·so.
Qulntino Rocayuva, Aristides Lobo,Gon\•aivos Art. 5 Pu.ssc a sot• o 4."
Chaves, ,lonq uim Folicio, C11mpos Sailos o Sala das Commissilos, 4 de outubro de 1895.
Gonm•oso Ponce; o som ella, os Srs. Ruy Bnr· - ,1/.meida Bm·rato.- Jm1o Noiva.- Pires
bosa, Eugenio Amorun e Lopes Trovão.
SonAdo V, V
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nunram n gastar, ~or conta do credito do
llstado, o na pcrsun.suo do ter, afinal, do sor
votado um credito supplcmentnr para não
ser auto1·isnda f11ita de pagamento das divldn.s
do Estado : os governos pnssaram, mas a.
divida ficou o, afinal, o pedi• lo do credito se
faz c ha de ser concedido.
Com somelbanto pratica os orçn.mentos
são com plctamcnte mistiflcarlos nem ha
necossldndo de <lecrotnl-os, pelo Congl'osso
Nacionnl, quando cstt\ adoptada, qunsi como
lei de contabilidade JlUblica, a seguinto
phmse, falsn. no pt•incipio n que se appllca,
absurda nn.s conscqucncias que produz:-

N. 103- 1895

J

II
'!1!2

·~
I![.!J.

Hltl

Em Mensagem do 20 de julho do 1805, n
Sr. Presidente da Republica solicitou do Con·
grosso Nacional um credito do 4.700:000~. á
vorba-Exercicios fin•los-<lo Ministcrio 'da
Fazenda, afim de acudir no pngnmcnto dos
credores do Est01lo, nos diversos cxcrciclos
desde 1890 a 1895, por •llvidns liquidadas o
.1~ rcconhceidns ; a """ Mensagem ncompnnham 10 relações nomlnncs desses credores,
com a importancla •lo cnda credito, vcrbns u
· que clles correspondem, cxe!•ciclos a que se
refere o rlebito, natureza da dcspeza, datas
dos o.visos c officios quo os autorlsaro.m, lagar do pngamonto o n importnncia devida.
Por essas rclaçües se verifica que sobem n
2.337 os credores reconhecidos, assim dist1•i·
buidos pelos diversos minlsterios :
Justiça e Negocias Interiores ............. ,...

Industria o VIação ...... ,
Marinho. . ......•.... , •. ,
Fnzcnda......... ... . . . . .
E1terior . ...........•. , .

Guerra .. .•.•••• , ••..• , •

420

380

31 O
288
4
935

Sommando ..... .•... , ... 2.337
Este grande numero de credoros figura
nns rolnçõos com quantias diversas, desde
:1$500, 3$, S.$720, 5$ e outrns insignificantes
quantias ató 1.510:704$400, a maior divida
entre todn.s.
Esta exposição serve para explicar uo Senado a razão pela qual torna-se impossivel
V. Commissüo de Finanças exigir demonstração
p11ra cada umn. das despczns nutorisadas, bem
como estudar, uma a uma, as or•lcns de pa·
gamcnto,tantas ellns são.
O quo decorro da franca exposição do Poder
Executivo ó que esta Jàr:to de estarem tantos
individuas com sous creditas por sor ~ngos,
desde 1890, accuso. tb.ltns graves niL alta nd·
ministraQiio do palz, das quacs resulta representar o Governe o papel do devedor mais
retardatario nos seus pagamentos ; isto ni'io
deixa do Influir pro.iudiclnlm<IUtc na O.I! Plico.·
çiio dos dinheiros publicas, quer pela 1mpos·
sibilldado do. tlscallsnçi!o pelo Congresso Naclonai, quer polo modo de fazer os fornecimentos, autorisando os particulares a elevar
o proco dos generos fornecidos, contando com
a protcllaçiio do pngnmento.
Torna-se ovillento, do rolo.çiío tão gl'anUo
do credores insignificantes que, •lotiLdas as
verbas polo Congresso Nacional, os govo!'Dos,
dcsdo !ROO, Julgn.ram-so autorisndos a gastar
como ontenuoram, som conta c sem respeito
o.o mnxlmo da vorbn. decretada pelo poder
competente ; aRgotada a verba, ainda conti-

«sondo manifcstamcmto imrufficionto a ucrba
uotada pelo Congrct:,ço .Nocional,.,»

A Commissilo de Finançns julga de ncces·
sidade lembrar, uma vez mais c sempre, que
os Govornos devom clngir·so a gastar de
nccordo com na verbas votadas nelo Congresso Nacional e restringir a áespeza do
credito votado, não autorisn.ndo serviços
alóm do limite do cada verba,
Nem paro.outrp rtm se reune o Poder Legislativo e decreta n lei do orçamento; poro.
acudir a passivei exocesso do dospoza, o governo tem, na proprln lei, um excesso de
credito fixado nnnualmcnte e que tem sido
de quatro mil contos, nos ultimos oxerr.iclos;
gastar poróm todos as vcrbns c accumular
dcspozns insignificantes de motlo n. reunir a
somma de 4. 700:000$, para serem pagos em
um exerciclo, ó subverter todos os principioa
de contabilldnde publica, atacar de frente os
principias c n.s leis quo regulilo ns rclaQ!Ies
entre os dous poderes, quanto ti decretnoão
das do.pozas o ao gosto dos dinbeii•os exigidos
á Nnçiio contribuinte,
O credito pedido distribue n. responso.bill·
dada do Governo pelos Ministcrios, do soguinte modo :
Justiça o Noyocios Interiores

I• relação
262 cJ•cdorcs..

197:169$821

2• relaçiío
!58 Cl'cdoros . ,
420 crodoros .•

171 :682.~1

-----

SOS: 852.~062

Industria, Viaçao o Obras
i" relação

324 crodoros ••• 1.170;781$068
2n rOtação

56 orcdore( .. 2.357:0s2.$"..SB
380

••

------

3 .527: Bll4$200
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I • relnçiio

52 credores ••

19: 855.~097
2 relnçií.o
11

258 credores •.

75:415.$41•1

310
Fa:cmla
i'

i• rela.çiio HO crudnres,
2• rolnciio HS crodoros,

95:270$511

54:7:H$300

120:5saeoas
18~:321$277

E:atcrinr

4 credores ............... .•..

2.651$273

Guerra
935 credores................

487:492.,~15

No Ministerio dt1 .Justiç~ c Negocias Interiores, as dividas v[o do minimo 1$500
(n, 236), ao maximo 21:484$453 (n. 110),
havendo <lividas de 3$ (n. 7), do 9$ (n. 71),
de 10$ (n. ), de 20$, (ns. 40 c 94) e outras
do insignificantes quantias.
No Ministorio do. Industria, ho. dividas dos·
do 4$ (n. 202), 7$500 (n. 102\, 3$720 (n. 51 do.
2' roln.çiio), 7$080 (n. 14), 9$ (n. 75),
até 327:450$634 (n. 248 da I" rolnçiio) e
1.5Jn:704$400 (n. 47 do. 2"),
No Ministcrio •la Marinha ba divida desde
29$175 (n. 39) até 4:460$305 (n. 12), na I' relnçiio o desde 5$540 (n. 115), ató 4:104$ (n.BO)
na segunda.
No Ministerlo da Fazenda hn. dividas desde
5~0 (n. 115)até 4:104$ (n. Sü), na I• relaç~o o desde 4$449 (n. 10) até 2.1:750$ (n. 83)
na segunda.
No MlnisteJ•io da Guerra ba credores desde
3.$500 (n. 589) até 32:00•1$016 (n. 663).
Torna-se quasi lmposslvel examinar a natureza do cado. uma desso.s deSI>CZflS, porque
{L vista do seu extroordino.rio numero, parece que cllas se appllcam a quasl todas as
verbas do orçamento, tal ó a variedade dns
accusadas na oolumna onde ostiio catolo·
gadas.
I~
O art. 0' doddecroto n. 10.145 do d5 dEoj•~"
noiro de 1880 lspõo: « Os cJ•odores o '"'"
do, que niio tiverem sido sotlsfeitos ató o dia
31 de março do segundo onno, só o-seriio do·
pois que a divido, cstondo nas clrcumstauclns
lndicadllS no art. 11 da lei n. 3230, de 13 do
setembro do 1884, for liquidada para ser solvida por contn. da veJ•ba-exorcicios lindos->.
Em applioaç[o lt disposiç~o deste n.rtigo ó
que o Governo pode agora o credito supple-
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mentar de 4.700:000~. n quanto montam na
dlvidM liquirlatlas Coxcedontcs da verbo de
SOO contos, votndn no oxorciclo vigente c já
esgotndo. com outros pn.gnrnentos dn. mesma.
no.turezn.. .
Nos termos do nrt. 13 do decreto do 1880,
citado, ns dividas a quo se I'ofore o art. 0",
só devorJ1o ser reconhecidn.s, si tlverom por
origem pagamento de serviços nutorisados e
com o necessnrlo creditai n.s constantes das
relações enviadas com 11 1\lensngem, siío por~
t•mto dividas iiquidn•lns o reconhecidas, a
que o Estado ú obrigado, por terem sido or·
denndns cm virtude de credito aberto; ollaa
silo exce<lcntes às cil'rns desses crcdltos.
, O Senado sabe como ellcs teem sido prodl-,
galisados, na votaçiio dos muitos que lho
tecm sido podidos e facilmente conhecerá
como tem sido gerida a fazenda publica pelo
volumo dos credites concedidos o cujos trans·
bordos se elevam {L cit'ra de 4. 7ÓO contos,
agora trazidos ao seu conhecimento.
E' do esporar, da franquezo com que o
octunl Governo tem trazido no Congresso Nn·
clonai este c outros fi•ctos irreguiores daadmi·
nistraçiiopublica, que o systcma mal iniciado c
jiL tiio desenvolvido, nito continuo a ser posto
em execuçrio; que o Governo execute o seu
programma ele cingir-se ó.s despezu.s dooretndllS e niio ser obrigado a ouvir os clamores
elo milho.rcs do credores a exigir o pagamento
dos seus debites sem que olle posso. honrar o
credito do Estado.
Sorc1 isto da maior vantagem paro n. manu·
tençrlo do credito nacional, uma das mnloros
preoccupações do todos os interessados nos
negocies pu l>licos.
com a exposição do presente parecer c que
servirá do protesto ao que se tom feito des·
de alguns annos, no modo de cumprir as lois
do orçamento, ó a Commlssilo do Finanças do
parecer que o credito seja concodldo, entrando em discussão para ser npprovnda pelo Se·
nado, a proposição da Camara dos Deputados,
n. 64, do 1895, o que lho foi pr~sente.
Sala dllS Commissües, 4 do outubJ•o de 1895.
-CostaA;cvodo (Borão do Lmlario),- Leito o
Oilicica, rollttor .- Lcopolrla tla .Bu!llires ,Jlfm•aes Barros .-Gomes da CastJ·o.- I. S.

Rr:go Jllollo,-J, Joaquim do Souza,- Ramiro
Bm·co/lo.,.
.
O liót•, Oo,.tn Azev.,.do-Sr. Presidente, quando hontom occupei a attonoiio
do. Casa, dl"o que n Commissrio de Finanças
havia tomndo como progro.mma do seu tra·
bnlho sobro o orçamento da marinha. niio attondor n nenhum dos o.ugmontos oO'eJ•ocidos
pelo projecto vindo da Camai'a dos Deputndos
que entendesse com augmento de vencimentos, ordenados e gratitlcaçOos ; mantendo

332

r
11!~~
•a'

,t.
'

;:iii

iiJ!I•

I

ANNAES DO SENADO

E' !Ido o ficn. sobre i>. ~lesa durante o t.rlsómente os que estivessem consignados cm
duo rcgimontnl o seguinte
lei, c vigente.
No desenvolvimento do parccm•, a Commissiio declarou conhecer que havia ,iustiçn. no
PJ•ojecto
procedimento da Camat·a dos Doputndos, aocoitando alguns <lesses n.ugmentos e que n.lli
O Congl'osso No.ciona.l resolvo :
estilo consignados.
Nesta oceasiiio disse que tomaria o encargo
Al't. i" Ficam elevados os vencimentos do
üe propot• projecto.i especia.es, nttendendo n. oscJ•iviio o do meirinho drt auditoria ur\ ma·
cada. um dos mesmos augmcntos.
. rinha os drtquelle para ficnt•em em I :1100~ o
Venho sómonte, por mim, e niio em nome os deste em 00li$00U.
'
da. Commissiio, apresentar desrlo jú. um do
Art. 2" Itovogarn-se as disposi~~ües um con·
taes projectos; attentlondo ao augmcnto do trm.•lo.
vencimento de deus funccionflrios de niio eleS. R.-Sala das sessües em I de outubro
vada categoria e pertencentes r't rubricade
1805.- Costa A:cvcdo.
Auditoria de Mat•inha.
.
Tenho Intenção de na sessão do amanhã
apresenta!' outros projectos com ldentico fim:
ORDEM DO DIA
um dos quoes referente no Tribunal Supremo
Militar, para regularisn.r os vencimentos dos
Votnç~o em 2" discussão da proposição da
ministros desse tribunal, uniformlsando·os
como devem ser, pelo desempenho dos mes- Camara dos Deputndos n. 51, de 1805, que
mos encargos, e com a mesma J•esponsrtbill· ftxn. a despeza do Ministerio da Marlnlla para
o exercicio de l89U.
dado.
Na Auditoria de Marinha, Sr. Presidente,
E' approvada a proposlçiio salvo as emen·
os dons empregados a que me referi e que rias otrerecidas pela Commissiio rlo Fimmças e
realmente não parlem vive!' com os venci- pelo Sr. Almeida Barreto.
mentes que teem, siioo escriviio e o meirinho,
São successivamente ~pprovodas as seO escrivão tem apenas 600$000 pot• 11nno, isto guintcs emendas:
é, 50$000 po1• mez; e o meirinho, tem pm•
mez 25$000.
A' rubrica 1-Secretnriade Es·
tndo- reduza-se verba a. 154:25~$000
O Sa. GO)!ES DE CAsrrro-Parece incrivel Pela eliminação da despezn rle
que ainda haja OJ•rlonados assim!
5:•100$ destinados a pagaO Sn. CosTA AzEVEDO- Eu sei que pm•
mento de um oficial de gn·
vezes elles teem querido se retirat• das suns
blnete e ao augmonto do
funcçües, declaJ'llado tLO governo que niio
vencimentos do secretario
podem continuat• com tnes vencimentos, e
em I :200$000.
creio mesmo que para evitai• a retirada delles A'rubrica2-Conselbo Navale pat•a os eontentnr, os diversos Ministro
J'eduza-se a verba a........
42:2or.~ooo
shii.o lançado mão de algumas gratitlca~ües Pela diminuiçiio de l :533$-~34
das verbas evcntuacs.
da gratificn.çiio do membro
o Sn. GO)IES DE CAsrno-0 que niío é Je- paisrtno concedida na proposição e igualmente da gro.ti·
1
ga •
ftcaçiio dos membros enge·
O Sn. CosTA AZEVJmo-Sei disto; mas o que
nhoiros navaes il. rn.züo do
fuzet• para os contei' nos lognres'l
UOO$ yor cada um. (Da com·
Venho pois p~m evitrtl' o mal apresenta1• mi8Sao de Finanças.)
um projecto em fo.vot• desses dons cmpi·egn· A' rubrica 4-Supremo T1•ibn·
gados, elevando seus vencimentos tãosômenna! Militar- reduza-se a
te •ã. somma que foi peln. Cnmat·a dos Depu·
verba de 48:000.~ á,... ... . .
27:000$000
tndos considerada como sulllciento nugmen· Sonrlo 21 :OúO$ para os tt•es
to: soJ•á um acto do ju>tiça do Senado da1· ao
Almirantes u 7:200$ cada
mesmo projecto seu assentimento.
um e 5:·1DO$pat•a o vico-almi·
ran te em exerciclo, ficando
E' assim que mando {J. Mesa o projecto; elo·
rtssim equiparados os venci·
vando por elle os vencimentos do escrivão ue
mentes nos dos officlaes-gene·
600$000 a 1:800$; e do meii•inho. qne tem t.ão
rnes dooxm•citu em identicos
sómente 25$000 por mez, a ter 50$000.
postos. - Atmeirla'Bar~·oto.
E' quanto a Cnma1•a dos St•s. Deputndos A' rubrica 6-()onimissariado
jnlgou conveniente estabelecer, para que esses
Geral ola Armada-reduza-se
a verba r\,; ....... ;.......
41:280$000
empregados ficassem nos seus empregos.
'ti'
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Pela oliminaçiio <ln. de<pnzn. do
500.S destinados no nugmento
dos voncimon tos do por·
toiro.
A' rubt•icn. 7-Auditoria-ro·
duza-su n. verba a ....... , .
Pela. climinnç;1o da dcspezu. do
2:400$ destinados ao pu.gamentodo 1:800$ porolevao:ilo
dos vencimentos do escrivão
e de 600$ por elevação tn.m·
bom dos vencimentos do moi·
rlnlto.

.7

)

)

'

Arnmdn, mantendo n. que existo: ~mestre
alfnito do commissn.riado.>
2.'-Substitua-se este pnrn.grapho do pro·
jacto pulo SCb"llinte :
2.'' E'o governo n.utorisndo n rcorganisn.r
13: 150.~000 os (!:§tLrsonaos
do Marinll!L, tendo em vista. as
considerações foltn.s no respectivo rclMorlo
do corrente u.nno, e mail):
to, quo nossa. reorganiso.ção se nii.o aggra ..
vem, mas antes decresçam as despezas, respol·
todos os direitos adquiridos:
a) pela diminuição dos vencimentos, grn.tifica.çües,
salarios o jorno.es do noTo pessoo.l
A'rubriclll2-Arsennes deMn.quo
fot·
ad~uirido pn.rn. o serviço, e
rinlta-roduzn·se a vot•ba a 6,352:320$940 b) poln. dtminuiçilo do pessoal, dado vagas
Pela eliminação do n.ugmento
quer da administração, quer do artistico ; '
dos vencimentos do pessoal
2n, quo so nii.o considere definitiva a nova
indicado em 30:430$o da con·
orgn.nisaçiio
para produzir os seus elfeitos
cessão de 2:400$ para alucompletos, antes de n.pprovadn. pelo Congresso
guel de casas para os porNacional.»
teiros.
4. "-Supprima-se o § 4" da proposição,
A' rubrica 13-Cn.pitanias dos
7.
•-Substitua-se do § 7" da propos!çiio o
Portos-reduza-se a verba n. 314:260$000 termo
tai(a pela exprossiio creadagem ; no
Pela elimlnn.çiio dn. despezn.
mais, como no parngrn.pho. ( Da Commlssiio
destinada ao augumonto do
de Flnn.nçns.)
vencimentos dos t'uncciona·
E' a proposiciio, assim emendada, adoptada
rios nn. somma de O:ooo::;, ao
para passar a 3• discussão, indo antes ti. Com·
do escrevont~ da deloiacio.
missiio de Finanças pnrn. redigir as emendas.
do S. Joiio ola !larrn. nn. som·
Continúa. em 2a. discus~ü.o o art. 1o rto proma de 480$ e, finalmente, ao
jecto do Senado n. 40, do 1895, que n.utorisn.
dos pntrões-móros das II cn·
o Governo a intervir no Estado do Sergipe
pitanlas citados m1 proposi·
<Lfim de assegurar o oxercicio da assemblôa
çil, na sommn. de 2:200$000.
legisln.tivn. installada a 7 rle setembro de 1894,
A' rubrica 14-Molhoramento,
nn. villa do Rosat•io e o do Poder Executivo ao
conservnçiio e bnlisamonto
Coronel Antonio de Siquoira Horta.
de portos-reduzn.·se a ver·
ba. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 :000$000
O Sa•. Ro•n Jnnlor- Só n. nePeln. oliminn.çiio do n.ccroscimo
cessidade inilludivel de assumir a defesa de ,
do 30:000$, niio podido pelo
importantes e legltimos interesses do seugoverno na sun. proposta.
Estado, ameaçado de umn. invo.silo dos po·
A'rubrica 17-Ropartlçiio da
dores centra.es na. suo. economia pt•ivado., o
Carta Mn.ritimn.-roduzn.·so
averba n................. 528:674$000 traz novamento ii explanação de um assumpto
tiio escabl'OSO.
Pela ollminn.çilo do aocrescimo
Promette ser calmo na annlyso do parecer
do 15:000~ pn.rn. remonta e
da commissão mixtn., refutando-lho as n.fllrest<Lbolecinwntos de estações
mnçüos principnes niio com n. simples nar·
soma.phot•icas e mctcol'ologi·
raçi.o dos factos occort•idos, mn.s com n. pro·
cas, compra de mappas e
ducçiio do documentos nuthenticos, quo
rotoh•os para serem fot•noci·
pl'Ovam melltot• do que todas as versões a
dos aos nilvlos, do que niio
respeito.
·
cogitou o governo.
Lti o toplco desse J.l!lrecet' cm que se forçam
A' rubrirn• !8-Escoln. Nn.vn.lreduzn.·S> a verbn. a ....... : 244:830$000 os n.conteclmontos de motlo a communicnt•
uma foiçiio antipathicn no movimento po·
Pela elimlnoçiio das dope1.ns
pulat' do li olo sot:mbro do anno passado,
com o tmgmento c.los venci·
j)l'OCUl'ILOdO•SO 1iLzer Cl'Cl' OIR Uffitl. SU pposto.
meu to~ do JIOl'teiroogutLt'tliL,
alliançn dn. forQ<L fudeml com amotinadores,
nn. lmportaucin do 2:840$000.
no intuito de depot• o Presidente Dl'. Josó
Aos pm•ti!J'I'aphos

Cttlazn.n~.

Isso importa em uma otronsn fuitn. aos sen·
I. "-Corrijn.-so n olunominaçiio « Mestre de timcntos •lo povo sot•gipiLno.
officintu> do córte do Commissn.rlado Geral ila A propositQ, convóm lot· o que um !llustL·e
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publicista, filho do sou Estrulo, escreveu
como testemuulm do incitlento.
O Dt•. Sylvlo Romero explica a nttitudo ln·
conveniente do Govm•no local, os boatos
alarmantes, que corriam na Capital do
Estlldo, o assalto plano,ia<lo ao erat·io publico,
os mcc:tinus, n mo.nitCstnçüo populn.1• qu_o
então se rcalisou aclamando aquollo orm·
ncnto cidadão, o qual, õ. fi•onte de grande
massa. de populo.rcs, se dirigiu 1\ Assumbléa
legitimamente eleita o om oxcrcicio de suas
funcç1ícs, resultandoorg•misar-so uma commissão. e, o.o contral•io do quo atnrmo. 0 po.rocer em doba.te, o. substituição nocessn.ria
do Presidonte que havia abandonado o cargo
do modo o mais ostensivo e formal.
A bonrada Commissão Mixta so repot•tou,
cm termos inequívocos, iL intervcn.ção tumul·
tuaria da força feuct•al nos nogoc1os de Ser·
gipe.
.
.
.
..
o batalhiio de hnhn, allt estac10nado, J11
protestou devldamente,pc!,a sua omcialidnde,
contra semelbante nccu~ao.
O orador lô esse ptootcsto, que ó mais um
documento a oppor ó.s asserções injustas com
que se quiz fundamentar o projecto o.ttentn·
torio d11 autonomiiL sergipana.
Adduzlu-se mais um telegramma, em que
o Marechal Floriano, se dit•igindo ao Dr. caJaznns, lhe garantia as providencias que o
caso exigisse e as leis comportassem. .
Mas <i preciso, para se fazer uma boa. mter·
pretação dos termos deste despacho, lêr, como
lllz o orador, o telegramma que, no mesmo
sentido, expediu o entiio Ministro da Guerra.;
a promessa da intet•venção das forças .federn.cs esto.vn. muito nn.turn.Lmcntc, subordmndn
a condiçõos,-a vet•iftcnçilo de alguma das lty·
pothoses do art. 6' da Constituiçiio, e a recommendação de niio so immiscuirem otsdmilitaros nas questllos irritantes dos par i os.
O Dr. Cala1.ans fez uma idontica requisição ao commando do dlstricto, e a resposta.
do General Innoeenclo Galviio de Queiro7. foi
dada de modo mais reserva< lo ainda, rapeilindo delicadamente a imputaçiio que se fazia
a praças do Exercito disfarçadas nos movi·
mentos populares.
Na falta de recursos legitimas, a ambiçiio
do pod~r inspirou-se. "11! expodionto de toda
a especte· e após vartos msuccessos,lancou-se
mão de
processo, que, subin<lo ao Supre·
mo Trlbunalllcdernl. foi mais um desastre
solfrido pelos pcrturbaclores da ordem.
Lli o res)lectlvo nccordam, como um ele;zn~~ We~~~g. convlcç1io, em prol do que ex·

um

Aponta ns contradições e facllldados om
que, pot• lastimavel Ma fó ou fraco exame
dos Jl\ctos e documentes, inccorrou a Commls·
siio; o termina, appellnndo para os represen·
tantos de todos os Estudos, pois sabe que o
projecto não ó o unico, mas um dos que se
comprehendom no plano de lnvaillr os direitos autonomicos dos Estados, como Alngoo.s,
Bahia, Pernambuco, e principalmente o Rio
Grande do Sul.

o

l!ilr·. Ooelho e Cnmpo01 pro-

nunciou um discurso.

O Sr•. PreMI dente declara que,
estan<lo ndiantadll a hora, fica adiada a
discussão.
Dcclam, outrosim, que se acba sobre a
Mcs11 e vai a imprimir,para entrar na ordem
dos trabalhos, o seguinte
•
PARECER N .164 DE

1895

A Commissão elo Finanças olfereco redigidos para 3" discuss[o as emendas o.pprovadns em 2", a proposiçiie da Camara dos ·
Deputados, n. 51 de 1805, que tlxa a despeza
do Minlsterio da Marinha para o exercicio
de 1800.
A' rubrica 1-Secretat•la de Es·
tudo-reduza-se a verba n.. 154:~52$000
Pel:. eliminaçiio da despeza de
5:400$ destinados o. pagnmonto do um officin.l de go.binote e ao augmcnto de vencimont.os do secretario em
1:200$000.
A' rubrica2-ConsolltoNavnlreduza-se a verbaa.... .... • 42:206$666
Pela diminuição de 1:533$334
d:. gmtificaçiio de membro
paisano concedida na proposl·
c;ão e igualmente da gratlfl·
caç[o dos membros engenheil•os navues ó. rll2ão de
600$ por cada um.
A' rubrica 4-Supromo Tribunal Militar-reduza-se a ver·
ba a....................... 27:000$000
Sendo 21:600$ puro. trcs Almi·
rnntes n 7:2UO.~ cada um o
5:400.~ pora o vlce·Alll\irante

~~ui c~:.~~;oo:~~glm~~~:

o orador se refere ainda espcci~lo demot•a· <~os So.s otnci":es_g~neraes cio
damcnte a diversos trechos do parecer da
IIXCI'Cito cm tdenttcos postes.
commissü.o Mixtn., 'o passo. n. commentn.r o A' rubrico. G- C~u:nmissarirulo
proJecto que se discute, mostrando 11 sua ela; Gct•al da Armailu-rcduza·se
morosa injustiça.
a verba a,.................

I

41:280$000
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Pela oliminaçiio da clcspczn do
500$ destinados ao augmcnto
dos voncimontos do porteiro.
A' t•ubrica 7- Auditoria -rcduza·so a verba a...........
13:150$000
Pela eliminação da clcspeza do
2:400$ destinados no pagamento de 1:800$ por elevaçiio
dos vencimentos do escrivão
e de 000,~ por elevaçiio tam·
bem tlos voncimontos do moi·
rlnhO.
A' t•ubrica. 12-Arsonacs de Ma·
l"inba-reduza.se a verba a. 0.352:326$040
Pela eliminação do augmento
dos vencimentos do pessoal
indicado em 30:4:!0$ o da con·
ccssilo de 2:400$ pnra alu·
guol do casas para os por·
toiros.
A' rubrica 13 - Capitonias dos
Portos-redUZll·Be a verba a 314:260$000
Pela oliminaçiio da despeza
destinada no nugmento do
vencimentos dos tunccionarios na somma de 9:000$. ao
do escrevente da delegacia
dos. João da Barra nn. somma do 480$ o finalmente, ao
dos pa trões-móros das 11 capitanias citados na proposição, na somma do 2:260$000.
A' rubt•ica H-Melhoramento,
conservnçiio o balisamonto
de portos-reduza-se a ver·

\.

bn. a........•..... ,........ 50:000$000
Pela eliminação do accrescimo
do 30:000$, niio pedido pelo
Governo na sua proposto.
A' t•uiJrica 17-Ropnrtlçiio da
Carto Maritlma - reduzn·so
a verba a ...•..•••.•.•.•.. 528:07i$000
, Pelnelimiminaçüodoaccrescimo
de 15:000$ para remonta o
estabo1ec!mentos de osta\•ões
semaphoricas " metoorologicas, compra do mappao e
roteiros para serem Jbrnccidos aos navios, de que niio ·
cogitou o Governo.
A' t•ubrica IS-Escola Navalreduza-se a vei•ba a........ 244:830$000
Pela oliminaçiio das dcspezns
com o augmento rlos vonoi·
montas do porteiro o guarda,
na hnportancia de 2:8·10$000.
Ao § 1."-COJ'rija-so a denominação d!es·
tre de cOlei na • do eórto do Commissnrindo
Gorai dn. Armada. mantendo 11 que existo :
«mostro alfaiato do Commissnrlatlo.»
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Ao § 2."-Substitua·se esta paragtupho do
projecto pelo seguinte :
§ 2, 11 E'

o Governo autorl.mdo o. reorgani·

snr os Arsenaos de Marinh11, tendo cm visto
as considerações feitas no respectivo relato-

rio do corrente nnno, e rno.is:
1 que nessa reorgo.nlsaçü.o ~e niio n.ggravem, mas an tos decresçam as despezo.s, re11

,

speitados os direitos adquiridos:
a) pela diminuição doa vencimentos, gra·
tiflcnr,ões, sal11rlos e jot•naes do novo pessoal
quo for adquirido para o serviço, e
b) pela diminuiçiio do pessoal, dado vagas
qum• d~> admlnistraçiio. quer do artistico;
'
2n, que se nüo considero Uefinitlvn. a nova
organisaçilo para produzir os seus eJTeitos

completos, antes de approvadn. pelo Congresso

Nacional.
Ao ~ •1.'-Supprima·sc este pamgrapho.
Ao § 7.'-Substitun·so a palavm-tai(apol11 seguinte-c·tiadagcm.
Sala dos Com missões. ·1 do outubro do 1895.
- Costa k:eet:do ( Bnriio do Ladario ) . - L aO.

poldo de Bulllües.- Jlforaas Barros.- Gonws
da Castro.- J. S. Rogo Jlfello.- J. Joaquim
de Srm~a.- Rami1·o Barccllos,
Em seguida o Sr. Presidente designa para

ordom do dia da scssü.o seguinte :
Discussão unic11 da emenda do Senado, sub·
stitutivn d11 proposiçilo tia Camam dos Depu·
tados, n. 23, de 1805, q uo amnistia todas ns
pessoas quo directa ou indirectamente toma·
t•am parte nos acontecimentos sediciosos nos
Estados de Alagôn.s c Goynz ; emenda n. quo
uquel!<L Camara não dou o sou assentimento ;
Continuação da 2" dlsoussão do projecto do
Senado, n. 40, de 1805, que autor1sn o Governo a intervir no Estado de Sergipe afim
de assegurar o oxercicio da Assemblóa Legislativa installada n 7 do setembro do 1804,
na villo. do l~osat•io o o do Poder Executivo
ao Coronel Antonio doSiquoira Hot•tn;
2• dita da proposição rl~ Camara dos Depu· ·
tndos;
N. 36. de 1805, quo concedo a D. Maria
Llns Vclloso da Silveira. filha legitima do
capitiio do artilharia, ja fallecido, Pedro Ivo
Vo!loso da Sllvoirn, a pensão do 100$ men·
sues ;
3' dita da proposição da mesma Cnmara,
n. 16, de 1895, quo releva a D. Francisca da
Serra Carneiro Dutra :1 prescripçiio, om quo
incorreu, para pet•cebet• a di!Toren~a •lo meio
soldo, a que tem direito, do JH71 n 1877 ;
2• dita dn. proposlçiio da mwma Camnra,
n. 62, de 1805, quo uutorisa o Poder Executivo a concodor n. Emitia Josó Moroiro. Junior,
3' escripturarlo da Allhmlega de Mnm\os, um
n.nno do liconcn. som vencimentos;
2• discuSBiio do projecto do Senado, n. 38,
do 1805, que -concodo "cada uma dll!l fillms do
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D1•. Ellzcu do Souza Martins, DD, Adoln.ido,
Rita, Dolores, Esther e Lucin. do Sou1.n. Martins, o. quantia do 40$ monsacs ;
2" discuss[o du proposiç[o du Cnrnuru dos
Deputados, n. 34, de 1895, ~uo concedo a
D. I•'runciscn. Atnnllu Bittcncout"t Cn!•fioso u
pensão nnnuul do I :200$000 ;
Discussão unic~ do parecer n. 149, do 1895,
opinando pelo deferimento do pedido fel to
pelo engenheiro Constante Alfonso Coalho.
2• <liscussilo dus proposições du Camura dos
Deputados:
N. 53, do 1895,que uuterisu o Poder Executivo a conceder no I' o!llciul da Bibliothocn.
Nacional, Olyrnpio Ferreira dns Naves, um
nono de licença, com ordenado, pura tratar
de sua saude ;
N. 58, de 1895, que autorisn. o Poder Ex"
ecutlvo a conoe•ler no engenheiro civil José
Dias Delgado de Carvalho Junior, lente do
Externato do Gymnasio Nacional e professor
· do Collegio Militar, um o.nno de licença, com
o respectivo ordenado, pura tratar de sua
snude onde lhe convier.
Levanta-se u sessão ás 3 horas e 55 minutos
da tarde.

Castro, Pires Ferreira, Cruz, Coalho Rmlrl·
guos, Nogueira Accioly, Joilo Cordeiro, AI·
mino Alfonso, .Josú Bernurdo,Oiiveiru Gnlvilo
Abdon Milnnez, Almeida Bnrreto, .Jn[o Neiva:
Corrll~ de .Amujo •. J,ouquim Pornambuco,Ro~o
Mollo, Le1to o Oitlcicn., Messias do Gusmilo
Lenndro Mnciel, Rosa Junior, Ccoiho e Cnm~

pos, Vh•gilio Da.mnsio, Ruy Ba.rboso., Domin-

Vicente, Mnnoel de Queiroz, Quintino
Bocayuvn, Lupér, E. Wnndenltollt, Gonç11ives
Chaves, C. Ottoni, Paula Souza, Morues Barros, Leopoldo de Bulhões, Joaquim do Souza,
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Vi·
cente Machado, Arthnr Abreu, Rnulino Horn,
Esteves Junior, Julio ~'rota, Ramiro Bnrcollos
e Pinheiro Machado.
Abre-se o. sessíio.
E' lida, posll• cm discussilo o sem debute
upprovadu a acta da sessiío anterior,
Comparecem durante a sessão mais os
Srs. Eugenio Amorim, Gil Goulnrt e Lopes
Trovão.
Deixam de comparecer com causa purtici·
puda os Srs ..Ju.'to Chermont,Severino Vieira,
Aristides Lobo, .Joaquim Felicio, Campos Sal·
lcs e Generoso Ponce.
O Sn. I• SEcRETAmo dá conto. do seguinte
!(OS

I
I

I
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Presidencia. do Sr, Mnnocl Victol'ino

OIDeio do I" secretario du. Cumaru dos Dopu-.
tados, de 3 do corrente mez, remottendo a seguinte

SUMMARIO- Abertura drL scsRiio- Leitura e
PROPOSJ~.ÃO N, 71 DE 1805
approvn.çio dn. neta - l~l:I'KDiii:NT&- Pnroco ..
roa- Apolnmento do projecto otTtn•ocitlo pelo
Sr. Coelho Uodrlguos nn BO!:IIIiio do din. 1°-Diacurso do Sr. Costa Azovec(o e projectoti oJfero- EmtJ»dl' da Cama·m do.'l Dopulttdo.o; mrwdando
l1'ans(erir ao E.o;tmlo du Ccart! rU/Jer:w~ pl'O•
cidos pelo meRmo Sr.- OiUHt:-a: no uu.- Discmssiio unico. o votação dtL omendn. do Senado it.
Jn"ÍOS naciDHttf),'/ 1 of{CI'CCidtt ao fil'~fcc;lO do
proposição lln. Cnmn.t•n. doR Doputruln~t, n. 23, d..,
Sanaria quu transfimJ cw tlontinlu do Estttdo
1805- Declarações do voto - 2·1 dhcuKsiio do
projecto do Sonndo n, 40 llo i8tl5- Dillcnr:o~nll

roq norimflnto do Sr. Rnmiro llarcclloK- .Apoiamento o diacussiio do rcqullrimonto- Dili•
cursos doR Sra. Coelho H.odriguos, Ramiro
.lln.rcollos, Gonçalves Cba.vcs o Vicontu Machado

dd ~llallu G1·osso divcr:ms propl'ios nacioncws
dtJ l)tW a Uniao nc1o rwc1.1ssila

Accresconte.se:
Art. 2.• Passam uo dominio do Estado •lo
- Emendn. do sr. Joilo Bnrhalho - b!ncorrn•
m'onto dn. discussii.o o votndio do t•cqucrimento Cear~ os prOJlrios nuoionues: Palacio . do Go·
- Dooln.r:u;iio do voto - Continuaçiio t!n. dis- verno, Pulamo Episcopal c Luzarcto ~~~ Lngôu
oulisii.o do proJecto n. ·10, do 18S:i- Dit~curso Funda,
do St•. Cot.!lho Rodrlç;UNI- Addio.monto d1L
O art. 2'' passa. o. ser o.rt. 3B,
diacussii.o- Ordem do dil~ 7.
Cntnum dos Deputados, 3 de outubro de
Ao meio-dia compo.recem os 51 seguintes 1895.-Fmnd:;co do As.~i.~ Rusrt o SU"a, pl'e·
Srs. Senadores: Joli.o Pedro, Joü.o Da.t•bo.lho, sidante.- Tltonw=. .:Dot{lna, 1u sccrcto.rio.J. Co.tundo., Gustavo Richard, Joaquim So.r- Au!Justo TavartM -da Lyra (S" como 211 secre-

meoto, l'rancisco Machado, Costa Azevedo, tar~o).-A' Commissilo do Justiça o: Lcgis·
Antonio Bacnu, Mnnoel Barata, Gomes dQt luçuo.

•
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O Sn. 2' SEORE'l'AR!o Iii e vão n Imprimir Por equidade, si precedentes hn, n Com·
pnra entrar na ordem dos trabalho• os so· missíio po•lerlo. invocai-os para ser fo.voravel
gulntes
á t•eq ueronte; mas almln pot• este lado falta
no. petição a fó de omclo do ameia! fn!lecido,
documento essencial para serem apreciados o
PAI\ECBRES
ponderados seus serviços á Pntrin na paz on
na guerra.
N. 165- 1805
A' vista do exposto, julga o. Commissílo de
Marinha e Guerra que o requerimento de
O 2' tenente bonorarlo da armada Josó O.
Jnnunrin da Sllvcim Soares não
Moreira da Costa Tuplnnmb4, pno do alferes doveVirglnla
ser
tomado
em consideração.
em commlssiio Antonio Morolra da Coatn Tu·
plnnmb•i, pede n liwor de suas cinco filhas mo· Sala das Commissões, 3 de outubro do 1895.
nores o melo. soldo desse omctnl fnllec!do em 1 -E. ll'andcnlcollc.- Joao Neiva,- Pires
Ferreira.- Almeida Bm·rcto.- Rosa Junior.
de março do anno passsndo.
A Commis!liio de Marinha e Guerra, exnml· A Commissiío do Finanças está de necordo
nnndo os papeis que acompanham o requeri- com o parecer da Commissão de Marinha e
mento, não encontrou n fó do oiDcio do omcial Guerra.
lhllccldo, documento in11ispensnvel para so
das Commissões, 3 de outubro de 1805.
llOdor avaliar os serviços por elle prestados ii. Cm;:Snln
ta
A.:et1edo,os Barros.- J. Joa!>atrla, afim de, por equidade, ser favoravel à quim dtJ Sou:a.-Mora
Ramiro
Barcellos.-Leopetição, visto como o omclal em commissiio
do Bulhúcs.-Lcitc c Oiticica.-Gomas
pelo tacto de não ter patente nilo deixa mon· poltlo
teplo a quem de direito pelas disposições que de Ca.<tro.

I

,,.,

'

o regem.

E', polll, a commillsiio de p1rccer que ore·
N. 167- 1895
querlmento do 2' tenente bonorario da ar·
mo.da Josó Moreira da Costa TI!Jlinambá não O. Maria Angelica de MeU o, filha unicn do
deve ser to!llado em conslderaçao;
finnrlo Marechal de Campo Graduado Lopo
Sala das Commlssõea, 3 de outubro de 1895. de Almeida Henrique Botelho e Mollo, pede
-E. Wandenkolk. -lo4o Neiva, -Pires no requerimento sujeito ao o:tnme dn Com·
Ferreira, -Almeida Barreto. -Rosa lu· missão de Flnnncas, uma pensão rlo um conto
t~lor.
o duzentos mil róis por nnno, som prejuizo
A Commlssiio do Finanças est4 de nccordo do meio soldo que recebo.
com o parecer da Commlssão de Mnrinba e A supplicnnto allegn como fundamento de
sua pretençiio os bons serviços prestados
Guerra.
por seu finado pne e a lnsumciencin para a
Cosia A:c~cdo,-Moracs Barros.-!. loa- sua decente subsistencin do seu melo soldo,
gulm do Sou:a.-Rarnlro Barccllos.-Lcopoldo que é de setenta o dous mil róis mensnes.
de BulhDes.-Lelle e Oitlcica,
A suppllcnnte accrescenta, não como cen·
sura, dtz olla, mas para mostrar a equidade
N. 166-1895
que merece, que n filha de um ca.plto.o hoje
perceborin um meio soldo superior no quo
A' Commissiio de Marinha e Guerra foi percebe sondo JUba de um mai·echnl.
presente o requerimento de O. Vlrginia Ja. A Commlssiio do Finnnçns niio contesta os
nuaria da Silveira Soares, Irmã do finado serviços p!'ostados no Estado pelo llnado
I" Tenente· da Armada Mnnoel Josó dn Sll· Mnroohnl Lopo fio Almeida, mn.s entende que
velra, em que pede lhe seja concedido o mon- as clroumstnncins do Tltesout•o Publico niio
te-pio ou pensilo que por direito ou equidade permlttem que se melhorem as condições dos
pensionistas do Estado sob o fundamento do
lhe poSS& caber.
A Commlssiio 'de Marinha e Guerr~ sente serem essas condições hoje mais difficois o
profundamente manifestar-se contrariamente do se terem au:;:mentado posteriormente ns
vantagens concedidas a funcclono.rios da
â pretenção:
Porque as disposições do montepio 1le Mn· mesma cl/l!lso a que pertencinm nquolles que
rlnba não dilo rlireito ti irmã viuvn nas con- esses pensionistas representam.
dições da requerente a perceber o montepio Jó. ascende numa somma /LVulta•lo. n que
de seu irmão, embcro. Cilllecido om estado do paga o Tltosou!'o Publico,., tittllo <lo pensiios;
solteiro o sem testamento; e quando direito o pons11. a Commissii.o do Fimmças que só em
tivesse ora o caso do ho.bllltar·•• na Audito- cn.sos oxcopaionaes 1love o Congro::oso conria do Mnrlnhn o niio dó recorrer ao Podet• cede1· novu.s pcnslie8, o.u Jllonos omquuuto
Legislativo, cuja lntorferencia, no. hypothese, niio tbr mniH tblgada n situação finnncolt•n da
Republica.
tornnr-sr.-hia desneoessaria e irregular.
SeDado '/, V
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E', pois, a. Commissão de p~recer que seja a O decreto de 20 ele ,janeiro de 1859, arts. 3·1
petição indeferida.,
o 35. com referencia á lei do 24 do outub1•o
do 1832, art. 03, autorlsa o governo a. conSala elas Commissües, 3 ele outubro de ceder
ato O mozos do licença aos omprogados
1805.-Costa A:m~cdo, - Gome.>~ r/;J Qr.<~tJ'O
que
o
requerem,
com o ordenado, tal como o
Lcopoldo do Bull<ücs,-.T, JoaQt<im do Sou:a,
concedo
a
proposiç11o
da Cama.ra, para o Cunc-Ramiro Barcellos,-Lcitc c Oiticica. -Mo.
cionario om questão; sómonto as licenças com
mes Barros.
todos os vencimentos precisam do lei especial para serem concedidas pelo governo, ou
N. 108 1805
licença. por ma.is de seis mezes, si o funcciona.J•io já esgotou esse prazo, dentro do um
A Commiss[o de Instrucção Publica, tondo anno, sempre com o ordenado por inteiro.
examinado a proposição da Camara. tios Depu·
ta.dos, n. 55, de 1895, pela qual ó reorga.ni- Do requerimento o mais papeis sujeitos no
sa.do o ensino nas Faculdades do Direito, cl de exame da Commissão, nada consta o. este resparecer que ella seja submottida ú. discussão peito; do modo que a pt•oposiçilo tornnr-so·lt
mutil, si o funccionario ainda. niío gosou
o approvada. pelo Senado, com o seguinte
do licença alguma concedido. pelo Governo ;
sorú. uecossar1o. si este fo.cto,já se houvcr,do.do
Adrlili~:o
e oUe preciso., como os attestados med!cos o
declaram,: do mo.is tempo ou do mo.is, sois
Art. Aos actuaes niumnos dos cm•sos do mezes
para o tratamento, gravemente ,comscioncias juridicas ou sociaes será permittido promettida como estl> o. sua so.ude.
,
a.dopta1•om o regimen de onsino estabelecido
nesta lei; matriculando-se na.serio immodiata Para poder resolver com acerto, si . á,proú.que!la. que tiverem cursado,não ;podendo, po- posição é desnecessarlo. no primeiro ooso, ou
rém, SOl' examinados, se1n prévia approva.- preciso. no segundo, ci a. Commisaiio, de Fiçilo nas mntcrias que por esta lei tiverem nanças de parecer que s!llo. ouvido ,o Go·
vorno, por intermed10 do Sr. :ministro do.
sido distribuidns pelas serias anteriores.
§ !.• O exame das disciplinas dos serias po- Fazenda, sobre haver ou niio o funccionario
Luiz Pedro Monteiro de Souza gozado do li·
derit ser !oito em qualquer das épocas.
conça
concedida pelo Governo.
..
§ 2." Em relação ils materlos distribuidas
pelos scrics anteriores, das quaos não tenham Sala das Commissões, em 5 do outubro de
os alumnos feito exame, subsistem a.s dispo- 1895.- Leite o Oiticica, relator .-Costa A.:e·
sições desta lei, quer quanto no paga.monto vcdo,-Ramil'o.Barccllos.-Gomes,dc Castl'o.
da. taJ;a. da matricula, quer quanto á fre- -J. S. Reuo Mcllo.
.: ,,
quencm.
E' lido, o.poia.do o vae a imprimir, po.ra. enSala. da.s Commissões, 5 de outubro de 1895. trar no. ordem dos tro.bo.lhos o,, seguinte
-Aquilino do Amm·ae.-Vi1•gilio Dcmwsio,- projecto, que se achava sobre n "Mesa duAntonio Bacna.
.
rante o triduo regimental.
.
E' lido, posto em discussão e sem debato
approvrulo o requerimento constante do seN. 41 de 1895
gulnto.
. O Congresso Nacional decrotll :
Al't. I.' E'. o PresideHte do. RepublicuuLuiz Pedro Monteiro de Souza, fiel de nt'· torisado a emprestar a cada um cfos Estados
mazem da Alfilndeg~ do Rio de Janeiro, re- do Mara.nllii.o, do Plo.uhy, do Rio Grande do
PARECER N,

169, DE 1895

quereu ao Congresso Nacional uma licença Norte, da. Parabybo. e de Goyaz o. quantia tle
de 6 mezes, para tratar do sua saudo, onde mil contos de róis (1.000:00~) nos cxercicios
lhe convier e com todos os seus vencimentos; do 1896 a. 1899 e em prestaçii'es igunes.
a Cama.ra dos Deputados, a quem foi presento § I.• E' igual monto autorisado a fazer as
esse req_uerimonto, entendeu deferil-o com a operações do credito, que forem neccssario.s,
proposiçno, sob n. 05, de 1805, junta, que para o referido emprestimo; ·
tLutorisa o Pador Executivo a conceder a licença, mM sómente com o rospocll vo orde- § 2." O cmprestimo vcnccrú. o juro annual
do trespor cento e. soril., amortisndo dentro
nado.
O SUJlplica.nto provou com tres attestados de 30 annos, devendo começar a amortisação
medicas estar sotrrondo do lesão do fi«ado o depois de dez, contados da entrega das ros.
do pulmão, deciDJ•ando os medicas niidpodor poctivas prcsta.çõoa.
ello entregar-se a.os trabalhos do seu em- S. R•. Sa.lo. dos sessões, 1 de outubro de
1895,-A, Cocl/•o RocJI'iuucs.
prego o precisar retil•ar-so desta capital.
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O !!Ir. Co .. tn Azevedo, dosobrlgnndo-so do um com·promisso tomado om
sessiionntor•ior, mandn. il.Mosfl. novos projectos,
t•olatlvnmonto aos nccresoimos do vonclmoutos
consignados 011 rospoctlvn proposiçiio da Cnmnt•a dos Dopulados, quanto uo orçnmonto dns
dospo7.as do Minlstm·lo ria Marinha.
Assim, dil uma prova do quo, roconhocondo
a prudoncia do cortas augmentos e não obstante niio os ncceitando pam o orçamento, o
IIm ora a nm•molisoçíio dns dospezns publicas.
Siio quatro os projectos que aprosenb, assignndos por• cinco Srs. senadoras, pnra avitar-so a demora rcgimontal.
Na proxima sessiio, otrerecet•á, em complemento desses projectos, o quo diz respoito
aos vencimontos dos mombros do Sup1•emo
Tt·ibnnnl Militnt•.
Voeru li Mesa, são lidos o, estando apoiados
p(llo_ numero do n.sslgnaturas. vüo u. imnrímil'
1111rn enlmrem M onlom no dia dos tmbnlltos
os seguintes.
rROJKCTOS

N.

42-18~5

O Congresso Nacional resolve;

At-t. 1." Ficam elev~tlns as grntlfiençõos dos
pntrões·mót·es, do sot•te n quo pot•cebam an·
nualmonto :
·
1", os do. Baldo., Pernambuco, Pará o Matto
Grosso, 3:000$000 ;
,
21), os dns Atagôt\s, Cea.rú., Espirito Sn.nto,
Mnrnnltfio, Parnnà, Pambyba, Rio Grnndo do
Norte, Rio Grando do Sul, Santa I'Jatltnrinn,
s. Pnulo .e Sergipe, 600$000: · , _
Art. 2.' Revogam·se IIS dtspollcues em con·
. trnrlo.
·
Sala das sessões, 5 do outubro de 1805.Cosca A:1cvct1o.- Esteves lttnior.-Manoet da
Qtwú•o; .-Antonio Daena.-E. 1l'tmdJJnholk.
-Aimi11o A((onso.-F. Machado,
N. ·13-·1895

OCongresso Nacional resolve:
Art. 1•' Fieam elevados os vencimentos
·dos guardas de policia dos Arsonnos do Mnrl·
nhn, do sorte n quo percebam :
1'• os do Arsonal da Capital Fedot•al
1:200$ o.nnuaes :
2''\ os do tlo. Bo.hin., Pernambuco, PIJ.t'á o
Matto Grosso, l:OOOS tambom por nrmo.
Art. 2.' Rovogam·so as disposições cm con·
trnrlo.
Sala das sessões, 4 do outubro de 1805.Co.>~ta A.:tJverlo.-Estcvc.~ Junim·.-Jltmwd de
Quei1•o: .-Antonio 1Jaon1t.-Almina AfJ'onso.

-E. llrwJden/wll,,
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N. 4-1-1895
O Congresso Nnc!onulrcsolvo:
Art. I.' Ficam elevados o3 vencimentos

dos olllciaes das aocrotarias dos arsenaes dos
Estados da Baltia, Pet·nnmbuco, Parti o Matto
Grosso a 3:000$ annuaes. ·
A~t. 2. o Revogn.m-se as tlisposir:ües e:m 'con.
trnrto.
.
Sala d'as sossües, 5 de outubro de 1895.Costa, ,t:ctJedo.-EsteiJes Jtmior.-J1lanoel rltJ
Queiro;.-Antonio Baenu.-E. 1l'auden1,ol!t,

-Almino Affunso.

N. ·15-1805
O Congres.!o Nacionnlrcsolve :

Art. I." Ficam olovndos os vencimentos
dos secretarias das Capitanias dos Portos dos
Estados, de sot·te a quo pe!•cobam annualmonte:
I', os das capitania:~ da Bahla, Pot•nambuco.
Maranbiio, Para, s. Paulo. e Rio Grande do
Sul~

2:j100$00Q ;

2u, os dn.s capitanias das Ala~ôa.s, Amazonas,

Ceat•i•, Espirita Santo, Parann, Piauhy, Pa·
rabyba, Rio Grande do Norte, Santa Catita·
rina, Sergipe o Matto Grosso, 1:500.~000.
Art. 2.• A Capitania do Porto dn Capital
Federal tora dous omnnucnscs, com· os ven·
cimentos annuaes :
os do auxiliar do respectivo secretario, seu
substituto nos Impedimentos, do 1:800$000;
os do dostaoado, no serviço da delegacia de
S. Joiio da Barra, Estarlo do Rio do Janeiro,
com o enoargo lambem do escriptura<;iio da
pratlcngem da Barra, 1.200.SOOO.
· Art. 3." Revogam-se asdisposiçõooom con·
trario.
·
·
Sala das sessõos, 5 de outubro de 1805;Costa A:evedo,-Estcvcs Junior.-Manocl de
Quciro:.-Antonio Bac1la.-E. 11'amlonl,olh.

-Aimino Af{onso.
ORDE)! DO DIA

Entt•n. em discussão, que se oncel'l'tt som
debate, ~ emenda do Senado, substltutiva da
proposição <la Co.mnra dos Deputados n. 23,
de 1895, que amnistia todns IL' pessoas que
directa ou lndlrecltl!nonto tomaram parte
nos noonteoimentos sediciosos nos Estados de
Alaguas e Ooyaz, emenda a que aquella Ca·
mar·11 nüo deu o sou nssontimonto.
O S•·· l?re!itldentc-Vao ao proceder
i• votação•.
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No. forma do regimento, paro. que seja mnn- toem demonstrado a. lnopportunldadc do.
tida a emenda, ó necessa1·io que ciliL soja medida.
approvado. por dous terços dos votos prcsen- Sala do.s sessões do Senado Federo.\, 5 de
tãS,
outubro do 1895.- Viconto Machado •.
O Sr. Gome11 de Cn,.tro (pela Declaro que si estivesse presente teria
o~dem) - Peço o. V. Ex. que consulte o Se- votado contra a emenda referente ó. amnistí11.
nado si resolve que a votaçu.o seja nominal. sem restricções.
E' approvado o requerimento.
Sala das sessões do Senado Federal, 5 de
O Sr. Prellldento o.nnuncia que se outubro de 1895.- Lopoa Trovao.
vne proce1er á cl•amo.da para a votaçiio noml· Continúa em 2" discussão o art. i' do p~o·
na! da emenda, devendo rcs]lOnder-sim-os jacto do Senado n. 40, do 1895, que autor1so.
Sra. Senadores que a mantive1•em, e-nao-os o Governo o. intervir no Estndo do Se••gipc,
que a r<~leitarem.
afim de o.ssegnrar o exercício do. asse1nblóo.
Procede·se ó. chamada e respondem-sim- legislativa ínstalla·ln. a 7 do setembro da 1804,
as srs.: Francisco Machado, Costa Azevedo, na villn. do !tosaria e o Poder Executivo ao
Gomes de Castro, Joiio Pedro, coelho Rodri- coronel Antonio do Siquoim Horta.
· ·
gues, J, Catundn., Almino Alfonso, Oliveira
•
Galviio, Almeida Barreto, Joiio Neim, Joiio O sr. Hnmlro D•weollo•Ba.rlmlbo, Rego Meilo, Leite o Oiticica, Mes- Tendo
do se constituir em tribunal
sias de Gusmão, Leaudro Maciel, Coelho e politico.o Senado
paro. julgar du.s questões dos Estados,
Campos, Virgílio Damosio, Ruy Barbosa, Do· parece-lhe
que essa attltudc implioo.'um pro·
mingas Vicente, Gil Goulart, Ln.pór, Gonçala formular c seguir, no intuito de gaves Chaves. c. Ottonl, Morn.es Barros, Lco· cosso
os dil'Citos c interesses em confticto.
poldo do Bulhões, Joaquim <lo Souza e Aqui· rantir
As provas. as ailegações, todas M ibrmalillno do Ama.rn.l {27).
da•lcs de que precisa, para ser inteira e ftel
Respondem-nao-os Srs. : .Tonquím Sar· uma docisiio qualquer, niio podem nem dementa, Antonio Bn.ena, Mn.noel Barata, Pires vem ser prctcrl•lo.s no caso vertente, aftm
Ferreira, cruz, Nogueira Accioly, JoiLo Cor- •le que não pareça ó. oplniii.o publica estar o
deiro, José Bernardo, Abdon Milanez, Cor••ên. Congresso Federal a proceder levlanamentQ
de Araujo, Joaquim Pernambuco, ltosn. Ju- em negocias da mnxima lmportancia.
nior, Manoel de Queiroz, Quintino Booayuva, Até aqui. porém, a observancio. desses prePaula Souza., Joaquim Martinho, Vicente ceitos fundamentaes foi esquecida, na apreMachado, Arthur Abreu, Gustavo itichn.rd, ciaçiio das occUl'rencias havidas no' Estado de
Ro.ullno Eiorn1• Esteves Juníor, .lulio !'rota, Sergipe, a respeito dos quaos fere-áo o debo.te
Ramiro Bar<10uos e Pinheiro Machado {24). neste momento.
O parecer da Commlssão Mixto. não é um
O lir. Pre•ldentce- A emenda niio inquerito, e um libello.
'
foi mantida e 11 proposição a que ella se re- E é tiio gravo este_primeiro :prllZO, dado no
fere vu.o ser remettldo. á so.noçiio prosidon· sentido da lntervcnçao, que o orador confesso.
ala!.
niio estar c\isposto a votar nesta. disoussiio, si
o.
O Sr. Eduardo W"nndenkolk regnlarJsaçiio próvia dos tramites, om uma
(pela ordeno)- Sr. Presidente, comquanto questão que é um verdadeiro lítlglo, niío for
,
estojo. convencido do que os projectos <lo observacla.
amnistia niio siio de íntei•csse local nem indí· Rstimborta a porta da lntcrvcnçiio do Go·
vidual, como ·deixei de votai' a pl'imoiro. vez vcrno Federal nos nogocios peculiares dos
que se discutiu este projecto nesta Casa, on· EstadO... Pódo·so dosdo ja pred1zor ·que sorilo
tendi, por coherencla, abster·mo de votar insu!licientes os quatro mezos do sessão paro.
o.goro..
se Jíquldur om todas os collisiles o duplicatas
entre as autoridades estacloaes submettldo.s
O Sr. Eu(!enlo Amoa•lm (pela ao juí~o do congresso Federal.
ordem)- Sr. Presidente, podl a palavra pela
Todos os cl!Oquos clG podares o funcÇÕes, no
ordem, para communicu.r ó. Casa que ai mecuuismo particular do cada um dos esta,.
tivesse cl10gndo a tempo do assistir a votação dos, virilo de oru. u.vo.nto morrer no. campa·
da emenda ao projoeto de amnistia, teria toncia absorvente do poder contrai; o como
votado coa tro. clla,
'
n[o ó raro acontecer que na minorias nos
Vóm á Mesa 1111 soguintca declaraçiíes de estados
cm'I'CSpondam h rnlkiOl·io.s no Con·
voto:
gl•osso l'edoral, a opposl~[o te1•1L a cada moDoclaro que votei contra a· emenda do mento de recorrer para a Uniiio, e os poucos
· porque os ultimes acontecimentos casos do bojo multiplicar-se·iio'.
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Isto ó a lnvorsi!o do systom~t :a autonomia
n.nnulln-so, e niio lm Poder Logi~lu.ti\'o, nos
Estados, que ostl'jn., om tar.s cowl iç(ies, ~Jeguro
do sua. exlstencln, garantido no oxcrcicio dn
suas funcçõcs.
E,pot• urnn.fncilichule do nt•g-umcnto, invo·
ca.so o exemplo dos Esta• los-Unidos da America do Norte.
O quo alli tem sido uma simples oxcopçilo,
com que om épocas nnormaes, rloante de dit'ficuldades lnsupemvuis, so illude o preceito
baslco <ln nutonomin vsttulual, qum• o Senarlo
Bra.zlleiro erigir em uma regorn. positivo., expressa cntegorlcamentc na lei.
O caso da Luiziana, moncionado pelos pugnadores da novn. rloutrino., não gun.rdn. pari·
dado com o caso de Sm•gipe.
No primeiro, é exacto, houve dupliciLta
do poderes ; mas a sltun~ão tornou·so intole·
rnvel, em vista •la oppusi~ilo formal do povo
a nmbos os Governos.
O ro~imon republicano fetler11tivo, mais do
quo isso, o regimcn legal, principo.Imonte nn.
ordem o hn.rmonio. nece"mrin.s dos Poderes
Publicas, tiulut sido alterado profundamonto,
No segundo caso, as autoridades suporia·
res do E<tado presidem, re~uliLr o paeillca·
mente, ao jo;ro rlns instituições locnos ; a po·
pulaciio niio resiste de modo algum nos que
se investh•am dils Cnncções publicas ; não ha
perturbação da ordem publlcu. ; os Impostos
silo percebidos sem o minimo protesto, etc.,
etc. Para que intervir I
Descontentamentos, tricas politicu.s, quol·
xas o arguições, imprensa ngitndorn, todos
os elementos de opposicão postos até ho,je em
pratica, desde n. monarclüa, nunca. deixariLo
do so manifestar.
Mas tudo isto não é bastnnto p1Ll'il que so
•losvirtuc o systoma republicano redemtivo,
resuscitnndo pelos processos parlamentaris·
tas o antigo veso contralisn.dor.
O pr11ccdente do Set•gipe é um ponto de
partida de abusos continuarias, com que, cndiL
um por sua vez, mais cedo ou mais tat•do, os
outros EsbL•lo> pngariio este duro tributo ús
tendencins invasot·ns rliL União em seus intet··
esses e questões domcstlcn.s.
·
. O abuso toma as proporçõos do uma injue·
tiça flagr·nnte, reveRto·se das circumstancia<
de umiL quebra de equidade, no modo como
fomm colhidos os escl~treolmentes precisos
pnra so emittir uma opinião leal sobre a ma·
tot•in.
A dlgn~ Commissilo Mixta foi parcial no
oxamo <los factos, ouviu apenas uma das
partes.
Não bnsltt ouvir nm dos interesSildos, no
pt•esuvposto de quo vir~ produzir a defesa
proprJa, oppondo argumentos ~ lll'gumentos,
npresontnndiJ novos dados.
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A Commissão dovla so portar corno um

juiz instructor, proco•lenrlo o fuzendo pro·
cedo!' a todns na diligencias nccossarias, no
ompenho do on.,ontrar a verdade, oxlgindc
tndas ns informações precisas, o, sobretudo,
ouvir1do com igual animo o iguo.l attrmçiio a
ambas as partos interessadas na questão,
E' este o papel das commissilcs parlnmen·
rores, - armazonrLr com todo o criterlo e
Imparcialidade os dados esclarecedores dos
iLSsumptos snbmettidos á apreciação dares·
pecti vn assombléa.
E o parecer da commissii.o é mais um
libello do que outra cousa.
A theorla de que u notoriednde dos factos
prescindo do um exame demorado o attento
delles, por parte da Commissiio, é injurídica,
é lllogica, é perigosa.
Os factos nunca são expostos em sua ren·
lidado purn; quando os interesses presos a
elles se chocam, as versões se destacam com
tanto maior accentuação qunnto mnis graves
siio <·sses intet'OSSes em jogo.
E. no cltllo vertento, os interesses em con.
flicto silo da maior monta.
Os proprios defensores do projecto em discussão deviam assim pensar, po.ra. que o
triumpho obtido sqja definitivo, baseado em
deeisocs justas, como uma resultante de es·
tudos serias o competentes.
Eis porque. apresenta o requerimento, que
enviou à Mesa.
E' lido, apoiado e posto em discussiio o se·
guinte
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Reguer.imento

Roqooiro que o pro,jecto volto à Commlssão,
afim de que sejam ouvirlos o Presidente que
estli oxorcon,lo o cargo em Sergipe o a assem..
biéa legislativn instnllada em Arncaju, fi·
cando pora isso marcndo o prazo de 60 dias.
S. R.-Ramiro Barca/los.
O Sr. Ooelho Rodrlgue• OS·
tava rAsoivldo a abstesr·se de tomar parte
nesta diseussilo, I'Or entender que ella não
nJl'erecia grnnde mteresse, dada a sua notoriodnde o a sunantiguida•le e porque contava
que outro membro da Commlssilo, caso fosso
preciso sustentar o parecer, fal·o·hia o com
mais compotencla.
Dissipou-se, porém, essa illusão ingenua
desde que viu~ tactlca com que foi olfereclda
no começo do dobo te uma excepção dllatorla,
sustontada com tenacldndo, que faria bonra
n qunlqum· defensor de uma oxcePQãO paremptorln.
A ldrín dn oxcepç<io dilatorin partiu do
honrado Senador por Sergipe, o dlstincto Genern.l, que rompeu o debate JmpugnJIJldo o
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parecer o o pro,jocto, sondo socundndn pelo
honrado SontLdor polo l\io Graudo do ~ui,
modico igunlmonin distincto o que o induziu
" chamar um pouco familiarmente, embora,
jurlsprudencla do bi•tury e da espada, posto
'que o honrado Senador polo Pnran1L lho tivesse feito sentir quo niio Jnllava com justiça,
visto haver na dlscusslio lambem um jurisconsulto, componho iro daquolle que o interessado, cm Sergipe, no debate do momento.
Diz·so que pariL ombrulbar umn qucstão,
melhor ó um I'ubula dn que um advogado,
não ha tal; prova a discussiio trnvndn quo
são superiores um Genornl o um Medico n
quantos rabulas existem e para con!II•mal-o
basta o requerimento apresentado.
O Sanado, poróm, que ó juiz c que sabe
que todas as excepções dilatarias devem ser
olferccidas conjunctamente, sob pena de nilo
poder sei' apresentada uma após outra, deve
repetir o seu procedimento, rojcito.ndo in
lim.ino a. 2u como rojoitou o. P, quo ó uma.
dilataria sem raziío de ser; é mesmo um
I'ccurso das opiniões confederadas em fiLVOI'
!la sustentação da Constituição do Rio Grande
do Sul, que prcvcem, si a qucstlio passai',
valm•cm·:sa, mCLis to.rdo, do mesmo 1•ecurso,
todos os Estados onde se derem irregularidades somelliantes na marcha de sua vida
politica.
Espora podei' provar. si cahir o requerimonto, que SS. l:Ex. nilo tom l'nzüot que o
caso de Sergipe niio tom analogia nem relação
intima com o do Rio Grandn do Sul, que a
resoiução que aqui se der a essa espccie nilo
importa nem pr~judica. a solu~ilo que houver
de ser dada iL eopecio maior o diversa do Rio
Grande.
A Commissilc, depois 1le aturn1lo exame das
provas, sentiu·se forte para omittir.iulzo.
Não !ln, pois, motivo para adiamentos nem
os documentos nprc<ontados fazom Ji>lta a
quaiquor ponto ncccss!L!'iO ao esclaree!mcntc
da qucst:io.
Ouvidas foram c, ú. saciedade, as duas
partos,
O actual Presidenta de facto de Sergipe foi
tão complotamento quanto era passivo! de·
fendido pelo honrado represontanto desse
Estado que rompeu o de~ate; seu competidor
o Vlce·Presldente em exercicio, que foi repellldo pela força t'cdoral, teve um orgão
competente de defesa na pessoa do •ou companheiro de reprosentaçiío.
A' defesa estava completa e a Commissiio
podia ,dnr·so pot• satislnita dando hoje por
linda cata questão. s. Ex. niío quer isso; em.
quanto nilo vence quer tilligar oli companheiros. E' bom Iembrarem.so do que jú. oa
segunda prot•ogaçiio e que multo lm ~tinda "

\
\'

ANNAES DO SENADO
monto para que se decida n quoslilo ele qual·
quer tbrma, porque a demora jiL cunça os
ospiritos dcanto das dosordons que teem
agitado Sergipe, tornando perigosa a situnçiío
da Republica.
Entendo que o Senado devo r~joltar o re·
quorhnento.
O !!4r•, Dnmlro Dnreellooo (')Sr. Presidente, niío a•lmira que o promotoi'
do libello quo é encarregado do fuzor carga 1i
parto accusadn cumpro. com o sou dever,disponsnndo todas as provas que pooiom attenuat•
.
n culpa ou innocentnr o accusndo.
Esta no seu dlrclto,mosmo som ser rabula,
sendo, pelo contrario, um illustro pt•ofcssoi'
de direito; S. Ex. ainda esta dando uma
prova do que conhece o oltlcio.
·
Mns o bonmdo Senador devo sabei' lambem
que os juizes, aquelles que teem de tomar a
responsabilidade de uma sentcnçn, devem ter
iguaes prccauçile" ccntt•n o promotor. da.
.Justiça assim como contra o advogado, qum•
seja rabula ou não, de modo a, não ser~m
encartados nos autos provas ou nllli•maçoes
que nãosc,jamde dii•oito oque nüo'conslom do
quo pertence ó. tilrma rle p!'OCe8So. ·
S. Ex. qualificou o meu requerimento de
uma excepção dilataria.
0 Sn. COELHO RODRIGUES- E' a que niio
resolvo a questão.
0 Sn. RA)!lRO BARCELLOS -Eu podia dizer
que, cm qucstlio de olllata~ilo, só entendo do
inllammnçõos lls quaes applico o bisturi.
0 Stt, COELHO RODRIGUI~S - Pois applique
o bisturi.
O Sn. R.mmo BAHCEtr.os- Quando se
trata do uma intlnmmaçõo, Sr. Presidente, o
mais abalisado medico e V, Ex .. que ti medi·
co sabe perfeitamente disso. tem do tomar
prccauçiies, nUm rle nilo oO'endci' qualquer
OI'giio importante iL vida o evitar que o doente
mor1•a dn cura quan1lo podia escapai' dn molestia,; si oesta a dllatnçilc.
0 Sn, COELIJO RODlliOUES - Niio Ó dilataçilc, é'dilaçlio.
O' Sn. RAMIRO BAncEttos- Sim, senhor,
mas eu quero dizet• ditntaçlio.
SI ó esta, eu digo que S. Ex. estú muito
atrevido segurando no bisturi porque V.
Ex. querendo remover um mal Jocnl podo
sangrar o otfender a vida da Republica.
Sr. Presidente, paro. que esta precipltur;iío
de julgamento I Para que collocar o Senado
na posietio de partidarlo nas questões poli ti·
oas tios Estados 'I O Senado devo rnostt'ILI'-Se

11:Lzél'.

· Acha conveniente a rojoiçiio do requei'i·
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acima do qualquer suspeitA, niio dando logm• satisfeitA, aqui estli uma dllS parco!Jas do
n queixas ~o qualquer natureza.
tribum1! que tom <lo decidlt• a quest[o que
S. Ex. dtsso que a defesa. do Presidonte, niio se Julga satlsfolta com as provas que lho
do facto do So!·glpo tinha Sido cabalmente pareceram sumcientcs.
feita por um dtgno t•opresontanto daquellc 0 SIL GoNr.ALVES cu
. J' t
estado.
juizo JbrmadÔ·.
AVES - a cm o seu
0 Sr.. PlNI!ElnO MACilADO- Depois do OS n.. R•Amn.o BARCEr.Los-Não sonhar
arecer
P
•
niio tenho ta!. Ora, St•, Presidente 'cu estou
O Sn. R,\Mtno BARCELLOS - Depois do habitmlllo, dosdo o tempo c.m que niio era
parecer.
homem pohtlco, desde moctnho a ouvir <los
. E . nquo!ln defesa quanto multo, podo partidos, que nnquo!le tompo or'am o !Ibera!
SJgmftcar, que, havendo nesta casa tros o o conscrvndor, cada um deUes dizer que a
representantes do Sergipe um osttí em des· verdade eslAva do seu la•lo, o ambos jur..vam
accordo com os outros,
.
ató sobre ns HorllS M11riannns · entretAnto
Trata-se da politica <lo um Estado o no ambos diziam cousas contrarias,' e que a ver!
julgamento que se vai n1zor inevii"Ave!monto, ilude ora contral'ia ao que ambos diziam
a. intervenção pt•oLiuzir4 abalo na vida <lo Ora, nós s11bemos que toda a quest~o p~IiEstado.
tica ó por sua natureza apaixonada ; todas
O Sn. CoEr.uo RonmauEs- No statllo quo essas questões envolvem paixões, de modo
ó que ha o eJfeito da intorvenr;iio armada. que, quando cu tenho do Julgar sobro ellllS
sempre tenho l'oceio, de que as provas nii~
O Sn. RAMmo BAnCELLOS- V. Ex. osti• sejam bastantes, que os verdadeiros intuitos
vendo, Sr. Presidente, a paixiio do promotor que se apt•esontam nilo sejam os melhores.
da Justiça. Federal no quest[o de Sergipe. E' A Comm!ssiio póde ll'li"Ar con,·oncida da exa·
preciso uma calma especial no momento.
ctidilo das provas que t'oram sujeitas ao sou
O SR. GONÇALVES CHAVES ~V. Ex. não exumo; mllB eu, que tenho deju!gal·as, pois
quer calma, porque começou atacando a como Senador sou juiz, entendo que o Se·
commiasiio.
nado·nilo jlóde prescindir das outras provas,
para não JUlgar do albgn.dilho estas impor·
O SR. RA~uno BARCELt.os- Pois bem, ou tu.ntisslmas questões pam 11 vld11 federativa,
retiro todas IIS pa!<~VrJIS que possam relet•il•·se para a Republica; ó este primeiro exemplo
aos intuitos da commissii.o ; o. commissiio não que so vue dar do intot•venção.
apresentou este pat•ccer partidariamente,
apresentou-o d• bon<< /irlc,ju!gnndoquc outras 0 SR. COELUO ltoDR!GUES-Lega!, pois inprovas niio havia sinão llCjUOI!ns que lhe tervenções il!cgae• teem havido ntó hoje.
O Sn. !t.ut!RO BAJ(CELLOs-Seja de intorJi>ram apresentadas.
vonçilo
ii lega!, como diz o ltonrado Senador
Por Isso, pois, ú que eu poço licença á
Piauhy; mas nlntln assim, niio devemos
Commissão para dizer-lhe que hn necossi<lade pelo
de ouvir a outra parto, os outros poderes do proceder do albgodi!ho o com esta solft•egui·
potlendo a outra parte litigante inqul·
Estado, pois a Commissãotalvez l'ossnmu<inr dilo,
nar-nos de suspeitos, e podendo mesmo appelo seu ju1zo, o modl ficar o seu parocet•, por· lor
o poi?., por causo do modo, do proque, não julgo que e!la s~ja t[o ornpcrradu, a cessopura
por
julgamos questões que dizem
ponto de sejulgat• livro de qualquer suspeita ros[>Clto O. que
vida
intimo do• Estados.
partidar!a.
St este ó o primeiro exemplo do intervenO Sl\. GoNÇALVES CnAvt;s-Peço a palavra, çiio lega!, acho que devemos proceder com
· O Sn. !L\umo BAUCELLDs-Acho, Sr. Prosi· todo o cuidado.
dente, quo "Commisst\o não póde aconselhar Vem 11 palio, jiL que inl!oi na vido intima
que o Senado não approvo o meu requeri· dos outros Estudos, t!mt• uma l!lusiio · com
menta, pedindo ae provas da outra porte, que tanto se pt•eoccupa o espirita do nobre·
porquo somos nós que temos do jul~ar o Senadot• por Piauhy.
.quCIIWo, e a Com missão niio pódo impor-nos S. Ex. suppúo que estou fa!lnndo nestA
questão do Sergipe, porque tenho receio que
as nniCilS provns que teve.
se
vó. tratar dn qucstiiD do Rio Grnndo do
Nós somos os ju1zes quo havemos do julgar
a qucst[o e, pot·tanto, a com missão nilo póde Sul, o S. Ex. me consola, dizendo que não ó
tolher a Ubordade daque!les que a teem do tempo, o que posso estar tranqui!Io.,.
julgar.
o Stt. CoELno RoDJuoums-As espopios niio '
O SR.COELnoltonmaum;-Mas a Commissiio siio us mesmas.
jli julgou,
O Stt. RAMmo RutCELt.os- Senhores, na
questão
do !tio Grande do Sul, o quo houve
O Stt. RAlllltO BMCELtos- Niio ó a Com·
missão que tom de julgar. SI ena dou-se por Jol uma lntot·vonçiio muito logtt!mento feita
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O SR. CnmsTIANO OTTONI-Niio cstil subor~olo Poder Executivo Federal, lntorvençilo
que ulntlll pordum, porque o Jacto quu IL dinada aos princlpios da fedoral '/
exigiu nindiL niio dcsnpparccou.
_
O SCL. R.urmo BAJtOELI.os-Que princl~
Esta ó a iutorvençiio que tornes, c nao ~los I
podemos ter outra: não julgamos mesmo pos· Nilo siLo aquelles que VV, Exs. Inventas\vcl outr~ lntervcncíi.o sobre nquclic fucto. rnrn, não silo as coUBILB novas que VV. Exs.
S. Ex. suppõc que o Senado ou o Con- entenderem que •levem estabelecor.
gresso hilo de satisfazer as sullS ILIII\pnthlas Si querem fazer a revisão da Constituição do
contra o positivismo c outras soltas do qUIIi- Rio Orando do Sul, perdem o seu tempo, porque, declaro, não se revô nquella Constitui~
quer natureza •••
ção,
sinilo pelos rnoios que ella mesmo
0 SR. COELIIO RODIUOUEB-C?_!ltl'a os prin- marca.
cípios que combatem os da Uumo.
A nilo ser assim, perdem o seu trabalho e
O SR. RAMmo BAnoEr.ws .•. contra os prln· o seu latim I
ciplos quo V. Ex. nilo acceitll. MIIS os de Digo isto paro. que de uma vez se acabe
V. Ex. silo um mixto de catholicismo, de com cato phantnsma com que se nos anda
panthelsmo, 1le protestantismo e outras cou- sempre a agi tal' deanto dos olhos,
sas multo aprecl11dns por V. Ex. na Sulssa. A ver1lade é esta,
Ainda niio sei a que partido, a que prln- Agora, si querem conflagrar o palz, pociplos pol\tlcos se filiam as convicções nham-se 11. rever Constituições I
de v. Ex.
0 SR. COELIIO RODRIGUES- E emquanto
Ora, o senado hndc,porrnlttir que diga que não so dó. essa lntorvençíi.o, que ó a legal,
a camara dos Deputados não pódc absoluta- continuem ILB intervenções lllegaes.
monto entrar nesse camindo escabroso e fatal
para a tederação a que S. Ex. pretende 0 Sn, RAMIRO BA!UlELLOS-lsto nitojustifi•
levar o Senado, o de revliJ• a seu bel talante ca o que VV, Exs. pretendem fazer.
as Con•tituições dos Esta•los, corno si os Es- 0 Slt, CoELIIO Ronll.IGUEB- Por 'falta da le·
tados fossem aquellas capitanias do tempo do galé que tem havido tantas lllegaes,
Sr. D. Pedro 2', que se sujoltaVfltn aos pre- 0 SR, RAMIRO BARCELLOS-Niio sei quando
sidentes que iam daqui fazer eleições !
se ha de fazer um codigo de posturas constiSI pensam assim, estilo multo enganados! tucinaes para mandat-o appllcar aos es0 SR, COELIIO RODRIOUES- Entretanto, tados,
ellas, não sc1l'reram então as intervenções que Nem sei como será feito este codigo, porque
o nobre Senador por Minas ba •le querer lh·
toem solfrido na Itepubllca,
zer prevalecer a sua SS, Trindade, porque é
O Sa. CosTA AzEVEno - Mandaram-se cathollco ; outro que tiver Idéas pcsitlvistllS
capitães o tenentes como Governadores.
ha do querer fali ar em nome da humanidade,
O SR. PmES FERREIRA .,.. Eram cidadãos e outro que to~ democrata ha de querer vir
como ou tos quaosqucr I Da outro.< apartes.
com a soberania popular .. ,
O SR. RUillto BAROELLOs-Pam niio per- OSlt, CnRIBTIANO OTroNI -E' 1í Constitui·
derem tempo, declaro desta tribuna a VV, çüo de Minas que se quer rel\lrir I
Exs., si querem reformar a Constitnç.üo •lo O S1t, RAMIRO BAJLCELLOS- Foi promulgu..
Rio Grande do Sul, que só o povo rio-gran- da em nome de Deus Todo Poderoso .••
clense ó que a póde reformar ...
O Sn. CmusTINo OTToNr -Isto não oJfende
O Sn. CoELIIO Ronmoums- A iniciativa da principio
nenhum da Constituição federal e
reforma é do governador ...
a Co~stltui\•ilo do Rio Grande do Sul oJfende.
0 SR. RAMIRO BAROELLOS- Que é eleito
SR. RAMIRO BAILOELLOS-A ConstltuJçio
pelo povo rlo-grandense; e a iniciativa é de0MinllS,
empregando u.quella. fórma, oJfende
ilollc e das camaras munlclpaos.
a Constltulçiio 1\ldero.l, porque esta. é multo
O SR. C!IRISTL\NO OTTONI-De medo que a clara quando diz que a Republica niio admltConstituição do Rio Grande do Sul está to laço de clependencla. com culto algum,
acima da Constitulçiio da Republica 1
nem reconhece rellglilo alguma.
O SIL. RA~IIlte BAnOELI.os-Níi.o está acima 0 SR, GONÇALns CUAVES-A Constitulçiio
nom abaixo; ó o que posso dizer no honrado do Rio Grande do Sul é que póde ser pro·
Senador e é assim que entendo uma republi- mutgada cm nomo da humanidade i
ca Jederativa.
0 SR. COELIIO RODRIGUES- E humanidade
Niio está nclma nem abaixo de Constltul- sem "·
oiio alguma do mundo I
O SR. LoPES TnovÃo-Jsto ó uma questão
o SR. EsTEVES JuNioR-Multo bem 1
de ortogro.pbla phonetica c ortograpbla ety-
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mologica. E' uma quost"o tutU para este ravel, póde julgnr, julgue. Eu niío julgo;
cnso.
niío dou este testemunho de parclalidllde o de
pnlxilo
partldat•la ao p11lz, porque o palz
0 Sn. RAMIRO BAROELLOs-Que tom quo
se fulle em humanldllde na Cor.stltulçilo do do que precisa justamente é àe ter conftanca
_
Rio Granrle do Sul i Toda a acçií,> politica, nos puderes pu\íllcos.
torla a evolução social, principalmente o. do No dia em que o palz nao confiar nbs podireito, todo o trabalho realioado neate pla- rlerea publicas, nilo ha mala governo po.,lvel,
neta, vem da humanidade, é rlevldo ao ea- a anarchla começa.
forco do homem, ás cabecaa dos pensadores.
Por isto, é muito Juato que uma Conotttui- O !Sr. Gonçn.tve" ObnveM comção, uma lei civil, politica ou criminal seja bate o reguorimento, porque Importa na
inm·iminaçao de parcialidade e palxao po.rtl•
feita em nome da humanidade.
daria contra a commtssii.o mlxtn, e porque é
O :in. CnniBTIANo OTTOM-Para V. Ex. o escu,llda a medida reclamada por seu autor.
para aquelles que assim pensam.
E' uma excepção rlilatorla ~esnecessarla,
O Sn. R.AMII\0 BARC~LLos-Sei que não porque trata·se de uma questão levantada
pensorà V. Ex., que ao abriga a um escudo, na outra Camara. na I' aessii.o d"te triennlo
no qual nilo o po"o utacar; o da sua fé. o e longamente debatida, até na imprensa.
rla sua crença, que eu muito respeito. Maa Trazida ao Senado, e nomellda nos primeiV. Ex. ba de permlttir de que ncata ques· roa <lias de ses'"o acommlasii.o mi:.;ta que
tlto, apezar de Dilo me reaguardur com o devia examinai·&, teve eata conhecimento
mesmo escurlo, o que eu penso seja tão res· de totlos os documento• concernentes, 6. mapeitada como o é por mim o que penaa teria de que la tratar, e o orarlor não acre·
V. Ex.
.
dita que novos elementos do intormnçii.o lhes
E trago este exemplo da Constitufcilo de posaam ser olfereeidos.
Minas para mostrar a. sem raziío daquolles Oppõe-se ainda ao requerimento pelo modo
que entendem que devem atacar a Constf- ~rqu• foi collocllda a questão i.lo honrlldo
tulcii.o do Rio Grande, Aquella foi promui- Senador pelo Rio Grande do Su .
.
ga.da em nome de Deu1 Todo Poderoso; quem Diante daa lncrepações, que foram fmtas á
alataca por Isto I Entretanto, como a outra commlssilo de partirlaria e apaixonada, a
fàlla em humanidade, é trazida todoa os dias npprovação do requerimento Importara a de·
para a discussão, aDegando-se quo é lnrenBll missão da commlssii.o.
·
aos prinolpios da Constituição Federal.
Que prmciplos
estes 1 O honrado Se- O Sr. VIcente l\fncbado, a desnlldor pelo Plauhy ainda não os declinou ..• peito rla declaração peremptorla que acaba
O Sn. CoJIL!IO RoonrouES - Como, ainda de ser feita pelo itluatre representante do
Estado de ?olinns, daril o seu voto a fa.v~r
nilo9
do requerimento do nobre Senlldor pelo Rro
OSn. R.unno BAUOIILLos- Ainda nito ; e Grande do Sul.
ó por Isto que repito: S. Ex. perde o aeu Quer votar com perfeito conhecimento de
tempo, ha de perdoar-me.
. todos os documentos, tanto dos que foram
Emquanto, com aqueUes que o acom- apresentados por parte ~aqueUes que agi•
panbam, nii.o demonstrar quaes '"o os prin· ram junto da commis81ío, como dos outros,
clpios. não nos convencerá. E' preciso que em poder dnqueUes que não toram absolutaarticule quaes silo os prlnclplos, formule-os, mente ouvidos.
e depois demonstre contra que prlnciplos Não foi ouvirlo 0 Governador do SGrglpe
estamos.
nem a sssembléa de Arnoojú,e o orador Julga
Mas diz em geral: ll a favor de prlncipios, lndispensavel e8Sa audlencta em uma questão
é contra os pl'lnc!plos.
que lnterossa directamente a autonomia de
sr. presidente, volto ao meu requerimento, um Estado da União
pedlnao rlesoulpa a V. Ex. de ter feito esta o requerimento niío Importa clesconsid&il lgressilo.
·
ração a oommlssão, e o Senado pocle appro·
Meu requerimento posso dizer que repre- val-o desassombra.rlamente.
senta a conscJencla calma e tranqul!la vem a mesa é Ilda, apoiada e posta con·
daquelles que toem de ser juizo• nesta questão. junctamonto em dlscuasiío a seguinte
Aquelles que pensam como eu, não podem
preocindir daa provas completas o cabacs
Emontla
numa questão tão Importante, para sobre eUa
ju~~:~~ntretanto, entender que, apenas Em vez de 60-diR&·SO 20,-lo<l'o Barball.o,
oom as allegn.çiles de uma parcialidade a. que Nlnguem mais pedindo a palavra., é encero po.recer da ccmmlssilo apresenta-se lhvo- rllda a. dfscussi!o.
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o aNhlpolago do FOI'Ilando, Isto ó, summaI•iamento.
Ou, lambem, por isso, parabens ao Estado
de Sergipe, muito embora ainda receio versa·
crlficado o seu direito c c sou recurso à protecçiio do Governo Fodoral, por mais liquida
q uo lhe pareça a justiça que lho assiste.
Costuma·so dizer que para embrulhar uma
questão, ctJmo um advogado, só um rabula ;
nunca viu embrulhar nem uma
O Sr. Prealdente annuncia que se entretanto,
como
a
presente,
na qual todavia, niio tomou
vne proceder ó. chamada pam a votação nomi· parte nom um rabula,
apenas como tllsse
na! do requerimento, conjunctamonte com a um general, um medicomas
e
um
odvogado.
emonda, devendo rcspondor-.<im- os SI'o.
Para
o
orador,
o
mais
diatcil
bypotllose
Senadores que npprovarom e-nero-os que seria acompanhal·os, )lOI' issonatratará
da \
o rejeitarem.
questão partindo dos th.ctos notorios e dos
Procede-se ã. chamada o rospondom-.,im- textos expressos para chegar a inducção da
os Sra. Jo?juim Sarmento, Manoel Barata, malm• prob~tbllidado dos allegados contra cada
Pires Ferre ra, Nogueira Accioly, Joiio Ccr- uma dus•plirtes o vêt• quaes das allegações
doiro, Josó Bernardo,Abdou Milonez, Joaquim parecem melhor provadas ou, ao menos, mais
Pernambuco,Joiio Barbaibo, Leite e Oltic!ca, verosímeis.
Rosa Junlor, Quintino Bocayuva, Lopes Tro· Assim, pois, começará dando como ftrovado
viio, Paula Souza, Joaquim Murtinbo, Vi· que, logo após o dia 24 do outubro ,, o anno
cente Machado, Arthur Abreu, Gustavo Ri- passado, Sergipe tove duos assombleas leg!schard, Raullno Horn, Esteves Juntar, Julio latlvas, dous governadores o duas. magistra,Frota, Ramiro Barccllos e Pinheiro Macbaclo turas, que, cada qu>L! por suo. vez, pretendo
(23) e-nao- os Sra. Francisco Machado, soro unico poder legitimo da sua especte.
Costa Azevedo, Gomes de Castro, Joiio Pedro, Ora, cada um tlesses poderes só póde ser lo·
Cruz, COelho Rodrigues, J. Catunda, Almlno g!timo sendo uno(embm'a tonbam dous,dollcs
Alfonso, Almeida Barreto, João Neiva, Cor- dlver&OS repre,;antantes) e ó a t•eunliio das
rêa de Araujo, Rego Mello, Messias do Gus· tres unidades dlstinctas e Independentes que
miio, Leandro Macio!. VIrgílio Damaslo, Ruy fórma a unidade superior-governo.
Barbosa, Domingos VIcente, Gil Goulart, E.
Logo, niio ó só a fórma deste que lú. se
Wandenkolk, Gonçalves Chaves, c. Ottonl. ncba em questiio, mas a proprla exlstencia
Moracs Barros, Leopoldo de Bulbües, Joa· de um govot•no legitimo, o que so trata do .~~r
qulm de Souza e Aquilino do Amaral (25).
verificar, hypotheso incluída pot• forço de
O SR. PRESIDENT& declara quo o requeri· comprehensüo no § 2' do art. U" da Constl·
menta e a omenda toram rejeitados por 25 tulçao o que, por suas consequonc!Wl, incido
lambem no caso do§ 3', pois nilo póde haver
votos contra 23.
ordom nem tranquillldade onde os poderes
O liilr. Coel110 e Onmpo" (pela publico• silo contestados e contestaveis.
ordem) declara que, com quanto presente, Isto posto, dará tam bem como provado quo
o Coronel Va!ladiio assumia de focto o governo
absteve-se de votor.
Vem ó. Mesa a' seguinte dcclaraçiio de daquello Estado; declarou illcg!tima a assem·
b!éa legislativa, que niio o quiz reconhecer,
voto :
ILSSim como a magistratura, que roslstiu·lbe,
Vote! poJo prazo de 20 d!ns para audiencla as municipalidades que recusnt·am·so a. com·
do Governador o Assembléa. do Sergipe, de prlr, suas ordens o ultimllmento fo?. refOI'·
coherelicla com o quo estabeleci no meu pro· mar' pela nssombléa do seu ci•edo a Consti·
jacto n. 40 do anno passado, t•elativumento ruiçiio pam augmentar a duraçiio, do seu
no processo n scguir·s• no ouso do lntorven- governo e elevai' ao tt•iplo !L força tio Estado
çiio fedet'al por acto do Congresso.
par~t.cobrai' os impostos que os con!Jo!bulntes
Em 5 do outubro de 1805.-Joao Barballw, recusiio pagar aos seus ngentes.
E' pois Sergipe um E;tndo anarcbisado pelo ~
Prosegue a discussiio do projecto.
duplicata dos porleres unitarios que deviam
O 8•·· Coelho Rodrl,:cueoo co· constituir seu governo uno, ou despotisado
meça dando pn~•a.bens li Constltu!çiio pelo ro· por um usurpador, que tomou ti. torça~
sultudo da. votaç~o, a que acaba d$l assistir. Podar Executivo e formou todos os outl'os u
_ ,
Felizmente dessa voz o Senado nõo rloi· sua lmngomo somel\tnnr;a.
xou·so art•astat• pelos contbdomdos, alli>.s es- Em um· ou outro , caso a lntervonçoo lo·
tarin liquidado este projecto como M outro dera! sori• legitlmuo'uom virtude do urt. U",
!cita
dia o quo teve o infortunlo de olfet•ecer sobre n. 3", e na contormldado d" 'requisição
.

O SR. RAMIRO BARCELLOS (pela ordem),
para fucllltar a votação, p•ra evitar hn.vor
iluas votações, declaro. que accolta a emenda
restrictiva do sr. Joiio Barbalbo.
O SR. CoELuo RoDRIGUES (Jwl~< o1•tlem),
Jloquer votaçiio nominal sobro o requerimanto.
E' approvado o requerimento.
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peloex·govern~dor C~l~z~ns, incontcstado,ou
em virtude do n. 2. •
Provado isso. só du~s medidas se atngu·
ravam adequ~das iL commissiio, ou propor n
nome~cão de um intet•ventor pam reconsti·
tulr o Estado, ú. modo. argentino., ou rocanhecor entre os poderes locnes dupilcMOS os
que lho oll'ereccssom melhot·es titulas do legltimidnde.
A primeira merlida era mais rMical o mais
arbitraria o por isso mesmo só seria Mmissi·
vel na impossibilidade da. segunda hypotheso
que se nii.o verificou, segundo espora prov~r
sem difficuld~de.
Começará das assomblón.s legislativas. A do
Ros~rio foi eloit~ n" vespera das eleições fe·
rlernes do I" de ma.rço do ~nno passado, nas
qunos venceu em toda a linho. o p~rtldo t'e·
dera! a que pertencem seus membros; sua
eleição o sua apuração fot'ltm tidas e havidas
por incontestavois até que se levantou a can·
rlid~tura do Sr. Coronel Vallndiio no cargo de
govern~dor, cuja eleição devia sm• aJmrada
por ella.
Além disso, foi reconhecido. como verdade!·
ra, mnto pelo Poder Executivo, como pelo
Judici~rio, então unicos e incontestados.
Prescindindo, {lOis, do ex~me d~s actas do
apuração e d~ verificação, longamente exami·
nadas pelo Sr. C. Campos, olla tom pot• si:
I•, o Jllcto de reprosent~r o partiria que venceu as eleições l~doraes, procedidas na mesma.
occasiü.o; 2 o reconhecimento constante dos
outros poderes constituidos e não contostndos,
3", o fncto da sua contost~\,[o só haver-se
mnnitestado de~ois rla cnndidotur~ a ~ovarDMOr do Sr. v~ looão, candidMo derrotado
na eleição senatorinl; o que tudo constitue
uma prova clrcumstancial tão complot~ que
bem podi~ dlspcnsnr a rlirecta.
Pussnndo a ~mtor do Poder Executivo, o
or~dor nota :
1•, que o Sr. Vnllatliio, vontlo repellida a
su~ candidatura ó. senatori~ pelo partido fe·
dera!, porque era incompotivel, nos termos
do J:i 6' do a.rt. 30 d~ lei n. 35, de 26 de j~noi·
ro de 189'2, niio se S,ôde resignar com a victo·
ria do seu competi or, que disputou ato per·
ante o Senado;
ahe esse partido victorioso nns eleiçilcs
do I • e março não po:li~ tet· perdido seus
olomontos cinco mezes depois, maximo conti·
n uando no Estado um governador amigo;
3•, ~uo só por c~pricho podia alie. incom·
pat!·1e nos tet•mos expt•ossos do nt, 79 !I~
Constltukão do Estado o do art. 31 rla lei
eleitoral de lO de agosto do 1802, levantar sua
candidatura. o.o co.rgo de ~ovcrnndorj
4•, quo esse capt•icho lu! atJoiado ~o Go·
verno l'ederal, pondo·se ~o sm•vi~o
uolia
candid~tum toda a força da Uniiio, existente
naquello EstMo o porte d~ do Estado d~s AI~·
11
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a pretexto, segundo telegrammns que
leu n'O Pai;, do prender desertores nunca
eucontrados it\;
5", que os officiaes do b~t~lhão 33•, não
contentes da parte que tom~mm no pleito
apresentaram-se n~ occasiiio do instnl!ot•-so a
nssemhlén legitima no respectivo edificio, para
apoint· os membros da lllegitlmn, conforme se
rleprebende de um artigo que publicaram na
Gct.;ota de StJr[JiJla, que fizeram transcrever
aqui no Jm·nat do Commercío do 11 de ou tu..
bro do anno passMo, o que o or~dor lô pat•a
que o Senado aprecie a exnltaçiio em que se
achnvn.m;
6", que os candid~tos do p~rtido feder~i
for~m consirlerMos legitimamente eleitos não
só pelo governMot•, como pela maglstraturlL
então incontestados, como pelo ~ssembié~ do
Rosa.t•io;
7", finalmonte, que a violencia com todo o
seu cot•tejo de crimes era o unico recurso que
tiuh" par~ escalar o poder dependente do
voto poy,ut~r quem não tinha pot• si a maioria do o citorndo, nem ~ cnpncidnde t•equeri~
para ser c~ndirlato,
De tudo isto conclue que os c~ndida.tos elei·
tos p~ra governador e vice·governador de
Serg1po foram os Srs. Coelho e Campos e Coro·
ncl Horto, npt'Bsentodos pelo partido for\erol,
isto é, pelo mesmo p~rtido que havia vencido
as eleições de 28 de fevereiro e do 1" rle marco
para a assembJó,, do Estodo,p~ro o Congresso
Federal e para a Presidencia d~ Republica, e
que, si nito continún. no governo o segunrlo
que o assumiu legalmente, é devido ~ intcr·
vençiio criminosa do governo fedet'ltl.
Est~ iutcrvonção os antagonistas da commis&io justificam e appiaudem; o que niio
podem tolerar ó a que propõe o p~recer,
porque ó loga.l.
O omdor núo póde comprehondet• essa politica inspirada jlelos defenwrcs da Con•tituiçiio inconstituctonal do Rio Grnude.
Aquelio Estado,desdo o imporia é a espinha
do garganta do govet•no central; sempre sa·
tistilito nns pretenções as mais absurdas,
o semsr• descontente. como provn com a llis·
teria a politica do St•. G~sp~r o a do Sr. C~S·
tilhos.
Si o orador ,iulgasse em algum coso justJft.
cavei a uesmembl'ltÇIÍO destt> ll~ll'ia, que ello
quer lntcir.'l. o.gol'i'l. e sempre, aconsolhu.rio. o.o
p~iz que lhe dissesse njustemos ~ossos contas
e fuvoreca·me com a sua ausenct~.
Mas o or~dor acha que somos e devemos
continuar unidos o ó por isso que quer fartatecer o governo centro! o submettm• a Consti·
tulçiio aeparatist~ do llio Gr~nde á Federal,
que ó unionista.
Todo o tt·ab~lho do Senndo este ~nno tem
sido quasi lrustt•ado poJa tnctlca do Rio Grande
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e dos que ncompnnham em tudo os senhores N. 52, do 1805, que autorisn o governo a
•ous rcprosentantcs; isto ni\o pólio continuar. abrir no Mlnisterio dn Marinha o crodito· do
Lembra as victorins que elles tem tido{!. 830:000$, · supplomont11r 1\ verba- Obras custa do paiz o conclue 1\lzondo sentir que ó n. 20 do nrt, 4' da loi n.200, do 24 de dezemtempo do dizer-lhos cbasta• ; porque os bro do 1804;
aotuaes representantos são legitlmos succesN. 54, do i805, que concede 1\ irmandade
lores da politica do Sr. Silveira Martins: do SS. Sacramento da Candelaria troa loto·
omclaes do mesmo officlo, é por isso que se riac de 1.000:000$, cnd& uma.
.
odoiam.
2• olita da proposição da Cnmllra dos Deputados :
O SR. PRESIDENTE declara que achando-se N. 36 , de 1805, quo concedo a D. Mario.
adenntadn a hora e inscriptos dois oradores Lins Velloso da Silveira, filha 1 ogitima do
e tratando-se de assumpto importante fico
i''lh i ~~ •·11 ld Pod o 1 o
·•d1'adn a dl'soussa'o e dcs1gna Mrn ordem do Cilp tuo 11e ar.t ar a, " '" 00 0 •
r v
"" da sessão seguiu to :
,..
Valioso do. Silveiro., ti ponsiio de 100$ moodia
soes.
· S• discussão da propóstçilo do Cnm"ra dos 3• dita 1la proposição da mesmo.· Camara,
Deputados, n. 51 de 1895, que fixa a despeza n. 16, do 1805, que releva n D. Franctsca de
rto Mini•torio da Marinha paro o exercicio serra carneiro nutra a prescripcilo om que
de 1896.
incorreu, para perceber a ,lift'•renca do melo
continuação da 2• discussi\o do pro,jecto do •oldo, a que tom direito, rle 1871 a 1871.
Senado n. 40, de 1895, que autorisa o Gover- 2' dita da proposiçilo do: me>ma oamara
110 n inlot•vir no Estado de Ser~ipo, atlm de n. 52, de 1805, que autorisn o Poder Exoassegun;r o exercicio dn assombién legisla- cutivo a conceder a Emilio José Moreim Ju·
tiva installadn a 7 de setembro de 1894, nn nior, 3" escripturario da Alfandega de Ma•
villa do Rosario, e o do Poder· Executivu ao D!Íos, um anno de licença sem vencimentos.
ao coronel Antonio de Siqueira Horta.
2" discussiio do pr(\jecto do Sennrlo, n. 38,
3• dlscus;iio das proposicõe.i da camarn de 1895. que concede a cndn umn das filhas
dos Deputados:
do Dr. Eliaeu de Soza Martins, DD. Adelaide,
Rita, Dolores, Estbor e Lucia de Souza MarN. 26, do 1893, que autorisa o governo & tins, a quantia rio 40$ mensaes.
abrir ao Ministerlo da Justiço e Negocias ln· 2, discussão da proposiçiio da Cnmarn dos
teriores o credito supplementnr de 104:036.~. Deputados n. 34, de 18115, que concedo a
para occorrer n despezns do n. 13 do art. 2• D. Francisca Amalia Bittencourt Cardoso a
àa lei n. 266, do 24 ilo dezembro do 1894 (Po· pensiio annu 11i de 1:200$000.
Jícia do Districto Federal) ;
Discussiio unica do parecer n. 149, de 1895,
N. 28, de 1895, que autorisa o governo a opinando pelo deferimento do pediria feito
abrir o cre•lito supplementar do 44:8211.$428 pelo engenheiro Constante Alfonso Coel1to,
ao Ministerio da Ju•tiça e Negocias lntorio·
rcs, no exercicio de 1804, applicndo & rubrica 2• discussão das proposições da Camaradas
-Serviço snnitario mar! timo-da lei n. 191 Jl, Deputados:
de 30 do setembro de 1893, art. 2", n. IO,pnra N. 53, de !SOS, que auto~isa o Pod~r Exeoccorrer, a contar do 19 do julho do 1804, ao cutivo u. conceder ao l• offictat·da Btbltothecn.
pagamento dns despozàs autorisadas pola lei Nacional, Olympio Ferreira das Novos, um
n. 198, com o augmento do numoro o venci- anno do licença, com ordenado, para tratar
mantos dos emp1•egndos das repartições de de ,u 0 sande;
·
saudo dos portos;
r;. 58, de 1895, que autorisa o Poder Exe•
N. 44, de 1895, que fixa vencimentos aos cutivo a conceder ao engonlleiro civil José
offlclnes Inferiores <los corpos e brigadas do Dias Delgado do Carvalho Juntar, lente do
marinha ;
.
Externato do Gymnnsio Nacional e professor
N. 46, de 1895, quo nutorisa o governo 11 doCollegio Militar, um anno de licença,oom
abrir o credito supplemcntar de 28:000$ ao 0 re;tpectlvo ordenado, para trotar de sua
Mlnlsterio do. Fazendo paro occorrcr ns des- sande onde lhe convier ;
pezas da rubrica n. 11 do art. 7• da lei nu- r;. 07, de 1895, que nutorlsa o Poder Ex·
mero 266, de 24 de dezembro do 1Sg4 (Caixa ecutivo a concodot• um anno de licença com
da Amortisaçilo) ;
ordonnrlo a Pedro Pereira de Andra1la, enge·
N. •19, do 1895, que nutorisa o govorno a nhoiro de 3• classe do Inspectoria Geral do
nbrlr no MinisterJo da Guerra o credito ox- Estradas de Forro.
traordinarlo do 3.000:00(01; parn occorrer t\s
do•pozas do restauração da; nossas foi•talozns Levanta-se o. sessilo ils 3 horas e 45 miouno actual e futuro exorcioios;
tos da tard.e ·
Fll\1 llO QUINTO VOI.lllllll

